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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka hur träningsentreprenörer motiverar sig professionellt och            

privat, samt vilka drivkrafter som ligger till grund för deras fysiskt aktiva livsstil. Studien              

kommer dessutom undersöka vilka egenskaper som kännetecknar en träningsentreprenör för          

att få en djupare förståelse om vad som ligger till grund för deras driv. Med hjälp av den                  

erhållna empirin är tanken att presentera konkreta råd på vad som behövs för att finna               

motivationen i livet och hur man bör gå tillväga för att bli mer fysiskt aktiv. 

 

Metoden för att få en djup förståelse i hur de tänker och agerar utgick ifrån kvalitativa och                 

semistrukturerade intervjuer. Den erhållna empirin analyserades sedan med hjälp av Deci &            

Ryan’s motivationsteori, nämligen Self-Determination Theory.  

Frågeställningarna som studien ämnar undersöka är följande: 

Vad karaktäriserar en träningsentreprenör? 

Hur motiverar träningsentreprenörer sig i sin vardag? 

Vilka drivkrafter har träningsentreprenören för att fortsätta arbeta? 

Vilka strategier lyfter träningsentreprenören fram för att motivera till fysisk aktivitet? 

Resultatet visar att träningsentreprenören besitter de psykologiska behoven som behövs för           

en inre motivation. De håller sig fysiskt aktiva minst 60 minuter om dagen och konstaterar att                

det stärker deras välbefinnande markant. För att lyckas uppnå sina mål behöver man ha              

tålamod, en stark självtro och våga misslyckas. Var nyfiken till livet och säg ja till nya                

utmaningar. Låt dig påverkas av bra saker och glöm inte att en själv måste ta eget ansvar . 

Slutsatsen är att respektive träningsentreprenör är välutbildad inom området träning och hälsa            

samt ytterst autonoma i sitt handlande. Deras framgång kan i mångt och mycket förklaras med               

hjälp av deras starka välbefinnande, tydliga målsättning och tålmodighet. Så var i livet manän              

befinner sig, glöm inte bort att “med ett leende går allting lättare”. Med definierade mål och                

en stark tro på sin kompetens har träningsentreprenören bevisat att självförverkligandet sällan            

har några begränsningar, det gäller bara att ta första steget.  
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1 Inledning 
Entreprenörer är exempel på människor som gång efter gång bevisat att de har vad som krävs                

när det kommer till drivkraft och motivation när de på eget bevåg startar upp och driver egna                 

företag. En annan grupp människor som också tycks ha en stark drivkraft är de som håller sig                 

regelbundet fysiskt aktiva, eller med andra ord tränar. Så vad motiverar dessa människor till              

att fortsätta sträva framåt, och varför ska det vara så svårt att motivera sig själv?  

Dessa frågor väckte idén om att undersöka vad som motiverar och driver människor             

framåt i livet. De människor som denna studie kommer att fokusera på har jag valt att kalla                 

träningsentreprenörer då de både påvisar en stark lust till att hålla sig fysiskt aktiva samt               

driver företag som på ett eller annat sätt kan kopplas till träning och fysisk aktivitet.  

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Fysisk aktivitet (FA) 
Peter Schantz (2016) redogör för att det fortfarande är många vuxna som ännu inte når upp till                 

de allmänna rekommendationerna gällande FA som FYSS (Fysisk aktivitet i          

Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling) har tagit fram. Där framhålls att man bör           

utföra minst 150 minuter av måttligt ansträngande aerobisk aktivitet i veckan. Men det tar inte               

slut där, för Världshälsoorganisationen identifierar också fysisk inaktivitet som den fjärde           

största riskfaktorn till global dödlighet, som kräver uppskattningsvis 3,2 miljoner dödsfall           

årligen (WHO - World Health Organization).  

Anders Hansen, överläkare i psykiatri, är en av de som uppmärksammat de positiva             

effekterna av FA. Han har även skrivit en bok som heter “Hjärnstark: hur motion och träning                

stärker din hjärna” (2016), där han talar om allt ifrån hur träning stärker kreativitet till att                

dämpa en depression. Även Läkartidningen (2015) stärker detta påstående där de skriver att             

FA i många fall kan vara effektiv mot mild till måttlig depression. De nämner likaså att                

“depression är den största enskilda orsaken till förlorade friska levnadsår i västvärlden”            

(Läkartidningen, 2015;112:DP4E) .  

Deci & Ryan (2000) redovisar i sin studie resultat erhållna av T. Kasser & Ryan               

(1993, 1996) som funnit ett samband mellan inneboende aspiration och välbefinnande           

indikatorer som självförtroende och självförverkligande. Vad de också såg var att det motsatta             
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skedde vid depression och ångest, att man in lägre grad påvisade inre aspiration. För att kunna                

säkerställa att dessa resultat var generaliserbara så gjordes flera studier med liknande resultat,             

som alla pekade på att högre grad av välbefinnande var korrelerat med högre grad av               

inneboende aspiration. Även möjligheten till att uppnå inneboende mål var kopplat till en             

starkare känsla av välbefinnande. 

Forskningen pekar således på att man bör ägna mer tid åt FA för att leva ett mer                 

hälsosamt och produktivt liv, så det kan tyckas konstigt att så många människor ännu väljer               

att inte röra på sig tillräckligt. 

1.1.2 Träningsentreprenören 
Att hjälpa människor till ökad fysisk aktivitet bättre hälsa kan anta olika former, vare sig det                

gäller motiverande samtal, personlig träning, diet och kosthållning eller naprapati.          

Tillvägagångssätten är många men vad de alla har gemensamt är att de valt att engagera sig i                 

att stärka andra individers kropp och sinne på sitt vis. Det är här som träningsentreprenörer               

kommer in i bilden. Med kompetens och intresse som plattform har de valt att bygga en                

verksamhet som på ett eller annat sätt innefattar träning, hälsa och välbefinnande. Tack vare              

dagens sociala medier kan de dessutom nå ut till befolkningen i en helt annan omfattning än                

någonsin tidigare, vilket ger en bättre exponering och möjlighet till att inspirera och motivera,              

samt för att göra egen karriär.  

Detta fenomen att vilja hjälpa andra att finna motiv till att röra på sig är dock                

ingenting nytt utan har funnits under flera decennier. Bertil Uggla, känd som både             

idrottsledare och gymnastikledare men även kunskapsspridare när han år 1929 började att leda             

morgongymnastiken på radion. (Riksarkivet, hämtat 13/04/2017). Vilket utslag hos         

befolkningen detta fick är dessvärre inte dokumenterat, men någon som däremot lyckades nå             

ut till stora delar av Sveriges population och skapa ett desto större namn för sig själv var Arne                  

Tammer (B&K Sports Magazine 4, 1985). ”Ge mig en kvart om dagen och jag skall ge dig en                  

ny stark kropp” var det uttryck som Tammer myntade i mitten av 40-talet och som också                

skulle bli hans reklamslogan många år framöver när han började marknadsföra styrketräning            

på postorder. Snabbt, enkelt och med bra guidning kunde helt plötsligt vem som helst börja ta                

kontroll över sin kropp, vilket fick Tammer att bli rikskändis i Sverige (ibid.). 

10 år efter Arne Tammers sista “Ge mig en kvart om dagen” annons, 1973 dök det upp                 

en ny förebild inom träning, Susan Lanefelt (Wikipedia, 2017). Med sin nya träningsform tog              
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hon svenska folket med storm när hon i TV utförde vad hon kallade för Gymping. Precis som                 

Uggla och Tammer var hon nytänkande och fick likaså fler människor att vilja röra på sig.                

Hennes karriär fortsatte i takt med att hennes träningsform blev mer uppmärksammad och             

blev därtill vad man skulle kunna kalla en träningsentreprenör. 

I dagens samhälle finns desto fler människor som har valt att bli träningsentreprenörer             

och med hjälp av deras starka driv skulle man krasst kunna säga att dessa människor har vad                 

som krävs för att bli framgångsrika. Så vad enar och skiljer dessa människor åt, och hur                

skapar de den motivationen som krävs för att bli så framgångsrika?  

1.2 Centrala begrepp 

Motivation 
Edward L. Deci, professor på Rochester universitet i USA inom klinisk och social forskning i               

psykologi, definierar motivation som följande: 

I grunden så handlar motivationen om energi för handling. Det är vad som driver människor till att                 

agera. Så, motivation handlar framförallt om vad som ger energi till beteenden, men det handlar               

även om riktningen på dessa beteenden. (Deci, refererad av Söderfjäll, S. 2012, s. 13) 

Den här studien kommer att utgå ifrån den här definitionen då den ger en koncis och utförlig                 

förklaring till vad som kännetecknar motivation .  

Drivkraft 
För att precisera vad som menas med drivkraft har jag valt att utgå ifrån det engelska ordet                 

Drive, myntat av B. F Skinner, psykolog och behaviorist. Ordet definieras som följande: “An              

internal state generated by departures from physiological optimality” (Gilbert, Schacter,          

Wegner, 2012, s. 392). Denna definition syftar till att människor drivs av instinkter för att               

hela tiden hålla sig i homeostas (balans): “The tendency for a system to take action to keep                 

itself in a particular state” (ibid.). Med andra ord kan man säga att drivkraften finns där för att                  

människan ska uppnå inre balans, vilket är essentiellt för av uppleva välbefinnande och             

harmoni (ibid.) 

(Tränings)Entreprenör 
Denna studie kommer utgå ifrån en definition av ordet entreprenör som tagits fram i en               

utredning kallad för “Entreprenörskapet i det tjugoförsta århundradet, del 1”.  
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Entreprenörer är ekonomins förändringsagenter och bidrar till förnyelse och dynamik oavsett var            

de verkar. Avser entreprenörskapet en nyetablering tar entreprenören risken för verksamheten och            

ansvarar också för resultatet av verksamheten. (SOU 2016:72, s.42)  

Utifrån denna definition kommer begreppet träningsentreprenör syfta till entreprenörer som är           

verksamma inom sektorn för träning och fysisk och inkluderar exempelvis personliga tränare,            

hälsocoacher eller gymägare.  

Välbefinnande 
Denna term kan tänkas betyda att man är frisk och har en bra hälsa, men det gäller att inte                   

blanda ihop frisk med subjektivt välbefinnande. Därför är det viktigt att, varje gång ordet              

välbefinnande diskuteras, komma ihåg vad det står för. Välbefinnande är en subjektiv            

upplevelse av hur man anser sig själv må emotionellt och denna studie kommer att utgå ifrån                

definitionen: “An individual’s evaluation of their own lives in terms of how satisfied they are               

and how they feel about life” (Gilbert, Schacter, Wegner, 2012, s. 497). Studien använder sig               

av ordet välbefinnande för att det ofta talas om det i samband med motivation.  

Framgång 
Genomgående i denna studie talas det om träningsentreprenörens framgång men utan att ge en              

vidare förklaring på vad det innefattar. Därför vill jag med den här definitionen klargöra vad               

den här studien menar med framgång. Att ha framgång eller vara framgångsrik betyder att              

lyckas uppnå och överträffa sina satta personliga mål. Mer specifikt är träningsentreprenören            

framgångsrik då hen har lyckats etablera en stabil och lukrativ verksamhet. Likaså tillkommer             

även de faktorer att (1) de gjort ett namn för sig själva i branschen träning och hälsa och (2)                   

upplever ett generellt starkt välbefinnande. På så vis kan de fortsätta med sitt egna företag,               

samtidigt som de genererar pengar, utveckling och lycka. 

1.3 Forskningsläge  
I tidigare studier gjorda mellan FA och motivation har man sett tydliga samband mellan              

autonomi, inre motivation och långvarigt engagemang till FA och träning (Teixera et al.,             

2012). Studien visade att yttre motivation var starkare kopplat till kortvariga ansträngning            

jämfört med inre motivation. I en annan studie gjord av Fortier, M. S. et al. (2007) såg de att                   

STD modellen fungerade bra vid motiverande samtal för att öka den autonoma motivationen             

till FA. Med andra ord så pekar båda studierna på att en stark känsla av autonomi, förklarad                 
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utifrån STD, kan kopplas till att människor i större utsträckning väljer att vara mer FA.  

Under senare tid har det också uppkommit nya insikter om socialt entreprenörskap och             

varför människor väljer att starta eget. Carsrud & Brännback (2011) menar att de sociala              

vinningarna har blivit ett viktigt motiv för blivande entreprenörer. Det är även erkänt att              

livsstils entreprenörer, där träning och hälsa kan räknas in, är drivna av mål och motiv som i                 

grunden inte nödvändigtvis behöver vara att maximera den ekonomiska vinsten (Carsrud &            

Brännback, 2009).  

Samtidigt som intresset för forskning på entreprenörskap ökar, blir det mer och mer             

angeläget att rikta fokus mot motivationens påverkan menar Carsrud & Brännback (2011,            

refererad i Fayolle & Liñan, 2014). Därför kommer detta kapitel att lyfta fram forskning som               

på olika sätt kopplar ihop entreprenörskap med motivation. 

1.3.1 Värderingar, målsättning och intention 
Fayolle & Liñan (2014) hänvisar till forskare som pekar på att värderingar och personliga mål               

spelar en stor roll i entreprenörskapet. De refererar även till Schwartz (2006) när de skriver att                

möjligheten att uppnå värderade mål kan utlösa en automatisk och positiv respons från             

intention till handling (Fayolle & Liñan, 2014).  

För att fortsätta på detta resonemang så skriver Fayolle & Liñan (2014) att man ofta               

talar om “entrepreneurial intention”. För att kunna förstå entreprenörs processen          

intention-handling menar Carsrud & Bäckström (2011) att det är viktigt att förstå hur             

värderingar och mål bidrar till motivation. Carsrud & Bäckström (2011) hänvisar i sin text              

likaså till Deci & Ryan (2000) för att förklara hur sambandet mellan motivation, intention och               

beteende faktiskt existerar. Därav kan STD hjälpa till att skapa förståelse kring            

intention-handling  och hur motivation kan vara nyckelkomponenten för att finna framgång. 

Det finns många teorier att använda sig av för att försöka förstå och förklara              

intentionen och motivationen hos entreprenörer men Fayolle & Liñan menar att Theory of             

Planned Behavior (PBA) är den mest vedertagna teorin att utgå ifrån. Kortfattat kan man säga               

att den utgår ifrån tre faktorer för att beskriva intentionen hos entreprenörer; personlig attityd              

(PA), subjektiva normer (SN) och upplevd beteendekontroll (PBC).  

1.3.2 Välbefinnande och flow 
Om vi går vidare i forskningsområdet finner vi studier som har valt att forska om sambandet                

mellan entreprenörers välbefinnande och motivation samt framgång. Det har nämligen visat           
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sig att forskare har hittat en koppling mellan välbefinnande, proaktivt beteende och lägre             

stressnivåer (Hahn et al. 2012 & Baron et al. 2013, refererat i Sherman, Randall & Kauanui,                

2016). Man har även kunnat se ett samband mellan välbefinnande och flow, där en högre grad                

välbefinnande är positivt kopplat till en högre grad flow, vilket fick Sherman, Randall &              

Kauanui (2016) att fortsätta forska på detta område. Med detta som utgångspunkt valde de att               

forska på om det fanns ett samband hos entreprenörer, mellan subjektivt välbefinnande            

(lycka), flow, produktivitet, samt deltagarnas definition på framgång utifrån inre eller yttre            

motiv. Resultatet som de fick fram var att de som upplevde en känsla av flow likaså                

rapporterade högre grad av välbefinnande. Även ett samband mellan definitionen av framgång            

och välbefinnande fanns i resultatet. Det var nämligen så att välbefinnande var signifikant och              

positivt kopplat till framgång definierat utifrån inre motiv, medan de som var mer drivna av               

yttre/materiella motiv som t.ex. pengar eller socialt erkännande rapporterade en lägre känsla            

av välbefinnande. 

Vad som dock saknas i forskningsväg är vilka strategier träningsentreprenörer använder för            

att motivera sig och vilka drivkrafter, inre och yttre, som hjälper dem i sitt arbete och till att                  

hålla sig fortsatt fysiskt aktiva. Därför hoppas jag med den insamlade data kunna finna vad               

som just får dem att omvandla intention till handling. 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur träningsentreprenörer motiverar sig professionellt och            

privat, samt vilka drivkrafter som ligger till grund för deras fysiskt aktiva livsstil. Studien              

kommer dessutom undersöka vilka egenskaper som kännetecknar en träningsentreprenör för          

att få en djupare förståelse om vad som ligger till grund för deras driv. Med hjälp av den                  

erhållna empirin är tanken att presentera konkreta råd på vad som behövs för att finna               

motivationen i livet och hur man bör gå tillväga för att bli mer fysiskt aktiv. 

1.5 Frågeställningar 
Vad karaktäriserar en träningsentreprenör? 

Hur motiverar träningsentreprenörer sig i sin vardag? 

Vilka drivkrafter har träningsentreprenören för att fortsätta arbeta? 

Vilka strategier lyfter träningsentreprenören fram för att motivera till fysisk aktivitet? 
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2 Teori 

2.1 Motivation 
När man talar om motivation finns det flera teorier man kan utgå ifrån för att förklara denna                 

drivkraft. Edward L. Deci & Richard M. Ryan (2000) är två experter inom området              

motivation och har skapat en motivationsteorier som kallas för Self-Determination Theory           

(STD). Denna teori är både välkänd och likaså även välanvänd inom olika studier som syftar               

till att i olika sammanhang förklara härkomsten av motivation och hur den påverkar             

människan till handling. 

Teorier som rör motivation och entreprenörskap kan huvudsakligen delas upp i två            

kategorier, drive theories och incentive theories (Liñan & Moriano, 2014). Drive theories            

föreslår att det finns ett inre behov (t.ex. autonomi) som driver och motiverar människan till               

sina handlingar, i detta fall att skapa ett företag. Incentive theories förespråkar däremot det              

motsatta, att vi människor motiveras till handling på grund av yttre belöningar. I det här fallet                

skulle det kunna vara att människor väljer entreprenörskap på grund av flexibilitet, inkomst             

eller prestige (ibid.). Vad båda kategorierna grundar sig på är dock precis det samma som               

STD, inre och yttre motiv. 

2.2 Self-Determination Theory (STD) 
Den här studien kommer att använda sig av Deci & Ryans motivationsteori            

Self-Determination Theory (STD) för att förklara och diskutera det som presenteras av            

intervjupersonerna. Med hjälp av teorins breda utläggning av motivationen blir det möjligt att             

få en djupare förståelse kring hur träningsentreprenören reglerar sin motivation. 

Grundidén i STD menar Deci & Ryan (2000) är att det finns olika typer av motivation,                

men att man huvudsakligen skiljer mellan inre och yttre motivation. Den inre motivationen är              

självstyrande där individen agerar för att aktiviteten känns exempelvis intressant, berikande           

eller stimulerande (Söderfjäll, 2012). Yttre motivation är kontrollerande i sin natur och är             

likaså konsekvensbaserad, dvs. individen utför aktiviteten för att antingen undvika en           

bestraffning eller uppnå en belöning från externa källor (Deci & Ryan, 2000). Utöver denna              

grundidé finns även vad Deci och Ryan kallar för amotivation och är i direkt kontrast till både                 

inre och yttre motivation. Amotivation är nämligen frånvaron av all som helst motivation och              
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kan jämföras med passivitet eller uppgivenhet och kan uppstå när individen inte ser någon              

som helst anledning till att utföra en aktivitet (Deci & Ryan, 2000). 

Med hjälp av olika studier som Deci & Ryan (2000) redovisar har man kunnat se ett                

samband där människor med autentisk motivation, dvs. inre motivation, visar mer intresse,            

lust och förtroende, vilket i sin tur manifesteras som bättre prestation, uthållighet och             

kreativitet, men även som förhöjd vitalitet, självkänsla samt välbefinnande. 

När man började forska om inre motivation genomfördes först studier på djur där man              

såg att djuren engagerade sig åt utforskande, lekfulla och nyfikenhets-drivna beteenden även i             

frånvaron av förstärkning av beteenden, såsom belöningar (Deci & Ryan, 2000). Precis på             

samma sätt menar Deci & Ryan (2000) att vi människor agerar när våra basala behov är                

tillfredsställda. De påpekar också att denna naturliga motivation är kritiskt för vår kognitiva,             

sociala och fysiska utveckling, för att det är genom ens inneboende intressen som individen              

växer i kunskap och förmågor. 

2.2.1 Inre motivation 
Har du någon gång upplevt en inre känsla av tillfredsställelse när man ägnar sig åt en aktivitet                 

som är så stark att allting runtomkring tycks glömmas bort? Då har du högst sannolikt agerat                

utifrån inre motivation. Känslan kan liknas med vad Csíkszentmihályi (2002) kallar för flow,              

som innebär att individen fullständigt ger sig hän åt en syssla. När människor upplever detta               

flow så säger man att syftet med aktiviteten tycks vara aktiviteten i sig själv, utan något som                 

helst externt motiv som mål (Deci & Ryan, 2000).  

I experiment har man också sett att människor som exponeras för en uppgift             

tillräckligt länge och sen ges “fri vilja” att fortsätta med uppgiften tenderar att bli mer inre                

motiverade desto längre tid de spenderar med uppgiften (Deci & Ryan, 2000). Vad dessa              

resultat innebär är att individer finner större motivation att agera utifrån egna intressen om fri               

vilja ges, förutfattat att det inte finns några uttalade belöningar eller bestraffningar i förväg.              

Däremot kan en outtalad belöning som ges i efterhand främja en starkare inre motivation              

(Deci & Gagné, 2005). 

Deci & Ryan (2000) beskriver hur det inom STD finns tre psykologiska behov som              

alla är inneboende, essentiella och universella för varje människa, nämligen; kompetens,           

autonomi och samhörighet. Om individen inte lyckas uppfylla respektive behov så minskar            

möjligheten för att känna integritet, välbefinnande samt social utveckling, vilket i sin tur             
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underminerar den inre motivation (Deci & Ryan, 2000).  

En viktig del inom STD är att den söker förståelse i vad som främjar kontra               

underminerar inre motivation i olika miljöer. Därför skapade Deci & Ryan (2000) en subteori              

som fokuserar på just den sociala kontexten och kallas för Cognitive Evaluation Theory . 

Cognitive Evaluation Theory (CET) 

I denna subteori redovisar Deci & Ryan (2000) för vilka faktorer som påverkar den inre               

motivationen i sociala kontexter. CET syftar till faktorer i mellanmänskliga situationer som            

stärker alternativt sänker den inre motivationen. Vad som innefattar mellanmänskliga          

situationer handlar om kommunikation mellan person A och B, där belöning, bestraffning och             

feedback spelar roll. Gagné & Deci (2005) skriver att känslan av kompetens och autonomi              

spelar stor roll i hur individen kommer att motiveras. Däremot är det viktigt att påpeka att inre                 

motivationen endast kan stärkas såvida både känslan av autonomi och kompetens är            

tillfredsställda (Deci & Ryan, 2000). 

I olika studier har det visat sig att utmaningar som var optimalt krävande var högst               

inre motiverande. Precis på samma sätt var positiv feedback positivt kopplat till inre             

motivation då individen får beröm för den kompetens som låg till grund för den utförda               

uppgiften. Även outtalade belöningar som ges i samband med en utförd uppgift kan främja              

inre motivation. Däremot visade det sig att negativ feedback som sänkte känslan av             

kompetens bidrog till reducerad motivation och försatte människor i ett stadie nära kopplat till              

amotivation (Gagné & Deci, 2005). 

Vad som mer har funnits i forskning skriver Deci & Ryan (2000) är att uttalade               

belöningar kopplade till uppgiften sänker den inre motivationen, då det helt plötsligt uppstår             

ett yttre motiv. Repressalier, deadlines och tävlingspress kan också minska den inre            

motivationen då de får personerna att känna att deras beteende blir kontrollerat (ibid.). Men              

som tidigare nämn kan valfrihet och självstyrande beteenden stärka den inre motivationen            

(Gagné & Deci, 2005; Deci & Ryan, 2000). 

2.2.2 Yttre motivation 
Fastän inre motivation är en oerhört viktigt del i livet är det inte alltid den som driver                 

människor till att utföra aktiviteter i sin vardag, vare sig det handlar om jobb, studier eller att                 

motionera. Deci & Ryan (2000) menar att mycket sker på basis av yttre motiv, där målet är att                  

uppnå ett separat mål. I STD delar man upp den yttre motivationen i ett kontinuum som                
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sträcker sig från kontrollerade former till självstyrande former av motivation, eller som            

Söderfjäll (2012) kallar det, autonom motivation. Vad som kan vara svårt att veta inom detta               

spektrum är hur pass kontrollerad eller självstyrd den yttre motivationen är. Grundar sig             

individens beteende och handlingar på att slippa bestraffning eller utför individen sina            

uppgifter för att slippa ha dem liggandes en dag till? För att kunna förklara vad som är                 

kännetecknar varje form av yttre motivation skapades därför en subteori i STD som kallas för               

Organismic integration theory (OIT). 

 
Figur 1. Deci & Gagne (2005) 

Organismic Integration Theory (OIT) 

När man talar om den yttre motivationen utgår man från OIT och dess olika grader och former                 

av motivation. I Figur 1, se ovan, illustreras de olika motivations taxonomier som sträcker sig               

från vänster (svag motivation) till höger (stark motivation) (Deci & Ryan, 2000). Som tidigare              

nämnt i beskrivningen av STD och som även går att se på Figur 1, är amotivation den form                  

som kännetecknas av frånvaro av minsta lilla meningsfullhet, där personen inte ser någon             

anledning till att agera. 

Den svagaste formen av yttre motivation, efter amotivation, styrs av extern reglering            

och är högst konsekvensbaserad, där motiven för att utföra handlingen är antingen för att              

exempelvis undvika repressalier eller för att uppnå något. En vedertagen beskrivning som            

även Söderfjäll (2012) använder sig av är morot (belöning) eller piska           

(repressalier/bestraffning). 
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Om vi rör oss ett steg till höger hittar vi introjicerad reglering, där skillnaden blir att                

de yttre motiven har förvandlats “till ett inre dito där känslor, föreställningar och inre röster               

talar om vad som förväntas“ (Söderfjäll, 2012, s. 20). Här gäller det att kunna rättfärdiga sina                

handlingar för att det ska stärka eller bibehålla ens självkänsla (Deci & Ryan, 2000).              

Misslyckas man med detta så uppstår istället något som kan liknas med det man inom               

psykologin kallar kognitiv dissonans. Resultatet blir då istället, precis som Ryan & Deci             

(2000) nämner, att individen kan fyllas av ångest eller dåligt samvete (Gilbert, Schacter,             

Wegner, 2012). 

Näst på tur är den identifierade regleringen som kort och gott handlar om att individen               

nu har identifierat den personliga betydelsen av sitt beteende. Ta som exempel en student som               

skriver ner och repeterar gloslistor för att det hen ser relevansen i att utveckla sitt ordförråd                

för att läsa sig språket snabbare. Denna form börjar även bli mer självstyrande, autonom.              

(Deci & Ryan, 2000) 

Slutligen har vi integrerad reglering, som även är den mest autonoma motivationen av             

de yttre formerna. Hit tillhör de beteenden som är identifierade som sina egna, baserade på               

sina värderingar och behov. Deci & Ryan (2000) antyder att ju mer man internaliserar              

anledningarna för en handling och assimilerar dem med sig själv, desto mer självstyrande blir              

ens yttre motiverade handlingar. Fastän denna form drivs av autonomi så tillhör den yttre              

motivation på grund av de förmodade resultaten som är externa. Exempel på detta kan vara att                

en lärare rättar sina elevers prov utanför arbetstid för att kunna få mer tid med eleverna under                 

skoltid (läs arbetstid). 

3 Metod 

3.1 Kvalitativ metod 
Denna studie bygger på en kvalitativ metod där kunskapen skapas och hämtas genom ett              

socialt samspel mellan intervjuare och intervjuperson. Data som erhålls genom denna metod            

är att den beskrivande formen och passar bra in på när man vi vill ta reda på det individuella                   

och unika hos undersökningsdeltagarna. Att finna sammanhang och struktur är av intresse för             

att kunna skapa en djupare förståelse i forskningsområdet. (Hassmén & Hassmén, 2008) 
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3.2 Urval av intervjupersoner 
Studien utgår ifrån ett bekvämlighetsurval för att kunna välja de undersökningsdeltagare som            

med hög sannolikhet kan generera den mest lämpade empirin utifrån studiens syfte. Därtill             

ger det mig som forskare större valmöjlighet och chans att utnyttja mitt kontaktnät för att               

underlätta sökningen av deltagare. Mer specificerat är denna studie baserad på ett homogent             

urval av den anledningen att jag ämnar söka förståelse i beteendet hos en specifik grupp               

människor. (Hassmén, N. & Hassmén, P., 2008)  

Person 1 

Verksam som entreprenör: 52 år 

Jag har valt Person 1 för att hon har många års erfarenhet i branschen och är en välkänd profil                   

inom träning och hälsa. Hon utstrålar en stark livslust och talar mycket om en holistisk syn på                 

kroppen och hälsan.  

Person 2 
Verksam som entreprenör: 6 år 

Jag har valt Person 2 för att hon arbetar som träningsentreprenör. Likaså tävlar hon på elitnivå                

inom styrkelyftning och medverkar inom TV. Hennes starka passion till träning blev en klar              

faktor till varför hon valdes till studien. 

Person 3 
Verksam som entreprenör: 20 år 

Person 3 besitter stor kunskap inom entreprenörskap och är väl insatt inom branschen träning              

och hälsa. Hennes historia visar på ett stort driv och det gör likaså hennes framgång. Hon                

valdes för att hon kommer kunna ge fördjupad insikt inom entreprenörskap. 

Person 4 
Verksam som entreprenör: 7 år 

Med sin stora kunskap inom träning, hälsa och entreprenörskap lämpar sig Person 4 väldigt              

bra för studien. Hans aktiva livsstil och starka drivkraft är båda egenskaper som studien              

undersöker. 
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3.2.1 Avgränsning 
Jag har valt att undersöka träningsentreprenörer av den anledningen att de arbetar med             

träning, samt förespråkar och influerar andra till att vara mer FA. Respektive individ har              

således visat sig vara både driven och passionerad i sin profession. De är alla egenföretagare               

inom branschen för träning och hälsa. Vissa är även anställda på företag som antingen              

personlig tränare eller som gruppinstruktör. Intervjupersonerna som medverkar är valda för att            

de tros kunna ge relevant information för att jag ska kunna besvara studiens syftet och               

frågeställningar. 

3.3 Intervjuteknik och genomförande 
Kvale & Brinkmann (2014) skriver i sin bok att kvalitén av den insamlade datan är beroende                

av intervjuarens kunskap inom ämnet, samt färdigheter och personliga omdöme när det            

kommer till att ställa frågor. För att kunna föra intervjun framåt och följa upp              

intervjupersonens svar med relevanta frågor så är det högst angeläget att intervjuaren besitter             

stor kunskap inom området. Därför kommer intervjuerna att utgå ifrån punkterna som            

redovisas nedan. 

3.3.1 Semistrukturerad intervju 
För att generera så deskriptiva resultat som möjligt utan att intervjun blir för styrd eller               

vardaglig, ämnar jag utgå ifrån en semistrukturerad intervjuform. När jag genomför dessa            

intervjuer är det vissa aspekter som är av relevans att ha i åtanke för att den insamlade datan                  

ska bli så användbar som möjligt: 

○ Livsvärld : Handlar om att intervjupersonen fördomsfritt beskriver sin levda vardagsvärld          

till intervjuaren. 

○ Mening: Utifrån intervjupersonens beskrivning söker intervjun att förstå meningen i de           

centrala teman i individens livsvärld. Viktigt att vara observant, lyhörd samt tolka vad             

som sägs och hur det sägs, likaså till det som sägs mellan raderna. Genom att summera                

vad som sagts kan intervjuaren få bekräftelse om ens tolkningar är korrekta.  

○ Det kvalitativa : Syftar till den kvalitativa datan som samlas in och kan motsvara den              

kvantitativa forskningens exakthet i mätinstrument och värden, förutsatt att intervjuerna          

både håller en hög precision samt tolkas på ett adekvat sätt. 
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○ Det deskriptiva : Här kommer frågan “varför” in i bilden. Varför upplever och handlar             

intervjupersonen som så, blir främsta uppgiften att söka svar på. Det är av större vikt att                

ge nyanserade beskrivningar av ett fenomen än att försöka fastställa en fast            

kategorisering. 

○ Det specifika : Exakthet är ordet som genomsyrar denna aspekt - det är viktigt att svaren               

som erhålls är omfattande men ändå specifika för situationen i fråga. 

○ Medveten naivitet : Viktigt för intervjuaren att vara öppensinnad och inte strikt utgå ifrån             

formulerade frågor och tolkningsscheman, samtidigt som intervjuaren bör vara kritisk          

mot sina egna antaganden när man ställer frågor. 

○ Fokusering: Intervjun är uppbyggd av öppna frågor som fokuserar på bestämda teman,            

istället för standardiserade frågor. Det är upp till intervjuaren att leda samtalet mellan de              

olika teman. 

○ Mångtydighet : Allt som sägs kan ha flera innebörder och det är upp till intervjuaren att på                

bästa möjliga vis tolka och klargöra vad intervjupersonen försöker kommunicera. 

○ Förändring: Intervjupersonen har möjlighet att under loppets gång ändra åsikt. Kanske           

medvetandegörs nya aspekter eller insikter kring ett tema som tidigare var oupptäckta. 

○ Känslighet : Alla är olika bra på att erhålla information, beroende på hur känslig och väl               

raffinerad man är på att intervjua.  

○ Mellanmänsklig situation : Intervjun sker mellan två individer - intervjuaren och          

intervjupersonen - och de agerar i förhållande till varandra. Kunskapen som erhålls            

skapas av själva interaktionen individerna emellan. Med en ny intervjuare skapas andra            

förutsättningar. 

○ Positiv upplevelse : Vid en lyckad intervju uppdagas nya kunskaper och erfarenheter           

ömsesidigt mellan intervjupersonen och intervjuaren. Med rätt inställning blir det en           

positiv upplevelse.  (Kvale, s. & Brinkmann, s. 2014)  

3.3.2 Skapandet av intervjuguide 
Vid skapandet av intervjuguiden var första steget att utgå ifrån syftet och frågeställningarna             

för att kunna veta vilka frågor som ska bli besvarade. Steg två var sedan att konstruera större                 

teman som skulle kategorisera och underlätta skapandet av frågorna. Nästa steg var att skriva              

ner frågor under respektive tema som skulle kunna få intervjun att flyta på bra, samtidigt som                

viktig data insamlas. Bakgrundsinformationen hos respektive intervjuperson var viktig, så att           
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frågorna kunde anpassas utefter situationen. Detta för att varje möte skulle kunna bli lika              

personligt och givande. För att underlätta arbetet studerade jag ett par intervjuer på internet              

för att bättre förstå hur man bör gå tillväga vid semistrukturerade intervjuer och vad som               

gjorde dem lyckade. Vilken typ av frågor användes, hur styrd var intervjun, vad gjorde              

intervjuaren för att bekräfta så att han förstått innebörden av uttalandena? Huvudsakligen            

utgick jag då ifrån London Real som använder sig av en semistrukturerad intervjumetod och              

som producerar intressanta och informationsrik data.  

På grund av tidsbrist inför den första intervjun samt bristande erfarenhet av att skapa              

intervjufrågor tog jag vid ett tillfälle hjälp av en vän som har tidigare erfarenhet av intervjuer.                

Tillsammans gick vi igenom frågorna för att ta reda på vilka frågor som var bra alternativt                

mindre bra, vad som kunde förändras, samt läggas till. Det var ett väldigt givande samarbete               

som fick mig att tänka i nya banor och vara mer selektiv med skapandet av frågor. Därefter                 

fortsatte jakten på den rätta intervjuguiden i ensam regi.  

3.3.3 Genomförandet av intervju 
Respektive intervju, förutom en, genomfördes i en direkt mellanmänsklig kontext, medan en            

utfördes över Facebook’s videoprogram. Detta berodde på att hen inte bodde i samma stad              

vilket gjorde det mer omständigt att träffas för en intervju. Valet av videoprogram var              

resultatet av att Skype inte fungerade vid intervjutillfället eller att Facetime inte är tillgängligt              

på PC och Android enheter. Varje intervju spelades in med mobilapplikationen Smart            

Recorder och respektive intervjuperson blev informerad om detta i förväg i samband med att              

de skrev under ett informerat samtycke. På grund av tidsbrist inför den första intervjun              

utfördes ingen testintervju. Efter att alla intervjuer var klara så transkriberades all data. 

Tanken var att presentera fem träningsentreprenörer varav den femte skulle vara en            

man, men på grund av en dåligt utförd intervju användes den aldrig i studien. Varför?               

Intervjun genomfördes nämligen på en offentlig plats som visade sig skapa massvis med             

störningsmoment som fick mig som intervjuare ofokuserad. Vidare uppstod det en del            

missförstånd på grund av språkbrister från intervjupersonens sida, varav den erhållna empirin            

aldrig nådde en tillräckligt adekvat nivå för att användas i studien. 

Intervju 1 genomfördes på Sturebadet och tog 43 minuter. 

Intervju 2 genomfördes på Crossfit Atum och tog 37 minuter. 

Intervju 3 genomfördes via Facebook-chatten och tog 52 minuter. 
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Intervju 4 genomfördes på Paradiset matmarknad och tog 42 minuter. 

3.4 Etiska överväganden 
Kvale & Brinkmann (2014) nämner att de etiska problem som uppstår när man använder sig               

av intervjuer är svårigheten att forska om människors privata liv för att sedan redogöra              

resultaten på den offentliga arenan. De skriver även i sin bok om väsentliga punkter som ska                

beaktas redan från början av undersökningen och likaså under intervjuerna (Kvale &            

Brinkmann, 2014).  

○ Tematisering : Vad är syftet med studien? Det blir viktigt att ta hänsyn till vad              

forskningen kan erhålla för värdefull kunskap, dels ur ett vetenskapligt perspektiv men            

även hur den förbättrar den mänskliga situationen. 

○ Planering: För att utföra intervjuerna behövs ett informerat samtycke till att delta i             

studien från varje deltagare; se till att konfidentialiteten oavsett omständigheterna hålls           

säkrad; tänka över vilka konsekvenser som studien kan orsaka deltagarna, vilket går hand             

i hand med hur deltagarens identitet ska skyddas. 

○ Intervjusituation : Hur verkar intervjupersonen uppleva situationen, och hur kan         

intervjuaren förhindra att det uppstår obehag eller dålig energi i samtalet? Vilken            

påverkan får intervjun av forskarens roll och antaganden? Finns det risk att svaren blir              

förvrängda av forskarens antaganden och följdfrågor? 

○ Utskrift & verifiering : All väsentlig information ska redovisas i enlighet med den riktiga             

intervjun, i så pass stor utsträckning att resultatet hålls säkrad och verifierad. Det blir              

även viktig att veta vilken information som inte ska redovisas för att undanröja             

deltagarens identitet.  (Kvale & Brinkmann, 2014) 

○ Analys: Hur kan man säkerställa att forskaren har analyserat datan på ett etiskt godtagbart              

sätt? (Hassmén & Hassmén, 2008) 

Jag som forskare kommer löpande under studien att jobba utifrån dessa punkter så att både               

intervjupersonerna får sina rättigheter bemötta, samt att empirin blir relevant och att            

slutsatserna trovärdiga. 

3.5 Validitet och Reliabilitet 
Inom forskning är validitet (vad vi mäter) och reliabilitet (hur vi mäter) två viktiga begrepp               
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som syftar till studiens tillförlitlighet, giltighet och generaliserbarhet. Reliabilitet handlar om            

huruvida den empiriska datan är framtagen på ett tillförlitligt tillvägagångssätt eller inte, där             

externa eller interna tillfälliga fel kan påverka resultatet negativt. Med andra ord menar man              

att reliabilitet ämnar påvisa att empirin är insamlad utan okontrollerade felkällor, så att             

resultatet kan replikeras i andra likartade studier. (Hassmén & Hassmén, 2008) 

Validitet avser påvisa att mätinstrumenten för studien är av rätt karaktär för att mäta              

det man avsett att mäta. Det gäller därför att direkt från början av studien ha koll på syfte och                   

frågeställning för att kunna utforma en bra strategi för hur empirin ska erhållas och sedan               

analyseras. På så vis kan man eliminera så många tänkbara felkällor som möjligt för att hålla                

validiteten hög. Väsentligt att nämna är det som ofta kopplas ihop med validitet och som inom                

forskning kallas för genomskinlighet, eller transparens, vilket syftar till att alltid redogöra för             

hur studien gått till väga (ex. genomförandet av intervjuguide och intervjuerna, teoretiska            

utgångspunkter). (Hassmén & Hassmén, 2008)  

Vid kvalitativa studier, som denna, är det svårare att uppnå en hög reliabilitet och              

validitet då resultaten inte går att mäta kvantitativt. Snarare grundar sig denna studie på              

intervjupersonens egna subjektiva berättelser och intervjuarens förmåga till att tolka vad som            

sägs. Därför kommer jag att använda mig av de punkter som är listade under 3.3.1               

Semistrukturerad intervju, för att säkerställa att intervjuerna håller hög kvalité. Vid           

analysprocessen ska även den teoretiska förklaringsmodellen STD användas för att säkerställa           

att mina påståenden och slutsater är grundade på trovärdiga källor. Vidare kommer jag att              

utförligt beskriva metodprocessen - hela vägen från skapandet av intervjuguiden, urvalet av            

intervjupersoner till genomförande och metoddiskussion. 

4 Resultat 
Dispositionen i resultatet utgår ifrån att besvara varje frågeställning utifrån respektive           

träningsentreprenör. Skälet till detta är för att varje intervjuperson ska få sin röst hörd och på                

så vis ge en personligare koppling till deras egna upplevelser. Tanken är att detta ska ge en                 

tydligare inblick i hur de tänker men även vad som karaktäriserar personerna i relation till               

frågeställningarna. 
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Person 1 
Vad karaktäriserar en träningsentreprenör? 

Person 1 är uppväxt i en aktiv familj med en mor som har varit en stor förebild när det                   

kommer till att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Det var hennes mor som myntade “det                

handlar inte om att leva längst, det handlar om att leva bäst”. Utifrån detta så bestämde sig                 

Person 1 för att lyssna till visdomsorden och följa mammans fotspår; äta nyttigt, hålla sig               

fysiskt aktiv om dagarna, vårda och ge kärlek till den kropp man blivit tilldelad.  

För att kunna leva bäst behöver du ta ansvar. Därför behöver du själv se till att sköta om den kropp                    

du har fått, ingen annan kan göra det åt dig. Det är du som bestämmer över dig själv och din                    

kropp. 

Hon började sin resa som vuxen när hon sökte in till Lillsveds Idrottsfolkhögskola för att               

studera till gymnastikinstruktör. När hon var klar med studierna så arbetade hon dels             

utomlands men återvände snart till Sverige där hon började arbetade dels som idrottslärare             

men även på olika institut. Efter det så födde hon två barn vilket fick henne att starta sitt eget                   

gym, där hon själv kunde välja hur mycket hon arbetade. Det här gymmet drev hon under 22                 

år och under den här tiden fick hon ett stort genombrott efter att hon lanserat sitt nya                 

träningskoncept. När hennes koncept lanserades på TV uppnådde hon stjärnstatus och hennes            

träningsskiva blev så pass populär att det vart en så kallad guldskiva.  

Efter 50 år i branschen är hon ännu aktiv med att hålla klasser men föreläsningar och                

träningsresor har hon dragit ner markant på. Fastän hon har kommit upp i ålder så är hon                 

fortfarande väldigt hurtig och fysiskt aktiv. Hon spenderar sina dagar med att träna andra,              

dansa, spela tennis, promenera med hunden och utmana sig själv på olika sätt.  

Vad som karaktäriserar Person 1 är hennes positiva inställning till livet och entusiasm             

till att ge kärlek till sin kropp och dem runt henne. Hon utstrålar glädje och lycka, och som                  

hon själv säger “med ett leende går allting lättare”. Med ett öppet sinne och nyfikenhet gillar                

hon att testa på och lära sig nya saker, en så kallad “Yes woman” som säger ja till nya                   

utmaningar. Vad som är av stor vikt förklarar hon är att känna sig stark, fysiskt som psykiskt.                 

Hon menar att man måste ta sitt eget ansvar över kroppen för att man ska kunna må bra varpå                   

hon värdesätter fysisk aktivitet högt, likaså att ge kroppen det den behöver. På så sätt har hon                 

skapat en stark tillit till både sin kropp och livsstil. 

Därför vet jag idag, ‘Ta det bara lugnt, gör de sakerna du ska, tänd lite ljus, drick lite vatten, ät                    
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dina frukter, bada o smörj in dig, gå ut o hundarna, sätt på dig rätt kläder, träningskläder, o åk iväg                    

till jobbet. Så trycka på knappen o så ba YESS!’ Det är så fascinerande. Så jag har sån stor tillit till                     

detta. 

Hur motiverar träningsentreprenörer sig i sin vardag? 

“Säg ja, då kan allt möjligt kul hända. Säg nej händer inget. Så säg ja till livet, säg ja till                    

möjligheterna o se vad som händer.” Person 1 talar i detta citat om hur hon ser till                 

möjligheterna istället för misslyckanden, hon är villig att trotsa rädslan för den potentiella             

vinningen som kan komma hennes väg. Ibland behövs dock support vilket Person 1 säger att               

hon har fått av sina nära och kära, däribland hennes man. Hon tydliggör dessutom att hon                

tänker fortsätta hålla sig fysiskt aktiv samt leda klasser tills den dagen hon inte klarar av det                 

nå mer. “Så länge jag tycker det är kul, så länge folk kommer till mig, så länge som det känns                    

bra så kommer jag fortsätta.”  

Person 1 konstaterar att åldern och speciellt pensionen inte bör vara en ursäkt till att sluta röra                 

på sig. På så vis har hon lyckats hålla sig pigg och glad. 

[Människor] börjar långsamt falla in i nån form av pensionstänk, medan jag tror att; då får du ta o                   

skärpa upp dig lite och ba YES! Lite som en gammal bil, fräscha upp den och race’a lite med den                    

va. Efter att den är uppvärmd. Så att liksom, ge extra mycket till dig själv, till bilen, till ditt                   

förhållande. Till allt som du vill ska hålla sig i god form får du ge extra tid, extra skötsel och extra                     

glädje. 

Men oavsett ålder kan alla dock utsättas för sjukdomar eller skador och då blir det extra                

viktigt att kunna motivera sig själv till att inte ge upp förklarar Person 1 när hon beskriver hur                  

hon handskades med cancer. 

O så ska man gå igenom allt... det drar ju ner kroppen. Då kände jag mer än någonsin att om jag                     

gick hit och körde två pass varje dag så fick jag musik o glädje till mig. Det stärker mig. Samt att                     

jag fick en hel grupp som du vet, ler o försöker. Yeah! 

Vid tillfällen när man känner sig som mest skör är det som mest viktigt att lyssna till sin                  

kropp och då ge den kärlek som behövs för att ta sig upp på fötter igen och fortsätta framåt. 

Vilka drivkrafter har träningsentreprenören för att fortsätta arbeta? 

De två största drivkrafterna till att Person 1 fortsätter med sitt yrke är att leda människor samt                 

få dem att utvecklas och må bättre genom träning. Hon sätter stor vikt på att det handlar om                  
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att hon blir glad när hon får andra att lyckas.  

Det är så underbart att se. Du vet jag har så många exempel genom åren. Dem som har kommit                   

med dålig hållning, tycker själva att dem har alldeles för mycket vikt, o så plötsligt ser man hur                  

dem bara reser. Alltså plötsligt så kliver det liksom upp den här människan som finns där. O det är                   

såå fantastiskt givande. Så jag har fått uppleva det väldigt mycket. 

Att stå på scen och aktivera människor så att de ler och skrattar får henne likaså att känna                  

glädje och entusiasm till att fortsätta med sitt arbete.  

När du står på scen eller står framför en grupp och när du ser att alla liksom blir glada o så ger                      

dem dig applåder. Då händer det något inom en. Det är som att få ‘schyyy’ [imiterar en vindpust]                  

Sån otrolig kick, feedback. Så jag älskar att stå på scen! 

Men det är inte allt - för Person 1 menar också att hennes jobb också får henne att hålla sig                    

fysiskt aktiv;  

Sen att jag dessutom vet att jag fysiskt själv blir starkare och mår bättre när jag leder grupper och                   

utövar det. Det är ju också positivt. Så det finns ju bara positiva saker med det här. Så det är                    

liksom en inre lycka, en endorfinkick och en styrka som syns, märks och känns. 

Att pengarna skulle vara i fokus är inte tala om menar Person 1. Så länge som hon har en                   

inkomst som hon kan livnära sig på och får göra de saker hon tycker är kul och värdesätter är                   

hon nöjd. “Jag kan känna att det är svårt att sätta en prislapp på sig själv, jag har väldigt svårt                    

för det. [...] Jag kommer ändå, hahaha! Jag är glad att jag får vara med.” 

Vilka strategier lyfter träningsentreprenören fram för att motivera till fysisk aktivitet? 
Jag brukar ofta liksom efter klassen eller mitt i klassen, skicka in nån sån hära ‘Du orkar mycket                  

mer än du tror’ ‘Kör lite till’ Yess!! Så här ba! Alltså få in tänket. Jag kör 60 magövningar, alla ba                     

‘ohhh’ o så säger jag så här... ‘vi kör 60 till’ o ba JA! Man måste liksom.. Man ställer in sin hjärna                      

på olika saker, så låt dig påverkas med bra saker. 

Något som hon hela tiden påminner sig själv om är “kan andra kan jag!” vilket hon använder                 

som strategi för att både motivera sig själv och andra i sin närhet. Hon lyfter också fram att                  

dans och musik får henne och hennes kunder att bli mer engagerade. “Dansen är väldigt               

välgörande för vårt sinne. kropp och själ mår väldigt bra av att få dansa. Och det är helt                  

underbart att få se vad dem kan lära sig.  So just go for it, släpp loss!”  

Person 1 lägger stor vikt på att man ska finna det som ger en glädje, något som är                  

lustbetonat, då blir allting roligare. “Med ett leende går allting lättare!”  
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Person 2 
Vad karaktäriserar en träningsentreprenör? 

Person 2 har ända sen barnsben varit aktiv inom träning och höll som liten på med bl.a.                 

gymnastik, handboll och friidrott. Redan som 10 åring började hon tävla inom            

föreningsidrotten och det höll i sig upp till vuxen ålder. När hon var 17 år hade hon fått upp                   

ögonen för kroppsviktsträning och hade börjat leda klasser inom det området. Därefter            

började Person 2 på högskolan och tappade på samma gång föreningsidrotten men gick             

istället över till gymträning. Jämsides med att hon studerade Idrottsvetenskapliga programmet           

med inriktning folkhälsa så tränade hon väldigt mycket på gym. Där fattade hon tycke för               

styrkelyftning som med tiden skulle ta henne till topplaceringar inom nationella samt            

internationella tävlingar. Utöver detta ledde hon egna klasser i spinning och bodypump.            

Därifrån fortsatte hon att utbilda sig till personlig tränare (PT), varpå hon startade sitt eget               

företag.  

Person 2 är idag en elitatlet som spenderar minst 2 timmar om dagen på egen träning                

samtidigt som hon arbetar som personlig tränare. I hennes jobb coachar hon alltifrån             

människor som behöver komma igång med träning, upp till människor på elitnivå som satsar              

på tävlingar. Därtill håller hon ibland föreläsningar och medverkar även inom TV. Vad som              

karaktäriserar henne är att hon har ett genuint intresse för kroppen och är på samma gång                

väldigt nyfiken på att utveckla nya förmågor. Detta har gjort att hon både är en mångsysslare                

inom träning men även professionell styrkelyftare. Två av hennes starkaste egenskaper säger            

hon är målmedvetenhet och en vinnarskalle. “Det är nog kanske just min målmedvetenhet,             

viljan att faktiskt vilja vinna och hata att förlora.” 

Hur motiverar träningsentreprenörer sig i sin vardag? 

“Kom igen nu, det här är väl inget. Torka tårarna och skärp dig, för du vet att du kan det här.”                     

säger Person 2 när hon citerar sin mors stödjande röst. Hennes mor var nämligen en stor                

support när hon var ung, som fanns där för att motivera till att fortsätta framåt. Likaså talar                 

hon gott om sina vänner och menar på att det är mycket tack vare dem som hon finner                  

motivation till att fortsätta träna. 

När jag har kört jättetunga lyftarperioder inför en EM eller VM satsning, då har jag väl nån gång                  

känt så här ‘Åh äre det här tunga passet...’ men än så länge har jag nog haft tur att det är folk som                       

24 



hela tiden väntar på mig. Så då får man väl säga att lösningen på det är att försöka omge sig med                     

folk som är likasinnade. Jag har haft tur som har så fina vänner som också har samma intressen. 

Men Person 2 ser även träningen i sig som en motiverande faktor, så fastän livet kan kännas                 

motigt ibland så är det ofta träningen som får henne glad igen. 

Det som jag ser fram emot kanske på slutet av dagen eller när jag går lägger mig är att jag ska köra                      

ett morgonpass och ba ‘Åh men imorgon är det det här, det här och det här.’ 99 procent har det                    

varit så. Så jag kan inte ens minnas att jag ba ‘ohh jag vill inte’ för i så fall hade jag nog skitit i det. 

Men för att träningen ska kännas motiverande nämner hon hur viktigt det är med en               

målsättning, så att man alltid har något att sträva efter. 

Träna gör jag ju varje dag och då ska jag tänka ‘Vad syftar den här träningen till?’ Jag vill inte                    

bara stå och studsa för ingenting. Så att jag har haft den här diskussionen som vi har nu, det här                    

med ‘Vad är de som motiverar mig, vad är det jag vill, vad kommer det ge mig?’ Och det som jag                     

vill att träningen ska ge mig är typ, det är glädje. 

Vilka drivkrafter har träningsentreprenören för att fortsätta arbeta? 

Genom att ha presterat så bra på tävlingar under årens gång har Person 2 lyckats skaffa sig en                  

stabil kundkrets, just för att framgången har gett henne mycket exponering. Detta i sin tur blir                

en drivkraft till att fortsätta prestera på elitnivå, så att fler söker sig till hennes expertis.                

Hennes framgång inom träningen marknadsför hon över sociala medier för att folk ska kunna              

se vad hon sysslar med och på så vis attrahera kunder som både vill bli bra på styrkelyft men                   

även få en allsidig träning. “Varför filmar man sig och lägger upp sig? En utav mina                

motivations grejer där är också för att jag lägger upp till 99% nästan bara träning och det är                  

där jag får mina kunder också.“ 

Person 2 konstaterar att hon inte drivs av pengarna mer än att kunna leva ett normalt liv.                 

Snarare är hon lycklig över att få ha sitt intresse som sitt yrke samtidigt som hon berikar livet                  

genom upplevelser. 

Nu när jag väl gör det och ser att ‘Shit jag jobbar verkligen med mitt intresse och det som jag                    

brinner för.’ Så nu kan jag säga att jag trivs verkligen med mitt liv som det är idag. Jag får träna                     

och får tiden till att träna ganska mycket själv, plus att jag kan jobba med det. Så det är verkligen                    

en förmån. Men jag har aldrig tänkt att det är pengarna som driver mig. Jag vill tjäna pengar så att                    

jag kan bo, leva och allt det där. [...] Jag vill leva så man kan berika igenom andra saker, till                    

exempel resa, träffa massa nya människor, vilket man gör med massa olika sporter, man tävlar. 
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Vilka strategier lyfter träningsentreprenören fram för att motivera till fysisk aktivitet? 

Att hålla sig själv motiverad till att fortsätta träna har Person 2 förklarat utförligt i               

ovanstående frågeställningar; 

1. Gör något som ger en glädje. 

2. Omge sig själv i en miljö med likasinnade människor som kan peppa och inspirera.  

3. Håll träningen varierad  

4. Målsättning. Viktigt för att finna syfte i det man ger sig hän. 

När det kommer till att motivera andra i sitt jobb så arbetar Person 2 väldigt mycket med                 

motiverande samtal. Tanken är att få dem med bristande motivation att finna insikt o mening               

med träning och hälsosamt levande. Precis på samma sätt använder hon sig av samma strategi               

för att finna mening och vad som ger henne glädje.  

Jättemycket samtal, för att det är ändå dem som måste komma till insikt om. Det är inte jag som                   

kan bestämma till dem och det har jag sagt ‘Jag kan ge dig alla verktyg vad det gäller kost, vad det                     

gäller träning, finnas här för din motivation. Men om inte du vill innerst inne när du går hem                  

härifrån då kommer det inte att funka.’ Så det är jättemycket samtal, hitta deras varför. 

För att sedan lyckas hålla ut och fortsätta kämpa när träningen går trögt så säger hon att                 

tålamod och insikt är två viktiga komponenter för att faktiskt lyckas och påminner både sina               

kunder, vänner och familj. 

Person 3 
Vad karaktäriserar en träningsentreprenör? 

Aa det lite jobbigt så här när man träffar folk som man inte känner på middag... ‘Jaa vad jobbar du                    

med då?’ ‘Hur lång tid har du på dig liksom?’ haha! 

Person 3 har en lång historia bakom sig med många meriter på sitt cv. Hennes resa började                 

efter gymnasiet då hon flyttade till Skottland och upptäckte att gruppträningen där var             

underutvecklad och sa till sig själv “det måste man kunna göra bättre själv”. Så det slutade                

med att hon på eget initiativ drev egna klasser i 3-4 år samtidigt som hon gick en                 

gruppträningsutbildning. Hon flyttade därefter hem till Sverige och började studera          

Frisvårdspedagogik samtidigt som hon tjatade till sig ett jobb på det som då var ett av                

Göteborgs mest omtyckta gym. Där fortsatte hon utbilda sig till spinninginstruktör vilket            
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skulle komma att förändra hennes liv. “Det var ingen som visste då, kommer det bli något av                 

det, kommer det bli populärt, kommer det bli stort?” Efter några månader fortsatte hon till det                

internationella utbildningsteamet i spinning och började sedan arbeta internationellt med att           

introducera spinning runt världen. 

Sen så levde jag i en resväska i 10 år. det blev så enormt stort, o vi var 8 personer som utbildades i                       

det internationella teamet. [...] Jag pratade bäst engelska av de 8 som utbildades, så då skickades                

jag kors o tvärs över hela jorden. Jag introducerade träningsformen i stort sett hela Europa, i                

mellanöstern, i Australien, i större delen av Asien. 

Idag är Person 3 egenföretagare sen 20 år tillbaka och har fler utbildningar i ryggsäcken som                

exempelvis psykologi, sjukgymnastik och yoga. Tillsammans med sin man driver de en            

träningsfacilitet där hon leder både yoga-klasser och har PT-kunder. Utöver detta så är hon              

både kompetens- & konceptutvecklare, utbildar människor till att bli instruktörer, och tar på             

sig diverse uppdrag. Utöver detta hinner hon med att hålla sig fysiskt aktiv minst 60 minuter                

om dagen. Hon är både en trendföljare och trendsättare som hela tiden har koll på vad                

marknaden saknar eller efterfrågar för att hela tiden utvecklas med sitt yrke. “Även nu på               

senare tid hittade jag Ido, för jag alltid letade efter ‘vad är på gång, vad ligger o bubblar som                   

kanske inte har slagit igenom riktigt?’ ” 

Vad som mer karaktäriserar Person 3 är hennes nyfikenhet som driver henne till att              

fortsätta utvecklas och samla ny kunskap inom olika områden. Hon är en mångysslare som              

inte vill snöa in sig på ett område utan ser värdet i att kunna många saker för att på så vis                     

också kunna förmedla det till fler. Hon säger själv att en av hennes bästa egenskaper är                

förmågan till att planera, men även att hon är väldigt tålmodig och fokuserad på slutmålet.  

Jag tror att jag hade den sidan i mig redan som barn, delayed gratification, jag kunde verkligen                 

spara. Vi hade aldrig mycket pengar hemma och jag kunde verkligen spara ihop till någonting               

under så lång tid. Jag var så fokuserad på slutmålet att jag hellre hoppade över lördagsgodiset o                 

sparade dem pengarna. Så det tror jag är mer ett karaktärsdrag som man kan odla, men antingen                 

har man det eller inte, sen kan man försöka att göra det bättre. Så det är en sak, för det behövs ju                      

inom entreprenörskap. För du kan ha dem bästa ideérna men om du inte kan fullfölja så spelar det                  

ingen roll hur bra idéen är. 

Däremot så måste man våga misslyckas för att ta sig vidare menar Person 3 och ständigt                

utvärdera sina prestationer för att utvecklas med tiden. 

Jaa det är en fin balansgång mellan att göra en utvärdering eller att vara alldeles för självkritisk.                 
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Att gå på en nit, göra ett misslyckande, inse att det var ett misslyckande men ändå kunna borsta av                   

sig och ställa sig upp och fortsätta framåt.  

Hur motiverar träningsentreprenörer sig i sin vardag? 

För Person 3 har egenföretagandet blivit hennes livsstil och vardag där hon hela tiden              

motiveras av att utveckla nya förmågor.  

Jag söker alltid mer kunskap o ganska bred inspiration. Jag är verkligen inte så här att jag vill snöa                   

in mig bara på ett område, för jag tror det finns en stor fördel att vara generalist ut i fingerspetsarna                    

eftersom allting går så fort framåt, o det kommer nyheter hela tiden. Så jag tror att om man ska                   

hålla länge inom det här området hälsa och träning, får man göra ett val. Man får antingen vara sån                   

otrolig spjutspets att du är verkligen bland de bästa 3 till 5% i ditt land o gärna internationellt, eller                   

så får du skjuta mer brett och inom det breda segmentet då kunna vara så kunnig o flexibel att du                    

kan lära dig plocka ut godbitarna ur det du säger o kunna förmedla det på ett sätt som inspirerar                   

andra människor. För det spelar ingen roll om person x är fantastisk på att plocka upp en trend o                   

utöva den trenden om inte den personen kan förmedla det till någon annan. 

Hon nämner också att fritiden har blivit ett allt större motiv i vardagen då hon är gift och har                   

barn. Så genom att vara egenföretagare kan hon själv välja hur mycket hon arbetar, vilka               

uppdrag hon tar på sig, när hon är med familjen. Person 3 talar också om hur hennes                 

framgång har gjort henne lycklig och menar på att det i sig är motiverande och att hon inte                  

skulle vilja ändra något. “I min värld... jag är jätteglad över att vara där jag är. Skulle jag                  

ändra något? Nej just nu skulle jag inte göra det.” 

Vilka drivkrafter har träningsentreprenören för att fortsätta arbeta? 
“Det är att jag har ett genuint och väldig stark passion kring att utbilda o dela med mig av kunskap.                    

Jag älskar att utbilda. Så det är verkligen definitivt en drivkraft. [...] Och en annan riktigt stark                 

drivkraft, det är en nyfikenhet. Jag är sjukt nyfiken, på nya metoder, nya träningsformer, på               

människor generellt.” 

Därtill talar Person 3 om hur pengarna inte är i fokus men att det definitivt är en viktig aspekt. 

Pengarna har aldrig i sig varit en betydelse. Jag har aldrig haft drivkraften att ja gått i gång på                   

‘Ohh jag jag vill ha en större bil, hus, en båt.’ Så de materiella tingen har aldrig varit en drivkraft.                    

Däremot så har det alltid en stark, nå slags rättviso-epos att “e du duktig på det du gör, så ska du                     

fan ta betalt för det” annars är det en kränkning mot individens kunskap , tid engagemang, driv                 

you name it. Så att jag måste ändå säga att det är mer en sak princip än pengarna i sig. 

Hon tillägger även att det är friheten och möjligheten att skräddarsy sin egen livsstil och leva                
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utefter sina egna villkor som gör egenföretagandet mer motiverande. 

“Om jag gör det här helt o hållet i egen regi så kommer jag göra det på helt annat sätt. För att i och                        

med att du vågar börja ta bättre betalt, fakturera mer, så köper du dig både mer tid och större                   

möjlighet att kunna designa din egen livsstil.” 

Likaså talar hon även att det genuina intresset bidrar till en starkare inre drivkraft. 

Sen tror jag att det självklart finns ett genuint intresse o passion i den branschen du är i, för att det                     

kommer göra dem mörkaste dagarna när du tvivlar på ‘Kommer någon ens vilja köpa mina               

tjänster?’ eller ‘Kommer någon fatta hur bra det här är?’ så drivs du ändå utav att du själv innerst                   

inne verkligen tror på att det här är jävligt bra ‘Jag vet att det är bra.’ Sen får du liksom ta den här                       

tiden, trocklandet i att andra inser att det är bra. 

Tillkommer gör även den drivkraften att få arbeta med någon. 

Många projekt som jag gör nu gör jag i samarbete med någon annan som kanske har ett annat                  

kompetensområde eller samma, men andra personlighetsdrag än vad jag har. En annan            

infallsvinkel. Det gör själva företagandet mycket roligare eftersom det är ganska ensamt. 

Men det handlar inte bara om vad man kan göra utan vad man faktiskt gör, konstaterar hon                 

när hon berättar om sitt motto. 

“Mitt motto täcker egentligen företagandet och träningen det är ‘Walk the talk.’ För mig är det                

otroligt viktigt att kunna verkligen stå för det jag representerar, det jag lär ut och det jag försöker                  

förmedla till 100%.” 

Vilka strategier lyfter träningsentreprenören fram för att motivera till fysisk aktivitet? 

Person 3 konstaterar att hon är väldigt självmotiverad till sin träning och förklarar hur hon               

personligen går tillväga för att finna lust till att hålla sig fysiskt aktiv. 

Om jag går till mig själv först är jag ett väldigt dåligt exempel för jag är så otroligt självmotiverad                   

i min träning o det tror jag också beror på variationen i det jag gör. [...] Jag brukar jobba väldigt                    

säsongsbaserat o väldigt lustbaserat eftersom jag inte behöver träna inför OS eller VM. [...] Jag har                

också jobbat på sätt där jag har vissa mer tydliga mål. Det kan vara 30 sekunder handstand, det kan                   

vara marklyft 100kg, det kan vara 10 chins. Du vet det är verkligen svart eller vitt, antingen gör du                   

det eller så gör du det inte. O då kan jag ha det som ett övergripande mål, en viss period. ‘Ok den                      

här tre-månaders perioden ska mesta delen utav mitt fokuserade arbete gå emot det här målet o sen                 

göra de andra sakerna ändå.’ På så sätt är jag ta mig fan alltid motiverad. hahah! 

Däremot när vi går över till strategier hon använder för att motivera andra till att bli mer                 
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fysiskt aktiva säger hon följande. 

Men för att svara på din fråga, går det att motivera andra som inte är motiverade; nej jag tror                   

faktiskt inte att det gör det. Förutom att motivera andra i hur du är i din person. Alltså folk i din                     

omgivning som hänger med dig, dem kan bli väldigt inspirerade och motiverade av din dedikation,               

dina resultat, hur du pratar, hur du för dig, vilka val du gör när ni är tillsammans. Om man går                    

utanför den här nära cirkeln, några cirklar ut kanske dem blir inspirerade av de du lägger upp på                  

sociala medier, o att det snarare kan inspirera till att individer tänker sig ‘men det här skulle jag                  

vilja’ och på så sätt hitta sin egen motivation. 

Så håll träningen varierad och lustbetonad, ta gärna vara på säsongen och sätt upp mål så att                 

träningen får ett syfte. Gör det som ger glädje men ha tålamod och ge inte upp.  

Person 4 
Vad karaktäriserar en träningsentreprenör? 

Som sagt så har jag alltid brunnit för att röra på mig och aktivera andra. Jag utgår ofta ifrån mitt                    

grundbehov och så ser jag också vad nära och kära runt mig har för behov, så fick jag skapa det,                    

dem förutsättningarna. 

Person 4 har ända sedan barn gillat att hålla sig fysiskt aktiv och när han blev vuxen                 

omvandlade han sitt intresse för träning till sitt yrke genom att starta sitt egna företag. Nästa                

steg i karriären blev att börja studera till Idrottspedagog på Lillsveds Idrottsfolkhögskola.  

Det året gav mig väldigt mycket inspiration i att jag såg vuxna människor som var starka ledare i                  

sig själva som gjorde det som dem älskade att göra, och skapade just förutsättningar för andra för                 

att hitta sin passion. 

Efter att han gått klart sin utbildning blev han en av Sveriges första CF coacher och var även                  

en stor bidragande faktor till att Crossfit SM växte sig stort i Sverige. 

Året innan hade inte varit en jätte succé, det hade varit typ 40 åskådare, typ 20 atleter, o ganska                   

mycket jobb tyckte dem. Då sa jag ‘om jag hittar anläggning, om jag hittar volontärer, jag skapar                 

lite förutsättningar för att det ska bli. Kan vi göra något tillsammans då?’ Så jag drev ganska hårt                  

vid sidan av Lillsveds, så började jag rodda ihop ett arbetslag till SM, genom skolelever. 

Hur vart resultatet? 

Det vart succé. Över 200 atleter över 1000 åskådare under två dagar. De hade sin första                

online-sändning som var mellan 1000-1500 följare. Bara för att förutsättningarna skapades att göra             
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det större och bättre. 

Vad som mer karaktäriserar Person 4 är hans starka viljekraft och hängivenhet till att skapa               

förutsättningar, vilket gav honom ett jobb i Luxemburg där han i grupp skapade en helt ny                

marknad för CF och vad som idag har blivit till ett av Europas största CF gym. Han säger att                   

det är viktigt att lyssna till sin kropp och sinne, och väljer aktivt att inte forcera fram med sina                   

projekt utan ser större fördel i att saker växer organiskt och i symbios med varandra. 

Idag arbetar han som PT, konsult för ett hälsokostföretag samt driver ideella            

verksamheter i samarbete med andra. På detta försöker han även leva efter sin träningsfilosofi              

som går ut på att han ska vara fysiskt aktiv 5 timmar om dagen. För honom är träningen det                   

som har hjälpt honom att finna vägen i livet. 

Jag känner att jag fått mera insikt i både mitt psykiska behov men också mentala styrkor och                 

ibland också illusioner som man kan sätta som kan begränsa en. Och dem har jag genom träningen                 

lyckats, tror jag, mer o mer öppnat upp dessa illusioner och börjat se på saker på ett annat sätt. Så                    

träningen har verkligen utvecklats... helhetssätt. A men på meningen med livet för mig typ. Så det                

är en livsstil för mig. 

Något som han lägger stor vikt vid är de grundvärderingarna han utgår ifrån och som också                

karaktäriserar honom. 

Jag går efter tre ledord när jag börjar göra någonting, just nu i stunden; funktionalitet,               

anpassningsbarhet och hållbarhet. Gratitude tror jag också på, tacksamhet. Ja grundvärderingarna           

är tacksamhet, nära och starka relationer, och giving back. 

Allt detta tillsammans bidrar till personens vision i livet; aktiv och hälsosam livsstil. 

Hur motiverar träningsentreprenörer sig i sin vardag? 
Om jag följer dem här ledorden känns det ganska tryggt att jag inte behöver veta vad jag konkret                  

ska skapa, utan det kommer bli något bra av det. Om inte annat otroligt skönt förhållningssätt till                 

mitt åtagande eller det jag ansvarar för eller... och det är något som jag också lärt mycket och                  

insett att man måste ta ansvar över sig själv. För alla saker du gör sätter spår, antingen i ditt eget                    

DNA eller i jordens mer eller mindre DNA. 

Person 4 syftar här ovan till sina grundvärderingar och ledord som han skapat för att finna                

mening i livet och motivera sig till att fortsätta med det han ger sig hän. Han genomsyras av                  

en positiv inställning till livet vilket både är ett starkt karaktäristiskt drag men också något               

som motiverar honom även i stunder som motgångar. 
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Bara för att en sak är en viss situation idag så kanske jag känner mig väldigt tålmodig som                  

människa och stark - det är vår ute, det är ljust. Sen kanske det är jättemycket turbulens egentligen                  

i de projekt jag drar, men jag blir inte så påverkad av det. 

Person 4 menar att man själv har möjlighet att se på saker utifrån olika perspektiv så varför                 

välja ett negativt när man kan utgå ifrån en positiv attityd. Så fastän problem uppstår väljer                

han aktivt att se på saker från den ljusa sidan. 

Jag har säkert också undermedvetet strategier att tänka positivt eller tänka mer ‘utmanande’, det är               

ett ord som jag använder ofta eller ‘spännande’; det här ska bli spännande. [...] Det tror jag beror                  

på kan vara ett statement som man själv väljer på ett sätt, och det är något som jag också tror är en                      

entreprenörs-styrka man har, att det ibland bara ta tag i det. ‘Nu är det dags att göra det’ sen får                    

man gå in med ett lekfullt nyfiket synsätt istället. Inspirerande som ‘Det här ska jag lära mig eller                  

så kanske jag kan se hur det funkar. Det här var väl lärorikt’ typ den aspekten. 

Så för dem dagarna när ingenting känns motiverande och ett passivt förhållningssätt uppstår             

konstaterar han att man måste ta reda på vilka beslut och handlingar som är värdefulla för en                 

själv. Han själv utgår ifrån sina grundvärderingar men även kärlek, glädje och gemenskap.             

Därför ser Person 4 hellre misslyckanden som lärdomar. 

Jag blir alldeles tom nu. [...] Jag vänder nog på det. Jag har ju... nej men jag har nog inte känt                     

någonsin som misslyckande, men jag har absolut inte kanske uppnått mina förväntningar. O dem              

förväntningarna kanske inte ens var realistiska, eller om det dem kanske inte kommunicerades             

tydligt nog. 

Vilka drivkrafter har träningsentreprenören för att fortsätta arbeta? 

“Jag gillar att skapa förutsättningar och på så sätt se ledare o individer växa i den rollen.”                 

Person 4 talar väldigt mycket om just det här att kunna skapa förutsättningar för andra och                

hjälpa dem att leva ett mer givande och hälsosamt liv. Han drivs också väldigt starkt av att                 

hela tiden utvecklas i sin ledarroll. 

Jag vill utbilda dem så mycket som möjligt och när jag ser att dem får utbildning blir dem också                   

mer nyfikna. Dem vill lära sig mer o mer, o till slut kan dem väldigt mycket saker, vilket jag                   

känner mig helt trygg i att dem praktiskt gör på egen hand. Så det är en strategi för att jag ska                     

inspirera mig själv också att jobba med det jag gör. 

Han hoppas även att med sin egen livsstil kunna inspirera och motivera andra till att göra                

detsamma mot sina medmänniskor.  
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Här är det entreprenörer som går o tränar. Dem har ofta väldigt mycket tankar och frågor o                 

diskussioner runt träning, dem vet hur viktigt det är att faktiskt investera i saker, o framförallt i sin                  

egen hälsa. Och det är det som är min vision att påverka dem här individerna som är väldigt                  

inflytelserika på ett hälsosamt sätt. För om en av dem här entreprenörerna som faktiskt har väldigt                

mycket skapande kraft kan bli inspirerad och har då inflytande på många tusen andra kanske, så                

tror jag att jag kan bidra med ganska mycket istället för att bara se det som PT, utan vi skapar                    

något större än det. 

“Det är otroligt som sagt! Det ger tillbaka till mig, samtidig som jag ger min kompetens till                 

andra. Ja det motiverar mig själv.” 

När det gäller den ekonomiska situationen så är Person 4 inte i den här branschen för att direkt                  

bli förmögen men däremot så tydliggör han att pengarna behövs för att säkra och utveckla               

sina trygghetsbehov. Vad pengarna däremot är bra för, menar han, är att kunna investera i de                

projekt han vill fortsätta att utveckla, samt för att kunna göra saker på sin fritid.  

Jag värdesätter väldigt mycket min tid. Den ska man som sagt kunna ta betalt för, för samhället                 

bygger mycket på att tid är pengar. Det är inte jag som har skapat dem ramarna men nu måste jag                    

vara anpassningsbar till vad som är. [...] Jag ser pengar som en metod o redskap att skapa ännu                  

mera. 

Vilka strategier lyfter träningsentreprenören fram för att motivera till fysisk aktivitet? 

Person 4 har många egenskaper som alla pekar mot samma riktning som hans vision om att                

hålla en aktiv hälsa som sin livsstil och det demonstrerar han genomgående i vår intervju. Det                

handlar snarare om att få andra människor att inse hur mycket man kan vinna på att leva ett                  

aktivt och hälsosamt liv istället för att se träningen som en separat del i vardagen. Med hjälp                 

av hans ambition att inspirera och utbilda sina medmänniskor lyckas han skapa förutsättningar             

för att fler ska hitta sin egna inre motivation till att vilja vara fysiskt aktiv.  

Han kommer med grundvärderingar som han använder sig av för att motivera sig själv              

i sin vardag och i sitt arbete men som också får utslag på hans omgivning. Dessutom utgår                 

han alltid ifrån ett positivt synsätt oberoende vad det handlar om och använder sig gärna av                

ord som spännande eller utmanande. Detta är likaså strategier för honom att hålla sig aktiv.  

Första gången man mötte dem här individerna så såg jag nästan att dem visste att               

dem behövde träna men egentligen inte värdesatte tiden och såg inte det som en              

investering. Att ha det som en livsstil, att vara atletisk, hälsosam. Så det jag sa till                

mig själv, ‘Jag har aldrig varit PT förut, jag kan hitta på vad jag vill.’ Min ambition                 
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här var att inspirera till en hälsosam och aktiv livsstil, och egentligen inte att dem               

behöver mig som coach men att de behöver mig som träningskompis o lite             

bollplank. [...] Dem här individerna idag skickar påsk-sms där dem är ute o kör              

kettlebell-swingar med familjen, dem är ute o åker skidor, dem är aktiva som             

livsstil. Dem kanske har varit det mer eller mindre men nu är det verkligen något               

som de stått över o ser värdet i. Jag hoppas verkligen att jag har bidragit till dem                 

förutsättningarna just genom den personliga träningen. 

Sammanställning av resultat 
För att sammanfatta hur en träningsentreprenör tänker och lever följer nedan en            

sammanställning. Notera att dessa kriterier även fungerar som konkreta råd för att bli lika              

motiverad och fysiskt aktiv i livet som dem. 

Vad karaktäriserar en träningsentreprenör? Hur motiverar träningsentreprenörer sig i sin 
vardag? 

1. Oerhört driven - alltid någonting på gång. 

➢ Många prioriterade mål 

2. Fysiskt aktiv minst 60 min om dagen, gärna mer. 

3. Högt upplevt välbefinnande.  

➢ Självförtroende. 

➢ Självförverkligande. 

4. Nyfiken till vad livet har att erbjuda och        

välkomnar utmaningar som om det vore en gåva. 

➢ Se möjligheter inte risker - våga! 

5. Passionerad med brinnande intresse till sitt yrke 

6. Tålmodig även vid motgångar - härda ut och        

framgång kommer din väg. 

7. Positiv sinnesstämning oavsett vad så blir även       

motgångar mindre påfrestande. 

1. Söker hela tiden ny kunskap - utbilda och 

kompetens viktigt för autonomi. 

2. Skaffa grundvärderingar eller ett motto som kan 

guida en fram i livet.  

3. Målsättning.  

➢ Prioritera dina mål - vad är viktigast?  

4. Omge sig själv med människor som ger energi 

att fortsätta kämpa.  

5. Var  aktiv och hälsosam i vardagen - kom ihåg 

att kropp och sinne mår bättre då. 

Vilka drivkrafter har träningsentreprenören för 
att fortsätta arbeta? 

Vilka strategier lyfter träningsentreprenören 
fram för att motivera till fysisk aktivitet? 

1. Hitta din egen nisch - förmedla din kunskap på ett 

inspirerande sätt. Spjutspets eller flexibel? 

2. Tänk på att marknadsföra sin verksamhet på ett 

sätt som får folk att bli intresserade.  

3. Följ med i trenden - hålla sig ajour med 

marknaden. Rätt kunskap attraherar kunder. 

1. Motiverande samtal - Glöm aldrig bort målen 

och varför man valt att hålla sig FA . 

2. Hitta insikt - lyssna till kroppen. Vad är viktigt 

för mig själv, vad får en att må bra?  

3. Låt dig påverkas av allt bra i livet och ta vara på 

de människor som vill förmedla sin kunskap.  
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4. Att få leda och utbilda andra - ledarskap. 

5. Det ekonomiska incitamentet får aldrig ta över - 

ta betalt efter din kompetens. 

4. Glöm inte bort att ta eget ansvar - ingen annan 

kan eller bör göra det åt dig. 

5. Aktiv och hälsosam som sin livsstil. 

5 Diskussion 
I diskussionen kommer dispositionen att ändras från den i resultatet, till att diskutera             

respektive frågeställning var för sig. Jag kommer här att väva in de viktigaste resultaten som               

presenterats av varje träningsentreprenör samt koppla ihop resultatet med teorin. 

5.1 Resultatdiskussion 

Vad karaktäriserar en träningsentreprenör? 

Baserat på de erhållna resultaten så har det visat sig att träningsentreprenörer besitter många              

egenskaper och erfarenheter som är lika varandra. Flera av dessa kan förklara deras             

utveckling i många avseenden och det råder inget tvivel om att deras motivation är autonom,               

men huruvida alla de karaktäristiska drag är baserade på yttre eller inre motivation blir mer av                

en tolkningsfråga.  

Väldigt fysiskt aktiva. Detta bör ses som ett karaktäristiskt drag med tanke på att de                

självmant väljer att spenderar flera timmar i veckan på träning och fysisk aktivitet, oavsett om               

det handlar om att promenera eller att utföra ett hårt träningspass på gymmet. De menar på att                 

det ger dem både energi och glädje i livet, vilket i sig är ett bra incitament för att fortsätta                   

utvecklas som människor. De överstiger likaså de rekommendationer som säger att man bör             

utföra 150 minuter måttligt ansträngande aktiviteter i veckan (FYSS, 2017; Schantz, 2016).            

Träningen är inte bara ett intresse som de delar, snarare är det en del i deras aktiva livsstil som                   

de menar på har hjälpt dem i livet. Därför bör detta dels ses som en yttre motivation med                  

integrerad reglering och likaså inre motivation (Deci & Ryan, 2000). Anledningen till detta är              

att de väljer att vara fysiskt aktiva på grund av glädjen som de får, men också för att de vet att                     

de resulterar i yttre vinningar som exempelvis en bättre hälsa och fler PT-kunder. 

Subjektivt välbefinnande. Att samtliga träningsentreprenörer är så pass FA bidrar          

inte bara till att de blir starkare, det hjälper också till att stärka deras subjektiva välbefinnande.                

Detta blir väldigt tydligt under intervjuerna då respektive träningsentreprenör berättar om sina            

livserfarenheter med stor entusiasm och positiva inställning. Antagligen är det därför de dels             

35 



väljer att fortsätta hålla sig FA och leva hälsosamt, men även varför de har lyckats bli så                 

framgångsrika. Kasser & Ryan (1993, 1996) talar nämligen om sambandet mellan inneboende            

aspiration och starkare känsla av välbefinnande och pekar just på att självförtroende och             

självförverkligande är två viktiga komponenter i välbefinnandet. Likaså visar studier att det är             

större chans att uppnå inneboende mål med hjälp av ett starkt välbefinnande (Deci & Ryan,               

2000). Så med hjälp av ett starkare välbefinnande lyckas träningsentreprenören bli autonom i             

sitt självförverkligande och uppnå sina mål. 

Nyfikenhet. Att vara nyfiken till att lära sig nya kunskaper och förmågor är något som               

samtliga entreprenörer har talat om, vilket gör det till ett gemensamt karaktärsdrag. Detta             

gäller oavsett om det handlar om att bli bättre på en träningsform eller utveckla sitt               

företagande. Egenskapen är autonomt reglerad men inte nödvändigtvis en inre motivation då            

den kan vara en konsekvens av yttre faktorer, exempelvis att det kan bidra till fler               

jobbmöjligheter (Deci & Ryan, 2000). Om nyfikenheten skulle kopplas till inre motivationen            

kan det vara av den anledningen att de av egen vilja väljer att bredda sina kunskaper för att de                   

finner glädje i det. Nyfikenheten skulle kunna tros vara en konsekvens av nästa egenskap... 

Passion och genuint intresse. Träningsentreprenören pratar nämligen om deras         

passion och genuina intresse till branschen som något de själva växer av och som ger dem                

glädje och energi att vilja fortsätta. På så vis har de under livets gång testat sig fram; utvecklat                  

vissa ideér och kunskaper medan de avvecklat andra - med målsättningen att de hela tiden ska                

växa som människor. Så utifrån Organismic Integration Theory (OIT) och de tillhörande            

taxonomierna skulle man kunna placera dessa egenskaper i den kategori som talar för en inre               

motivation (Deci & Gagné, 2005). 

Drivna. Vidare är det tydligt att samtliga träningsentreprenörer är ytterst drivna både            

professionellt och privat. Med hjälp av att de dels känner ett starkt välbefinnande men också               

är passionerade till sitt yrke och livsstil så har de lyckats att uppnå flera av sina prioriterade                 

mål i livet. Så det tycks som att det Fayolle & Liñan (2014) talar om angående                

intention-handling konkretiseras när det kommer till dessa entreprenörer. Även Carsrud och           

Bäckström (2011) talar om att man måste förstå hur värderingar och målsättning bidrar till              

motivation när det kommer till en entreprenörs intentioner. Deci och Ryan (2000) tillägger att              

motivationen är nyckelkomponenten till intention-handling. 

Tålamod. En annan egenskap som de alla besitter i olika hög grad är hur väl de klarar                 

av att motstå svårigheter och utmaningar. Att vara egenföretagare kräver hårt arbete och tro på               
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sig själv och det man representerar, därför blir det extra viktigt att fortsätta kämpa även vid                

motgångar. Person 3 talar också om en intressant aspekt när hon nämner begreppet delayed              

gratification som innebär att man kan motstå frestelsen att erhålla en omedelbar belöning för              

att istället vänta på en senare belöningen. Hon menar att det kan och bör vara ett                

karaktäristiskt drag som är nödvändigt för en entreprenör om man ska kunna bli             

framgångsrik; nämligen att orka härda ut. Utifrån STD så skulle denna egenskap kunna             

kopplas ihop med en yttre motivation men med autonom reglering, närmare bestämt            

identifierad eller/och integrerad reglering som Deci & Gagné skriver om i OIT. Motivering             

till detta är att dom kännetecknas av målsättning och värderingar - vad är viktigt för mig                

själv? 

Positiva inställning till livet. I mångt och mycket kan man säga att det som är viktigt                

för träningsentreprenören är att må bra och känna glädje kring det hen gör. Tack vare alla de                 

ovanstående egenskaperna så har de funnit sina egna strategier till att upprätthålla en positiv              

inställning till livet och de menar på att man inte bör hänga upp sig på det negativa                 

händelserna i livet utan snarare se till det positiva. Så oberoende om det rör sig om ett                 

misslyckande eller en allvarlig sjukdom bör man en omge sig själv med det som en mår bra                 

av. För person 1 handlar det om att låta sig påverkas av bra saker; person 2 menar på att                   

träningen bidrar till den positiva inställningen; person 3 säger att man själv måste våga tro på                

sig själv och vad man kan åstadkomma; och person 4 använder ord som utmanande eller               

spännande när han möter motgångar och utmaningar.  

Vad man kan säga utifrån resultatet är att det finns flera gemensamma faktorer som              

tillsammans skapar en träningsentreprenör. De påvisar en ihärdig viljestyrka och ett starkt            

självförtroende som tycks kunna motstå de jobbigaste av situationer. Kanske kan de förklaras             

genom att de får arbeta med sin livspassion, vilket i sin tur endast tycks stärka deras                

välbefinnande. Frågan kvarstår dock, har de någon akilleshäl? 

Hur motiverar träningsentreprenörer sig i sin vardag? 

Psykologiska behov. Det är tydligt att samtliga personer besitter hög grad av kompetens och              

autonomi, vilket är precis det som STD nämner som två av de tre universella behoven för att                 

man ska bli motiverad. Likaså är dessa behov viktiga i mellanmänskliga situationer som Deci              

& Ryan (2000) talar om i deras sub-teori Cognitive Evaluation Theory (CET). Så vad              

resultatet kan visa oss är att deras höga grad av kompetens och autonomi sammanfaller med               
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deras motiverade sinnen. 

Familj och vänner. Det tredje behovet som Deci & Ryan (2000) talar om är              

samhörighet, vilket passar bra överens med vad de har att säga om deras familj och vänner                

som finns där för dem. Dels talar person 2 om hur hennes mor har stöttat henne i livet, men                   

desto intressantare är hur hon lägger så stor vikt vid hennes vänner; “då får man väl säga att                  

lösningen på det är att försöka omge sig med folk som är likasinnade. Jag har haft tur som har                   

så fina vänner som också har samma intressen”. Så precis som STD pekar på samhörighet               

som ett basbehov menar Person 2 att vännerna ger henne lusten och motivationen till att               

fortsätta. Det tar dock inte slut där, för de resterande talar nämligen också om familj och                

vänner, men lägger även till att de värderar fritiden då högt. 

Grundvärderingar och målsättning. Resultatet visar att varje person har olika sätt           

att motivera sig i sin vardag. Däremot så räcker det inte, om ens möjligt, att vara motiverad                 

om man inte har några personliga mål. Detta stärker också Fayolle & Liñan (2014) när de                

talar om att personliga mål spelar en stor roll i entreprenörskapet och därtill för fenomenenet               

intention-handling. Likaså delar de med sig av sina grundvärderingar som vägleder dem i live              

och som även bör ses som karaktärsdrag då de definierar deras persona, varpå de likaså skulle                

kunna placeras under frågeställning 1. Person 1 klargör under intervjun exempelvis hur hon             

förhåller sig till de möjligheter som kommer hennes väg; “Säg ja, då kan allt möjligt kul                

hända. Säg nej händer inget. Så säg ja till livet, säg ja till möjligheterna o se vad som händer”.                   

Samtidigt som hon yttrar sig talar hon med entusiasm och glädje i rösten vilket också               

manifesteras i hennes positiva inställning till livet. Person 3 talar med en seriösare ton när hon                

berättar om sitt motto; “Walk the talk”, som får henne att fortsätta prestera på topp oavsett om                 

det handlar om jobbet eller fritiden. Hon konstaterar att det hon ger sig hän inte bör göras                 

slarvigt utan snarare med kvalité - och kvalité är vad som definierar henne. Så det tycks som                 

att alla har något personligt mål som det hela tiden strävar efter, vilket gör att deras                

motivation aldrig sinar. Utifrån STD och det tillhörande kontinuumet kan man kategorisera            

detta till den integrerade regleringen som kännetecknas av egna värderingar, målsättning och            

framförallt autonomi (Deci & Gagné, 2005). 

Aktiv och hälsosam. Om vi rör oss vidare så har den fysiska aktiviteten också alltid               

varit en stor del av deras liv och därav även stor del av vardagen. Samtliga konstaterar att det                  

är den aktiva och framförallt hälsosamma livsstilen som motiverar dem. Med stor sannolikhet             

beror det på att det bidrar till deras subjektiva välbefinnandet på olika sätt. Likt              
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träningsentreprenörens inre motivation till FA har Teixera et al. (2012) också visat i sin studie               

att inre motivation är starkt kopplat till långvarigt engagemang till FA. Som tidigare nämnts              

är också ett starkt välbefinnandet kopplat till högre grad av självförverkligande. Kanske är det              

därför samtliga har valt vara fortsatt aktiva och snarare se det som deras livsstil än en något                 

extra i vardagen. 

Livsstil. Deras livsstil skapar nämligen också förutsättningar för att andra ska kunna            

bli mer inre motiverade, så länge som träningsentreprenören kan förmedla den kunskap och             

de förutsättningar som är nödvändiga. På så vis kan andra människor lyckas stärka sina              

psykologiska behov; kompetens, autonomi och samhörighet, med hjälp av rätt vägledning.           

Detta bör i sin tur inte vara något problem då träningsentreprenören arbetar med just att leda,                

utbilda och motivera andra människor. Kanske kan det också förklara deras karismatiska            

energi och övertygande resonemang när de talar. Vid tillfällen uppfattas de nämligen som om              

de har listat ut livets gåta eller blivit djupt troende, där svaret grundar sig i deras egna livsstil.                  

Hur detta ska tolkas är upp till läsaren men när man lyssnar till deras utsagor, erfarenheter och                 

visdomsord är det svårt att inte bli influerad. Om man kopplar detta till Person 4’s vision om                 

en aktiv och hälsosam livsstil och vad som motiverar just honom blir det extra tydligt.  

Det är det som är min vision att påverka dem här individerna som är väldigt inflytelserika på ett                  

hälsosamt sätt” samt “Det är otroligt som sagt! Det ger tillbaka till mig, samtidig som jag ger min                  

kompetens till andra. Ja det motiverar mig själv. 

Vilka drivkrafter har träningsentreprenören för att fortsätta arbeta? 

Förmedla kunskap. Person 3 tydliggör här nedan en tydlig distinktion mellan två sorters             

träningsentreprenörer. 

Så jag tror att om man ska hålla länge inom det här området hälsa och träning, får                 

man göra ett val. Man får antingen vara sån otrolig spjutspets att du är verkligen               

bland de bästa 3 till 5% i ditt land o gärna internationellt, eller så får du skjuta mer                  

brett och inom det breda segmentet då kunna vara så kunnig o flexibel att du kan                

lära dig plocka ut godbitarna ur det du säger o kunna förmedla det på ett sätt som                 

inspirerar andra människor. 

Hon placerar sig själv som den flexibla och kunniga inom flera områden å ena sidan, medan                

man på andra sidan finner Person 2 som med sin styrkelyftning kvalificerar sig i topp 5%                

internationellt, vilket gör henne till spjutspetsen. Så fastän de har olika tillvägagångssätt för             
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att finna sin drivkraft och kunskap så har det ändå samma motiv; förmedla sin kunskap på ett                 

inspirerande vis.  

Marknadsföring. Vidare blir det extra viktigt att hela tiden marknadsföra sig på ett             

sätt som inspirerar, vilket person 3 indirekt påstår. Person 2 konkretiserar detta när hon säger:               

“Varför filmar man sig och lägger upp sig? En av mina motivations grejer där är också för att                  

jag lägger upp till 99% nästan bara träning och det är där jag får mina kunder också“. Så                  

oavsett vilken nisch man har måste man därför framstå som kompetent och inspirerande för              

att bli framgångsrik inom området träning & hälsa. Den här drivkraften att hela tiden framstå               

som intressant i andras ögon (bli bekräftad med feedback), samtidigt som man med egen vilja               

lär sig mer saker skulle kunna ses som en yttre motivation men med en integrerad reglering                

(Deci & Ryan, 2000). Varför den placerar sig här är för att den (1) är autonomt reglerad, (2)                  

grundar sig på egna värderingar och behov, samt (3) är beroende av de förmodade yttre               

resultaten, nämligen mer jobb.  

Skaffa ny kunskap - följa med i trenden. Detta blir ännu tydligare när person 3 talar                

om trender; “[...] för jag alltid letade efter ‘Vad är på gång, vad ligger o bubblar som kanske                  

inte har slagit igenom riktigt?’” . Så genom att vara flexibel och kunnig kan person 3 lättare                

hänga med i de trender som marknaden efterfrågar och på så vis utvecklas i takt med                

branschens. Detta i sig skulle kunna förklara hennes framgång inom spinning, hennes egna             

träningskoncept som lanserats på olika gym och andra workshops som håller hög efterfrågan;             

alla passade bra i tiden och blev därför väldigt populära.  

Ekonomi. Att en entreprenör inte skulle ha pengar som ett starkt motiv kan förvåna              

många, men inte Carsrud och Brännback (2011) som menar på att de sociala vinningarna har               

blivit starka motiv i området för socialt entreprenörskap. De påstår också att            

livsstils-entreprenörer är drivna av mål och motiv som inte behöver vara fokuserade på att bli               

ekonomiskt rika, precis som träningsentreprenören konstaterar. Alla har de dock olika           

förhållningssätt till lönen där person 1 säger “Jag kan känna att det är svårt att sätta en                 

prislapp på sig själv, jag har väldig svårt för det. [...] Jag kommer ändå, hahaha! Jag är glad att                   

jag får vara med”. Hennes resonemang går i kontrast till vad Person 3 hävdar; “Däremot så                

har det alltid en stark, nå slags rättviso-epos att ‘e du duktig på det du gör, så ska du fan ta                     

betalt för det’ ”.  Med stor sannolikhet kan det förklara varför samtliga gillar att leda andra. 

Leda andra människor. En av de absolut viktigaste egenskaperna som kännetecknar           

dessa träningsentreprenörer är deras starka motivation till att leda andra människor. När man             
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lyssnar på deras upplevelser blir det snabbt klart att de har valt den här branschen mycket                

delvis för att de trivs i ledarrollen. Med tanke på att de alla är autonomt drivna och                 

kompetenta så passar det sig bra att få andra människor att utveckla dessa egenskaper. Ett               

tydligt exempel är Person 1 och hennes färgstarka beskrivning på hur hon i 50 år har influerat                 

och hjälpt andra att bli mer autonomt motiverade genom träning. Fastän hon idag är pensionär               

har hon inga som helst tankar på att sluta med hon älskar och brinner för. 

Med hjälp av resultatet har det framkommit två olika träningsentreprenörer; (1) den            

flexibla och (2) spjutspetsen. Resultatet påvisar även hur de lägger större vikt på att leda och                

utbilda andra människor istället för att bli ekonomiskt oberoende. Deras drivkrafter till att             

fortsätta utvecklas har visat sig högst autonoma och i vissa fall inre motiverad, men när det                

kommer till att skaffa fler jobbmöjligheter så blir deras drivkraft yttre motiverad. Här handlar              

det om en identifierad samt integrerad reglering då deras motiv är baserade på prioriterade              

mål och värderingar. De har likaså funnit den personliga betydelsen i deras beteende och hur               

det kan ha en positiv inverkan på deras framgång i branschen.  

Vilka strategier lyfter träningsentreprenören fram för att motivera till FA? 

Motiverande samtal - hitta ditt ‘varför’. “Kan andra kan jag!”är ett resonemang Person 1              

nämner och som hon menar fungerar väldigt bra för att faktiskt motivera sig själv - sen att                 

vägen dit ibland är lång och krokig får man acceptera. Därför är det väldigt nödvändigt att ha                 

tålamod så att man kan motivera sig att fortsätta även när det är som jobbigast. Därför säger                 

Person 2; “Så det är jättemycket samtal, hitta deras varför”, och syftar till att målsättning är                

viktigt för att faktiskt kunna finna egen motivation. Hon tänker själv i dessa banor just för att                 

finna insikt i vad hennes mål med träningen ska vara och syfta till. Även Teixera et al. (2012)                  

talar om detta i sin studie där de fann tydliga samband mellan inre motivation och långvarigt                

engagemang till FA och träning. Likaså Fortier et al. (2007) redovisar resultat som pekar på               

att motiverande samtal kan öka den autonoma motivationen som behövs för att vilja vara mer               

fysiskt aktiv.  

Insikt - investera i dig själv. Att komma på varför man bör träna handlar väldigt               

mycket om att komma till insikt och förstå fördelarna med det. Värderingar som tillhör en               

aktiv och hälsosam livsstil internaliseras och integreras successivt med tiden, så länge som             

man har någon som är villig att influera och visa vägen. Så det blir väldigt tydligt att                 

kunskapen som samtliga träningsentreprenörer vill förmedla och inspirera till stärker          
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människors kompetens och autonomi. Person 4 talar likaså om insikt och om hur träning har               

bidragit till den han är idag. Han menar att det är viktigt att skapa förutsättningar och                

förmedla kunskap till andra så att de kan börja värdera och inkludera träning i deras vardag.                

Kanske är det just förutsättningarna som man behöver skapa för att finna insikt? 

Ta eget ansvar. Något alla är överens om är att man måste ta sitt egna ansvar över                 

träningen, för ingen annan kan eller bör träna åt en. Därför borde man börja se träning och FA                  

som ett investeringsvärde för kropp och knopp, så att det med tiden kan integreras i ens egna                 

grundvärderingar. För precis som Teixera et al. (2012) funnit sambandet mellan inre            

motivation och kontinuerlig fysisk aktivitet, handlar det om att se värdet i att vara hälsosam               

innan det kan bli autonomt och inre motiverat. Kanske är det därför Person 3 säger “Men för                 

att svara på din fråga, går det att motivera andra som inte är motiverade; nej jag tror faktiskt                  

inte att det gör det. Förutom att motivera andra i hur du är i din person”. Motivationen måste                  

därmed vara autonomt reglerad, vilket bäst sker genom att vara en bra förebild. Person 4               

tillägger att “Min ambition här var att inspirera till en hälsosam och aktiv livsstil, och               

egentligen inte att dem behöver mig som coach men att de behöver mig som träningskompis o                

lite bollplank” .  

Så det tycks som att motivationen till att bli mer fysiskt aktiv måste komma inifrån en                

själv, men att starka förebilder kan främja skapandet av denna autonoma reglering. Att få              

hjälp med träningn handlar således mer om att finna inspiration och någon med rätt              

kompetens, än att få sin träning serverad på ett fat. För hur ska man kunna fortsätta träna på                  

egen hand om man inte är villig att ta eget ansvar och kämpa för sina prioriterade mål? 

5.2 Metoddiskussion 
Denna fallstudie har utgått ifrån fyra träningsentreprenörer varav tre av dem var kvinnor och              

endast en var man - beror detta på att kvinnor är överrepresenterade i denna bransch? Svaret                

är högst sannolikt nej, snarare är träningsentreprenören mer eller mindre könsneutral. Därför            

bör man hitta både kvinnor och män i lika stor utsträckning om man blickar ut över                

branschen. Problematiken som uppstod var dock att hitta jämnt antal män och kvinnor i denna               

bransch som ville ställa upp i studien.  

Intervjupersonerna valdes utifrån ett bekvämlighetsurval av den anledningen att jag          

som intervjuare och forskare själv kunde välja vilka jag ville ha med i min studie. Detta                

gjorde urvalet lättare då två av de intervjuade är vänner till mig och var villiga på att ställa                  
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upp. Vad som dock bör tas i åtanke är min subjektivitet som kan uppstå när jag intervjuar                 

dem. Likaså är området träning och hälsa en stor del av min egen livsstil vilket kan ha gjort                  

att mina tolkningar och slutsater blivit påverkade. Så hur påverkade detta studien?  

Först och främst gick jag in med inställningen att vara så medvetet naiv som möjligt,               

vilket jag anser mig själv ha lyckats relativt bra med. Frågorna som användes vid respektive               

intervju höll mer eller mindre samma karaktär, men vid tillfällen sattes mer fokus på specifika               

frågor då jag som intervjuare och vän visste att frågan är av relevans. De slutsatser som                

analysen har bidragit till har således varit så neutrala som möjligt, med fokus på att finna                

kopplingar mellan vad respektive träningsentreprenör berättat. Likaså har jag genomgående i           

resultatdelen och delvis under diskussionen försökt att få intervjupersonernas röster hörda på            

ett inspirerande sätt för att på så vis skapa en sanningsenlig och genuin ton i studien. Ordet                 

‘inspirerande’ har också använts flertalet gånger i studien och skulle kunna vara en             

konsekvens av att mina intressen till branschen är stor. Min önskan är dock att fler ska finna                 

deras livshistorier, erfarenheter och motiv lika intressanta. 

Som tidigare nämnt i metoddelen finns det 12 olika faktorer som bör tas i åtanke när                

man utför en semistrukturerad intervju för att få så bra svar som möjligt. Jag anser att                

respektive intervjuperson har delat med sig av deras livsvärld så pass bra att man kunnat               

skapa mening utifrån deras utsagor. Det kvalitativa har till mestadels hållit hög nivå men vid               

tillfällen inte brustit på grund av missförstånd och stökiga omgivningar. Intervju 2 hölls i ett               

crossfitgym med störande moment i bakgrunden. Detta påverkade intervjun negativt då jag            

som intervjuare hade svårt att vara fullt fokuserad. Det deskriptiva och det specifika har blivit               

återberättat med detaljrikedom. Under intervjuerna har jag konstant försökt att inte låta mina             

egna antaganden ta över hand utan istället försökt vara så objektiv som möjligt, eller med               

andra ord medvetet naiv. Som nämnt ovan så har intervjun varit uppbyggd på teman istället               

för standardiserade frågor, vilket punkten fokusering syftar till och som jag anser ha lyckats              

bra med. Tack vare detta har mångtydigheten i intervjupersonens berättelser kunnats tolkas            

och klargöras utförligt. Känsligheten som syftar till hur väl intervjuaren kan erhålla            

information är den punkt som om något kan diskuteras. Det blev nämligen så att ingen               

pilotintervju utfördes på grund av tidsbrist, vilket gjorde att den första riktiga intervjun också              

riskerade att ha flest brister. Tur som det var skapades en bra mellanmänsklig situation mellan               

intervjuare och intervjuperson vilket gjorde hela samtalet lättgående och lyckat. Det går dock             

att diskutera hur genomtänkta frågorna var och hur dem framfördes, samt hur jag som              
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intervjuare tolkade det som sas. Denna punk var dock tyvärr lite bristande vid intervju 2 och                

alldeles för bristande vid intervju 5 varpå den inte inkluderades i studien. Däremot så var det                

en väldigt positiv upplevelse för båda parterna under varje intervju. Intervjupersonerna talade            

med passion och intresse i rösten och jag blev desto mer motiverad till att fortsätta med                

studien efter varje intervju.  

6 Slutsats 
Studien åskådliggör många fenomen som kan stärka ens motivation och på så vis öka den               

fysiska aktiviteten. Utifrån resultatet har respektive träningsentreprenör bevisat att de är           

välutbildade och ytterst autonoma i sitt handlande. Deras framgång kan i mångt och mycket              

förklaras med hjälp av deras starka starka välbefinnande och tydliga målsättning.           

Förhoppningsvis har resultatet hjälpt till kartlägga olika konkreta råd som är av relevans för              

att vilja, våga, och aktivt förändra sitt liv till det bättre. Så var i livet man än befinner sig,                   

glöm inte bort att “med ett leende går allting lättare”. Med definierade mål och en stark tro på                  

sin kompetens har träningsentreprenören bevisat att självförverkligandet sällan har några          

begränsningar, det gäller bara att ta första steget.  
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Bilaga 1 - Litteratursökning 
Vilka sökord har du använt? 
STD 

Motivation 

Entrepreneurship 

Physical Activity 

Self-determination theory 

  
Var har du sökt? 
DiVA 
Google 
PubMED 
Discovery 
EBSCOhost 

  
Sökningar som gav relevant resultat 
Google: motivation ,  self-determination 
DiVA: motivation 
PubMED: physical activity and self-determination theory* 
EBSOhost: Motivation and entrepreneurship*, motivation 
Discovery: SDT, Self-determination theory, motivation 

  
Kommentarer 
Jag har funnit många av mina källor via litteraturlistor från artiklar med relevans. 
De flesta artiklarna som är skrivna av Deci & Ryan är funna via hemsidan              
Selfdeterminationtheory.org 

  
Litteraturöversikt 

Under forskningens gång har sökt material med hjälp av sökmotorn Google och databaser             

som DiVA, PubMED, Discovery, EBSO Host. Tillkommer gör även annan litteratur kring            

motivation. 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
Standardfrågor 

○ Ålder 

○ Civilstånd 

○ Hur många år har du varit verksam som entreprenör? 

○ Vad för företag driver du nu, eller har drivit senaste åren? 

○ Hur många timmar i veckan skulle du säga att du håller dig fysiskt aktiv? 

- Hur känner du att träningen har påverkat ditt välbefinnande? 

 

Var började resan? What got me into it is not what got me to stay there. 

○ Hur ser din historia ut i korta drag? 
- hur har du hamnat där du är idag? 

○ Har du några grundvärderinga du lever efter? Eller kanske ett motto? 

○ När kom du på att du ville starta eget och göra din hobby  till Ditt eget jobb? 

- Hur gick du tillväga? 

○ Som det låter är och har du varit väldigt aktiv under många år, vad tror du är den bidragande                   

faktorn till detta? 

Entreprenörskap 

○ För många människor är lönen den morot som motiverar dem till att utföra sina              

arbetsuppgifter, berätta - har pengarna varit av stor betydelse för dig att fortsätta arbeta              

hårt? 

- Vad är din morot istället? 

○ Hur viktigt är det med målsättning? 

- Har du några mål just nu? 

○ Vad är det svåra med att vara entreprenör? 

○ Vad motiverar dig i ditt arbete? 

Inre / yttre faktorer? 

○ Värderingar - har intervjupersonen några, isf vilka? 

○ Vad skulle du säga är Dina starkaste egenskaper som har bidragit till din framgång, dels som                

entreprenör men även som atlet? 

- Vad får dig att lyckas fullfölja dina mål? 

○ Har du några egenskaper som är mindre bra som kan få dig ur balans? 
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- Vad händer när dem tar över? 

○ Tror du att all träning kan ha haft bidragande effekt på din framgång i arbetet? 

○ Har du någon som inspirerar och stöttar dig i ditt arbete? 

○ Vad skulle du säga är, utifrån dina egna erfarenheter, de vanligaste orsakerna till att              

människor inte finner motivation till att träna?  

- Har du några strategier som funkar bra för att motivera till FA i sådana tillfällen? 

- Använder du dig av dem knepen själv? 

Vad är problematiskt - Challenges  

○ Alla har vi dåliga dagar där allt känns hopplöst men så lyckas man ändå ta sig ur sängen, hur                   

hanterar du sådana dagar?  

○ När du ställs inför en svår utmaning, hur lyckas du ta dig förbi hindrena och fullfölja ditt                 

mål/projekt?  

○ Vad anser du vara det viktigaste för att inte ge upp? 

○ Har du någonsin påbörjat något som du inte orkat fullfölja? Varför? 

- Hur handskas du med misslyckanden? 

○ Vad är dina lärdomar från åren som gått? 

Som avslutande ord, vad skulle du säga är hemligheten till ett framgångsrikt liv? 
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