
 

 

Linnéuniversitetet  
Kalmar   Växjö   
 

 

 

Psykologi   61-90   HP  

Tävling   som   drivkraft   till   fysisk   aktivitet   för   motionsidrottare  
Motivation,   beslutsfattande   och   emotionella   upplevelser   i   relation   till   fysisk   aktivitet   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare:  Simon   Harding  

Examinator:  Johan   Billsten  

Termin:  HT   2019  

Ämne:  Psykologi   

Nivå:  Kandidat  

Kurskod:  2PS60E   

 



Sammanfattning  

Syftet   med   denna   studie   var   att   explorativt   undersöka   hur   tävlingsengagemang   påverkar  

motionsidrottares   utförande   av,   och   förhållningssätt   till,   kontinuerlig   fysisk   aktivitet.   Specifikt  

studerades   motivation,   emotionella   upplevelser   och   beslutsfattande   avseende   planering   inför  

samt   utförande   av   fysisk   aktivitet   och   deltagande   i   tävlingssammanhang.   Studieområdet  

motiverades   genom   betydelsen   av   fysisk   aktivitet   av   hälsoskäl   i   ljuset   av   avsaknaden   av   adekvat  

nivå   av   fysisk   aktivitet   utifrån   ett   samhällsperspektiv   bland   annat   i   relation   till   formellt   uppsatta  

offentliga   riktlinjer.   Utöver   detta   saknas   holistisk   förståelse   avseende   hur   motionsidrottare  

påverkas   av   ovanstående   psykologiska   fenomen.   Tio   semistrukturerade   intervjuer   genomfördes  

varvid   efterföljande   analys   och   resultat   utkristalliserade   fem   teman:    (i)   motivationsfaktorer,   (ii)  

konceptualisering   av   tävlan   och   prestation,   (iii)   hinder   och   ursäkter   för   aktivitet,   (iv)   emotioner  

tillhörande   aktivitet    och    (v)   coping   och   strategier   tillhörande   aktivitet.    Sammantaget   pekar  

resultatet   av   studien   tydligt   på   att   tävlingsengagemang   har   en   påtaglig   påverkan   på  

motionsidrottare   avseende   ihållande   motivation   och   emotionella   upplevelser   samtidigt   som  

coping-mekanismer   och   strategier   i   olika   avseenden   appliceras   i   syfte   att   upprätthålla   aktivitet  

inför   vardagliga   hinder.   Ytterligare   studier   bör   komplettera   denna   förståelse   kvalitativt   och  

kvantifiera   hypotiserade   samband   i   syfte   att   etablera   ökad   förståelse   kring   kausalitet.  
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Inledning  

Det   finns   idag   betydande   forskning   och   litteratur   i   övrigt   som   beskriver   de   positiva   effekter  

fysisk   aktivitet   har   för   en   individs   fysiska   och   psykiska   hälsa.   Ogden   (2012)   redogör   från   ett  

samhällsvetenskapligt   och   hälsopsykologiskt   perspektiv   för   fysisk   aktivitet   som   en   av   av   fem  

primära   livsstilsfaktorer   som   har   betydande   påverkan   på   en   individs   hälsa   och   i   förlängningen  

även   ett   samhälles   välmående   och   funktion.   Fördelarna   med   fysisk   aktivitet   uppmärksammas  

även   i   daglig   media   (t.ex.   i   tidningen   Svenska   Dagbladet:   “Studie   bekräftar:   Träning   effektivt  

mot   depression” ;    Johansson,   2019)   samt   på   ett   populärvetenskapligt   plan   inom   exempelvis  

magasin   och   tidskrifter   riktade   mot   allmänheten   och   mot   mer   specifika   grupper   med   intresse   för  

träning   och   hälsa   i   något   avseende   (t.ex.   i   tidningen   Vasalöparen:   “Träning   är   en   kraftfull  

medicin”;   Tunberger,   2019).   

Utöver   den   information   som   på   olika   sätt   finns   att   tillgå   för   en   individ   då   denne   i   någon  

mening   aktivt   söker   kunskap   i   ämnet,   ingår   även   utbildning   i   ämnet   inom   ramen   för   den  

obligatoriska   grundskoleutbildningen   i   Sverige.   Skolverket   (2019)   noterar   angående   syftet   i  

kursplanen   för   ämnet   idrott   och   hälsa   att   utbildningen   ska   se   till   att   eleverna:   “...   ges  

förutsättningar   för   att   utveckla   goda   levnadsvanor   samt   ges   kunskaper   om   hur   fysisk   aktivitet  

förhåller   sig   till   psykiskt   och   fysiskt   välbefinnande”.   

Formella   instanser   på   offentlig   nivå   som   exempelvis   Svenska   Folkhälsomyndigheten  

(2019a)   pekar   även   på   betydelsen   av   fysisk   aktivitet   i   syfte   att   förebygga   ohälsa   vad   gäller  

exempelvis   hjärt-   och   kärlsjukdomar,   cancer,   fetma   och   psykisk   ohälsa.   Vidare   rekommenderar  

även   Folkhälsomyndigheten   explicit,   med   hänvisning   till   Världshälsoorganisationen   (WHO)   att  

alla   vuxna   (ålder   över   18   år)   bör   vara   fysiskt   aktiva   åtminstone   150   minuter   per   vecka   (med  

tillhörande   specifikationer   kring   intensitet   och   aktivitetstyp).   

Ovanstående   forskningsläge,   informationstillgänglighet   och   utbildningsväsende   till   trots,  

noteras   av   Folkhälsomyndigheten   (2019a)   att   mer   än   en   tredjedel   av   befolkningen   inte   uppfyller  

givna   rekommendationer   avseende   fysisk   aktivitet.   Mer   specifikt   noteras   även   stora   skillnader  

mellan   olika   grupper   i   befolkningen   (t.ex.   lägre   grad   av   fysisk   aktivitet   för   individer   med   endast  

förgymnasial   eller   gymnasial   utbildning),   att   färre   transporter   sker   till   fots   och   med   cykel   samt  
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att   relaterade   sjukdomar   och   hälsoproblem   som   exempelvis   övervikt   och   fetma   ökar.   Weman  

Josefsson   (2016)   noterar   i   linje   med   detta   allt   mer   fysisk   inaktivitet   hos   befolkningen.   Detta   trots  

att   fysisk   inaktivitet   beskrivs   som   en   hälsofara   och   jämförs   ekvivalent   med   exempelvis   de  

negativa   effekterna   rökning   kan   innebära   relaterat   till   allmän   hälsa,   livslängd   och   sjukdom.   

Utifrån   ett   strikt   rationellt   logiskt   perspektiv,   torde   sannolikt   fler   individer   prioritera   fysisk  

aktivitet   då   information   och   kunskap   kring   fördelarna   finns   att   tillgå.   Samspelet   mellan  

informationstillgänglighet,   kunskap   samt   individuellt   och   målinriktat   beslutsfattande   är   dock  

komplext.   Forskning   avseende   motivation   samt   individuellt   beslutsfattande   gör   detta   tydligt   i  

flera   avseenden   (se   t.ex.   Holt   et   al.,   2015,   för   en   introduktion   till   motivationsteori   och   t.ex.  

Kahneman,   2011,   för   en   introduktion   till   teori   kring   skevhet   i   beslutsfattnde).   Ytterligare   en  

komplexitet   är   de   emotionella   upplevelser   som   utgör   bestående   inslag   avseende   både   motivation  

och   individuellt   beslutsfattande   och   som   präglar   upplevelsen   och   förhållningssättet   till   den  

specifika   fysiska   aktiviteten   som   sådan   (se   t.ex.   Hanin   &   Ekkekakis,   2014,   för   en   introduktion  

till   prestationsångest   och   anspänning   dock   med   primärt   fokus   på   elitidrott).   För   att   fler   individer  

ska   kunna   tillgodogöra   sig   fördelarna   med   fysisk   aktivitet   är   därför   ett   mer   holistisk   angreppssätt  

till   dessa   psykologiska   fenomen   nödvändigt.   

Fysisk   aktivitet   för   välmående   och   hälsa   

Som   noterats   ovan   förespråkar   offentliga   instanser,   nationellt   och   internationellt,   fördelarna  

med   fysisk   aktivitet   i   flera   sammanhang.   Weman   Josefsson   (2016)   ger   en   översikt   över   detta   med  

hänvisning   till   både   nationella   och   internationella   publikationer   (t.ex.   European   Health   Reports  

från   WHO   och   Yrkesföreningar   för   fysisk   aktivitet   (YFA)   som   ger   ut   boken   FYSS,   Fysisk  

aktivitet   i   sjukdomsprevention   och   sjukdomsbehandling)   där   fördelarna   med   fysisk   aktivitet   för  

folkhälsan   i   stort   poängteras   i   flera   avseenden,   både   fysiologiskt   och   psykologiskt.  

Ogden   (2012)   redogör   vidare   för   fördelarna   med   fysisk   aktivitet   specifikt   vad   gäller   fysisk  

hälsa   och   lyfter   fram   ökad   livslängd   och   minskad   prevalens   av   en   rad   sjukdomar   (om   än   med  

olika   evidensgrad):   Flera   typer   av   kardiovaskulär   sjukdom,   flera   typer   av   cancer,   osteoporos,  

diabetes,   fetma   och   övervikt,   olika   typer   av   smärttillstånd   samt   även   förhöjd   egenupplevd  

hälsostatus   i   allmänhet.   
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Ogden   (2012)   går   vidare   och   lyfter   utöver   detta   även   fram   fördelar   avseende   psykisk   hälsa  

exempelvis   vad   gäller   minskad   prevalens   av   depression,   förbättrat   humörtillstånd   och   allmänt  

psykiskt   välmående,   förbättrad   stresshantering   samt   stärkt   självbild   och   självkänsla.   

Även   på   ett   populärvetenskapligt   plan   har   fördelarna   med   fysisk   aktivitet   uppmärksammats.  

Ett   exempel   på   detta   är   Hansen   (2016),   som   pekar   på   fördelarna   med   fysisk   aktivitet   för  

välfungerande   mentala   förmågor.   I   detta   pekas   inte   bara   på   fördelarna   vad   gäller   att   undvika  

sjukdom   och   mental   ohälsa,   utan   även   på   positiv   inverkan   vad   gäller   salutogent   kognitiva  

förmågor   som   exempelvis   kreativitet   och   koncentration.   Hansen   (2016)   menar   vidare   i   stora   drag  

att   det,   inom   någon   form   av   rimlig   begränsning,   medför   ökade   fördelar   ju   mer   en   individ  

aktiverar   sig   fysisk.   Detta   kan   ställas   i   kontrast   till   WHO:s   riktlinjer   om   åtminstone   150   minuter  

aktivitet   per   vecka,   som   utgör   någon   form   av   minimum,   men   som   möjligen   inte   stipulerar   en  

ideal   volym   av   fysisk   aktivitet.  

Fysisk   aktivitet   och   motivation   

I   syfte   att   öka   graden   av   fysisk   aktivitet   för   en   enskild   individ   eller   vad   gäller   samhället   i  

stort   är   det   även   grundläggande   att   förstå   vad   som   påverkar   en   individs   förmåga   att   upprätthålla  

motivation   vad   gäller   ett   utsatt   mål   eller   ett   visst   beteende   i   allmänhet.   Weinberg   och   Gould  

(2015)   definierar   motivation   som   riktning   och   intensitet   avseende   en   individs   ansträngningsgrad.  

Weinberg   och   Gould   (2015)   samt   även   exempelvis   även   Holt   et   al.   (2015)   redogör   vidare   för   en  

rad   teorier   kring   motivation   av   vilka   en   är   självbestämmandeteorin    (eng.   Self   Determination  

Theory,    SDT),   vilket   är   en   av   de   mer   allmänt   accepterade   teorierna   med   betydande   stöd   det  

psykologiska   forskningsfältet.   Teixeira,   Carreca,   Markland,   Silva   och   Ryan   (2012)   redogör  

vidare   för   SDT   i   kontexten   av   fysisk   aktivitet   och   pekar   på   stöd   även   inom   detta   delområde.   

Oberoende   av   tillämpningsområde   bygger   SDT   på   en   humanistiskt   orienterad   teoretisk  

grund   med   ett   huvudantagande   kring   att   en   individs   motivation   kopplas   till   människans  

grundbehov   från   tre   perspektiv   i   relation   till   utvecklingen   och   upprätthållandet   av   motivation:   (i)  

Behovet   av   självbestämmande   (autonomi)   i   förhållande   till   planerande   och   utförande   av  

aktiviteten,   (ii)   behovet   av   att   känna   sig   kompetent   i   relation   till   aktiviteten,   (iii)   behovet   av  

social   tillhörighet   i   relation   till   aktiviteten.   Centralt   för   SDT   är   även   att   teorin   i   någon   mening  
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beskriver   kvaliteten   avseende   motivationen.   Denna   beskrivs   föreligga   på   en   kontinuum   där   låg  

grad   av   motivation   innebär   att   en   individ   agerar   endast   vid   betydande   grad   av   extern   påverkan  

(eng.   amotivation) ,     till   fullt   integrerad   och   högkvalitativ   motivation,   så   kallad   inre   motivation  

(eng.   intrinsic   motivation) .   Noterbart   är   att   individer   kan   röra   sig   över   detta   kontinuum   genom   så  

kallad   internalisering    (eng.   internalization) .   Internaliseringsprocessen   påverkas   i   sin   tur   både   av  

externa   och   interna   faktorer,   med   återkoppling   till   de   tre   perspektiven   om   människans  

grundbehov   avseende   motivation.   Emotionella   processer   kommer   även   till   uttryck   i   teorin  

exempelvis   genom   beskrivning   av   de   olika   stadierna   i   internaliseringsprocessen   där   tidigare  

stadier   beskrivs   genom   känslouttryck   som   skam   eller   skuld   och   senare   stadier   beskrivs   genom  

känslouttryck   som   glädje,   nyfikenhet   eller   passion   (Deci   &   Ryan,   2012).   Noterbart   är   även   att  

den   humanistiska   grunden   i   SDT   med   fokus   på   subjektivitet   och   individcentricitet   (se   exempelvis  

Christiansen   (2004)   för   en   redogörelse   av   det   humanvetenskapliga   perspektivet   inom   det  

psykologiska   forskningsfältet),   är   tydligt   relaterat   till   en   individs   emotionella   upplevelser   i   något  

avseende;   subjektivitet   ligger   onekligen   till   grund   för   tolkning   av   emotioner.   

Individuellt   beslutsfattande   och   rationalitet   

Att   individer   inte   alltid   fattar   enskilda   beslut   i   linje   med   vad   som   rimligen   kan   tyckas   vara   i  

deras   bästa   intresse   och   därmed   i   något   avseende   inte   är   rationella   är   dock   något   som  

konstaterats   i   en   rad   sammanhang.   Ekonomisk   litteratur   och   forskning   (som   inte   sällan   ligger   till  

grund   för   t.ex.   utveckling   och   implementering   av   offentliga   riktlinjer   eller   policyarbete)   och  

tillhörande   modellering   kring   beslutsfattande   har   dock   traditionellt   antagit   utgångspunkten   att  

individer   agerar   rationellt   i   meningen   att   de   alltid   maximerar   nytta   i   relation   till   egna   preferenser.  

Detta   implicerar   att   en   individ   bör   aktivera   sig   fysiskt   till   den   grad   de   inte   längre   ser   några  

fördelar   med   ökad   aktivitet,   så   länge   individen   i   fråga   är   medveten   om   fördelarna.   Simon   (1955)  

noterade   dock   redan   på   1950-talet   att   så   inte   var   fallet   och   myntade   istället   uttrycket   kring  

begränsad   rationalitet    (eng.   bounded   rationality)    och   lånade   i   detta   resonemang   från   det  

psykologiska   vetenskapsområdet .    Koncept   kring   begränsad   rationalitet   utgår   från   att   individer  

endast   är   rationella   under   vissa   specifika   ramar   eller   beslutskontexter   och   att   beslutsförmågan  
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påverkas   inte   bara   exempelvis   informationstillgänglighet,   utan   även   faktorer   som   kognitiv  

förmåga   och   tidstillgänglighet   (Simon,   1955).   

Vidare   vad   gäller   enskilda   beslut   och   i   linje   med   Simons   resonemang   har   det   konstaterats   att  

individer   under   diverse   förutsättningar   även   tar   beslut   baserat   på   enkla   tumregler    (eng.  

heuristics) ,   snarare   än   gedigen   reflektion,   i   synnerhet   när   det   handlar   om   beslut   under   osäkerhet  

(t.ex.   som   vid   ett   beslut   för   att   aktivera   sig   fysiskt   idag   mot   en   framtida   obestämd   nytta   i   form   av  

förbättrad   hälsa).   Detta   har   noterats   inte   minst   av   Tversky   och   Kahneman   (1974),   vilket  

sedermera   byggts   vidare   på   inom   formell   forskning   och   även   populariserats   i   ett   bredare  

avseende   (se   t.ex.   Kahneman,   2011).   Tversky   och   Kahneman   (1974)   menar   vidare   att   dessa  

tumregler   riskerar   leda   till   skevheter   i   beslutsfattandet    (eng.   biases),    som   exempelvis   skulle  

kunna   missgynna   nyttomaximering   och   leda   till   irrationalitet.   Denna   typ   av   beslutsfattande   kan  

troligen   påverka   i   vilken   utsträckning   en   individ   väljer   att   engagera   sig   i   fysisk   aktivitet   vad  

gäller   ett   enskilt   beslut,   men   även   över   tid   i   den   omfattning   att   beslutsreglerna   i   form   av   enklare  

tumregler   internaliseras.   

Ett   komplext   samspel   mellan   många   faktorer   ligger   säkerligen   till   grund   för   hur   individer  

väljer   att   ta   beslut   i   en   viss   situation.   Steele   (2004)   noterar   i   linje   med   resonemanget   kring  

rationalitet   att   emotioner   är   en   betydande   faktor   i   detta   samspel   och   noterar   specifikt   att:   “...   an  

entirely   rational   assessment   of   emotionally   charged   social   interactions   would   be   literally   devoid  

of   sense”.   Kahneman   (2003)   redogör   i   enlighet   med   detta   för   en   mänsklig   beslutsmodell   där  

individer   utgår   från   två   separata   beslutssystem,   där   System   1   tar   snabba   associativa   beslut   och  

System   2   tar   långsamma   övervägda   beslut.   Det   noteras   vidare   att   emotionella   processer   har   en  

direkt   och   grundläggande   påverkan   för   hur   beslut   tas   av   System   1   (och   möjligen   kan   även  

emotionella   processer   implicit   påverka   även   hur   System   2   tar   beslut).   Kahneman   (2011)   går   även  

vidare   och   pekar   på   irrationalitet   vad   gäller   beslutsfattandet   i   form   av   att   minnet   påverkats  

icke-linjärt   av   vissa   händelser   under   en   viss   upplevelse   eller   episod.   Mer   specifikt   noteras   att   den  

mest   intensiva   punkten   av   upplevelsen   samt   den   allra   sista   delen   av   upplevelsen   i   sin   helhet   får  

otillbörligt   stor   betydelse   i   relation   till   hur   individen   beskriver   upplevelsen   under   tidens   gång  

(eng.   peak-end   rule) .   Detta   påverkar   i   sin   tur   framtida   beslutsfattande.   
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Specifikt   vad   gäller   beslutsprocesser   i   relation   till   fysisk   aktivitet   har   liknande   fenomen  

noterats   i   linje   med   vad   som   redogjorts   för   ovan.   Zachary,   Ekkekakis   och   Kavetsos   (2016)  

noterar   initialt   att   policyåtgärder   många   gånger   bygger   på   ett   antagande   kring   rationellt  

beslutsfattande   och   därmed   söker   att   typiskt   sett   presentera   och   tillhandahålla   traditionella  

former   av   beslutsunderlag   (t.ex.   fakta   kring   hälsofördelar)   till   individer   i   syfte   att   öka  

engagemanget   vad   gäller   fysisk   aktivitet.   Vidare   redovisas   experimentellt   hur   beslutsfattande  

avseende   fysisk   aktivitet   enkelt   kunde   påverkas   genom   introduktion   av   förankrings-bias    (eng.  

anchoring   bias;    jmf.   Kahneman   (1974)   ovan   som   diskuterar   detta   fenomen   explicit)   och   banalt  

förändrad   beslutskontext   (t.ex.   genom   så   kallad    nudging ,   redogjort   för   av   t.ex.   Thaler,   2008).  

Zachary   et   al.   (2016)   konstaterar   därmed   att   begränsningarna   kring   rationalitet   specifikt   även  

föreligger   vad   gäller   fysisk   aktivitet   och   nämner   även   det   affektiva   samspelet   som   en  

nyckelfaktor   i   beslutsprocesserna.   

Sammantaget   är   förståelse   kring   individuellt   beslutsfattande   och   rationalitet   avseende   fysisk  

aktivitet   betydelsefullt   av   flera   skäl.   Till   synes   skulle   förhållandevis   enkla   interventioner   kunna  

appliceras   i   syfte   att   öka   graden   av   fysisk   aktivitet   på   grupp-   och   samhällsnivå.   Dessutom   skulle  

möjligen   ökad   förståelse   kring   rationalitet   och   beslutsfattande   i   relation   till   genomförande   av  

fysiska   aktivitet,   samt   hur   detta   sammankopplas   med   motivation   och   emotionella   upplevelser  

som   utgör   troliga   påverkansfaktorer   avseende   beslutsfattandet,   kunna   bidra   med   att   individer   i  

större   utsträckning   kan   upprätthålla   en   adekvat   nivå   av   fysisk   aktivitet   motiverat   av   hälsoskäl.   

Emotionella   upplevelser   relaterat   till   fysisk   aktivitet   

Relaterat   till   forskningen   avseende   motivation   och   individuellt   beslutsfattande   samt  

betydelsen   av   emotioner   i   dessa   sammanhang,   har   även   forskning   kring   emotionella   processer  

studerats   i   relation   till   direkt   utförande   av   fysisk   aktivitet   och   tävling.   Forskningen   redogör   bland  

annat   för   hur   individer   på   ett   antal   olika   sätt   behöver   hantera   samspelet   mellan   emotioner   som  

kommer   till   uttryck   i   avseendet   att   åstadkomma   bästa   möjliga   prestation   i   relation   till   individens  

underliggande   fysiologiska   förmåga,   men   även   för   emotionella   upplevelser   under   och   relaterat  

till   aktiviteten   i   stort.   Hanin   och   Ekkekakis   (2014)   redogör   relaterat   till   detta   för   hur   olika   typer  

av   känslor   och   känslomässiga   tillstånd   kan   uppstå   under   fysisk   aktivitet   och   relaterad   prestation   i  
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ett   allmänt   perspektiv.   Acharya   och   Morris   (2014)   redogör   vidare   mer   specifikt   för   hur   individer  

kan   arbeta   med   olika   former   av   självreglering   specifikt   vad   gäller   anspänningsgraden   i  

förhållande   till   en   viss   prestation   kopplad   till   fysisk   aktivitet,   exempelvis   inför   ett  

tävlingsmoment.   Vidare   redogör   exempelvis   Hanton   och   Mellalieu   (2014)   för   hur   individer  

specifikt   kan   hantera   prestationsångest   som   i   olika   former   kan   uppstå   i   relation   till   utförande   av  

en   viss   uppgift   eller   prestation   relaterad   till   fysisk   aktivitet,   i   synnerhet   vid   ett   tävlingsmoment.   I  

relation   till   detta   noteras   det   dock   även   att   betydande   forskning   saknas   vid   sidan   av   specifika  

prestationsrelaterade   fenomen   och   tillstånd.   Det   saknas   förståelse   av   hur   bredare   emotionella  

upplevelser   påverkar   beslutsfattande   under   och   relaterat   till   fysisk   aktivitet   i   stort   (Tenenbaum   et  

al.,   2013).  

Även   populärkulturellt   uppmärksammas   betydelsen   av   emotionella   processer   i   relation   till  

fysisk   aktivitet.   I   exempelvis   tidskriften   Vasalöparen   som   distribueras   till   alla   registrerade  

deltagare   till   något   av   Vasaloppets   sommar-   eller   vinterlopp   redogörs   med   stöd   i   uttalanden   av  

Riksidrottsförbundets   team   av   idrottspsykologiska   rådgivare   för   hur   individer   kan   förbättra   sin  

fysiska   prestation   genom   att   bättre   lära   sig   hantera   de   emotionella   upplevelser   som   uppstår   under  

en   amatörtävling.   I   texten   återges   även   citat   från   tidigare   tävlingsdeltagare   som   beskriver  

emotionella   upplevelserna,   vilket   belyser   betydelsen   av   dessa   i   olika   avseenden:   “När   det   inte  

blir   som   man   har   tänkt   sig   är   det   lätt   att   bli   irriterat.   Det   går   ofta   ut   över   åkningen.”;   “Känslorna  

åkte   bergochdalbana”;   “Jag   kände   eufori   vid   mållinjen”   (Wallström,   2019).   

Sammantaget   vore   det   rimligt   att   emotionella   upplevelser   i   någon   mening   skulle   kunna  

påverka   individer   att   välja   att   engagera   sig   mer   eller   mindre   aktivt   fysiskt   beroende   på   hur   deras  

emotionella   upplevelser   har   format   tillhörande   förhållningssätt   och   attityd.   I   linje   med  

resonemanget   av   Hanton   och   Mellalieu   (2014)   kring   prestationsångest   i   relation   till  

tävlingssammanhang   torde   gemene   man   även   kunna   inneha   liknande   emotionella   upplevelser  

avseende   vardagliga   prestations-   och   tävlingssammanhang   relaterade   till   fysisk   aktivitet.   

Stimulans   av   kontinuerlig   fysisk   aktivitet   till   fördel   för   alla   delar   av   samhället   

Betydelsefullt   för   studiens   syfte   i   ett   bredare   perspektiv   är   även   att   belysa   de   effekter   fysisk  

aktivitet   eller   inaktivitet   kan   ha   på   flera   nivåer   i   samhället.   Det   redogörs   nedanstående   i   relation  
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till   detta   hur   fysisk   aktivitet   innebär   fördelar   inte   bara   på   individnivå,   utan   även   på   samhällelig  

nivå   inom   privat   sektor   samt   på   ett   övergripande   plan.   

På   offentlig   nivå   vid   sidan   av   riktlinjer   och   rekommendationer   som   de   från  

Folkhälsomyndigheten   (2019a),   finns   även   stimulansåtgärder   och   ekonomiska   incitament   i   form  

av   exempelvis   skattelättnader   avseende   motion   och   annan   friskvård   som   arbetsgivare   kan  

erbjuda   sin   personal,   i   syfte   att   stärka   välmående   och   hälsa   genom   fysisk   aktivitet.   Noterbart   är  

dock   att   anmälningsavgifter   till   amatörtävlingar   är   undantaget   friskvårdsbidraget   annat   än   för  

vissa   gruppaktiviteter   (Skatteverket,   2019a).   Vidare   är   även   idrottsverksamhet   och   andra  

relaterade   verksamheter   förelagda   med   lägre   momssatser   än   övrig   konsumtion,   vilket   även   detta  

utgör   ett   ekonomiskt   styrmedel   (Skatteverket,   2019b).   

Som   noterats   inledningsvis   är   även   samspelet   mellan   ett   kontinuerligt   målinriktat   beteende,  

individuellt   beslutsfattande   och   utveckling   samt   upprätthållande   av   högkvalitativ   motivation  

komplext,   och   kräver   troligen   ökad   förståelse   i   syfte   att   utforma   effektiva   interventioner,  

policyåtgärder   och   incitamentsstrukturer   i   övrigt.   Detta   i   synnerhet   då   individer   på   egen   hand  

inte   förmår   att   agera   i   linje   med   vad   som   långsiktigt   är   fördelaktigt   från   hälsosynpunkt   och   alltså  

i   denna   mening   inte   agerar   rationellt,   vilket   ändock   ofta   förutsätts   vid   policy-utformning.   De  

primära   orsakerna   för   individens   handlande   i   en   given   situation   är   också   oklara   och   komplexa  

och   utgörs   sannolikt   av   en   kombination   av   bristande   långsiktig   och   kvalitativ   motivation,   en  

oförmåga   till   gediget   rationellt   övervägande,   stringenta   beslut   enligt   dessa   och   framträdande  

emotionella   processer   som   åsidosätter   mer   rationella   förhållningssätt   (detta   i   linje   med  

resonemanget   kring   motivation   av   t.ex.   Weman   Josefsson,   2016).   

Inom   privat   sektor,   analogt   med   ovanstående   resonemang,   skulle   sannolikt   även  

arrangerande   eller   i   annan   bemärkelse   involverade   organisationer   kunna   dra   fördelar   av   ökad  

förståelse   av   detta   kunskapsområde.   Ett   specifikt   exempel   skulle   kunna   utgöra  

tävlingsarrangörer,   som   möjligen   skulle   kunna   tillhandahålla   en   mer   uppskattad   upplevelse   för  

sina   deltagare   genom   att   tillhandahålla   någon   form   av   verktyg   eller   hjälpmedel   för   individer   att   i  

någon   mening   utveckla   och   upprätthålla   motivation,   undvika   bias   och   kortsiktighet   i  

beslutsfattande   eller   enklare   hantera   och   förhålla   sig   till   emotionella   upplevelser   relaterat   till  

tävlingar.   Andra   exempel   skulle   kunna   vara   exempelvis   arbetsgivare   som   arbetar   med   fysisk  
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aktivitet   i   syfte   att   förbättra   allmän   företagshälsa   eller   sjukfrånvaro   avseende   arbetstagarna.   Detta  

noteras   inte   minst   återigen   av   Folkhälsomyndigheten   (2019b)   som   pekar   på   betydelsen   av  

insatser   i   syfte   att   stärka   arbetsförmågan   genom   förbättrad   psykisk   hälsa.   Till   detta   direkta  

paralleller   dras   till   kring   fördelarna   med   fysisk   aktivitet   i   detta   avseende   redogjorda   för   av  

Hansen   (2016)   eller   Ogden   (2012).   

Slutligen   kan   det   återigen   konstateras   att   fördelar   finns   att   hämta   även   på   individnivå;   ty  

detta   förutsätts   och   utgör   kärnan   i   ovanstående   resonemang   utifrån   det   offentliga,   privata   och   i  

övrigt   samhälleliga   perspektivet.   Ökad   individuell   förståelse   kring   vad   som   påverkar   motivation,  

beslutsfattande   och   emotionella   upplevelser   samt   vad   som   skulle   kunna   utgöra   metoder   för   att  

stärka   målinriktat   beteende   gentemot   kontinuerligt   engagemang   i   fysisk   aktivitet,   skulle   alltså  

vara   till   betydande   fördel   även   på   individnivå   (som   tidigare   noterats   av   t.ex.   Hansen,   2012,  

Ogden,   2012   och   Weman   Josefsson,   2016).   

Syfte   och   frågeställning   

Med   utgångspunkt   i   ovanstående   teoretiska   anknytning   till   det   psykologiska   forskningsfältet  

var   det   övergripande   syftet   för   denna   studie   att   explorativt   undersöka   hur   tävlingsdeltagande   i  

amatörtävlingar   kan   påverka   individuellt   utförande   av,   och   förhållningssätt   till,   kontinuerlig  

fysisk   aktivitet.   Fokus   låg   på   att   studera   upplevelsen   av   motivation,   individuellt   beslutsfattande  

och   emotionella   upplevelser   specifikt   i   relation   till   tävlingssammanhanget   och   även   bredare   i  

relation   till   fysisk   aktivitet   från   ett   generellt   perspektiv.   Förhoppningen   var   således   att   skapa  

initial   kvalitativ   förståelse   kring   hur   vissa   individer   lyckas   upprätthålla   kontinuerlig   fysisk  

aktivitet   med   utgångspunkt   i   ett   historiskt   och   framtida   engagemang   i   amatörtävlingar.  

Skälet   till   att   fokusera   på   tävlingssammanhanget   var   delvis   praktiskt   orienterat;   tävlingen  

utgör   ett   konkret   inslag   avseende   en   individs   engagemang   vad   gäller   fysisk   aktivitet   och   utgör  

därav   en   naturlig   avgränsning   av   ämnesområdet.   Relaterat   till   detta   ansågs   därmed   även  

tävlingsmomentet   kunna   utgöra   en   potentiell   milstolpe   avseende   förändring   vad   gäller  

förhållningssätt   och   motivation   avseende   fysisk   aktivitet   i   stort   och   därför   underlätta   studiens  

fokus.   Vidare   har   individer   med   kontinuerligt   tävlingsmässigt   engagemang   de   facto   integrerat  

någon   form   av   kontinuerlig   fysisk   aktivitet   i   sin   egen   vardag   och   därmed   troligen   i   något  
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avseende   ett   mer   välutvecklat   förhållningssätt   till   fysisk   aktivitet,   relativt   befolkningen   i   stort,  

vilket   ytterligare   motiverar   studieområdet.   Dessutom   utgör   tävlingsmomentet   ett   relevant   och  

relativt   välavgränsat   studieområde   avseende   den   vetenskapliga   litteraturen   kring   motivation,  

individuellt   beslutsfattande   och   emotionella   upplevelser.  

I   en   bredare   kontext   syftar   denna   studie   även   på   att   i   något   avseende   bidra   till   ändamålet   att  

stärka   folkhälsan   genom   ökad   grad   av   fysisk   aktivitet   på   samhällelig   nivå.   Studien   har   i   detta  

sammanhang   relevans   i   relation   till   flera   parter;   offentliga   instanser   (t.ex.   för   policyarbete),  

privata   organisationer   (t.ex.   för   arbetsmiljöarbete)   och   individer   kan   samtliga   dra   nytta   av   ökad  

förståelse   av   studieområdet.   Tävlingsmomentet   skulle   även   kunna   utgöra   ett   konkret   verktyg   i  

syfte   att   öka   graden   av   fysisk   aktivitet   i   händelse   av   att   detta   skulle   kunna   påverka   individens  

förhållningssätt   och   upplevda   motivation.   Givet   studiens   explorativa   natur,   kommer   dock  

ytterligare   forskning   behövas   i   syfte   att   undersöka   konkreta   samband   mellan   exempelvis  

emotionella   upplevelser,   individuellt   beslutsfattande   och   motivation   samt   dessa   faktorers  

kvantitativa   relevans   och   koppling   till   folkhälsa   på   samhällsnivå.   

Sammantaget   och   kondenserat   uttryckt   är   studiens   övergripande   frågeställning   följande:    Hur  

påverkar   tävlingsengagemang   en   motionsidrottares   utförande   av,   och   förhållningssätt   till,  

kontinuerlig   fysisk   aktivitet?   

Metod  

Studiens   metodologiska   ansats   var   explorativt   kvalitativ   och   intervjubaserad   vad   gäller  

datainsamling.   Nedan   redogörs   för   ytterligare   detaljer   i   detta   avseende.   

Deltagare   

Informanterna   rekryterades   genom   strategiskt   urval   i   syfte   att   erhålla   lämplig   data   givet  

studiens   syfte.   Urvalet   var   relativt   heterogent   vad   gäller   grundläggande   demografi   (t.ex.   ålder,  

könstillhörighet)   men   aningen   mer   homogent   avseende   informanternas   utövande   av   fysisk  

aktivitet   och   deltagande   i   amatörtävlingar   samt   delvis   även   geografiska   hemort   (företrädesvis  

Stockholmsområdet).   Följande   inklusionskriterier   applicerades:   Informanterna   skulle   (a)   vara   av  

vuxen   ålder   (18-70   år   gamla);   (b)   vara   aktiva   träningsmässigt   med   en   träningsvolym  

13  



motsvarande   ett   ungefärligt   genomsnitt   om   åtminstone   två   träningstillfällen   per   vecka   sett   över  

ett   år;   (c)   vara   aktiva   deltagare   i   amatörtävlingar   motsvarande   åtminstone   en   tävling   det   senaste  

året;   (d)   inneha   en   intention   att   utföra   åtminstone   en   tävling   även   det   kommande   året;   (e)   utöva  

fysisk   aktivitet   och   tävlingar   i   huvudsak   av   individuell   karaktär ;   (f)   ej   utöva   idrott   på  1

professionell   nivå.   

Det   övergripande   syftet   med   dessa   inklusionskriterier   var   att   erhålla   en   grupp   informanter  

som   i   tillräckligt   hög   utsträckning   skulle   kunna   reflektera   över   sitt   eget   deltagande   i  

amatörtävlingar   och   fysisk   aktivitet,   vilket   troligen   erfordrar   åtminstone   någon   form   av  

kontinuerligt   engagemang,   samt   för   att   studera   ett   i   grunden   framgångsrikt   förhållningssätt  

avseende   fysisk   aktivitet   relativt   befolkningen   i   stort.   Vidare   för   att   i   bästa   möjliga   mån   knyta   an  

till   syftet   i   fråga   vad   gäller   individens   eget   förhållningssätt   till   dennes   nivå   av   fysisk   aktivitet,  

avgränsades   även   typen   av   fysisk   aktivitet   enligt   ovan   till   individuellt   utformad   fysisk   aktivitet  

(ej   lagidrott).   Tävlingsmomentet   inkluderades,   som   redogjorts   för   tidigare,   då   detta   antogs   utgöra  

ett   inslag   som   signifikant   bedöms   kunna   påverka   både   motivation,   förhållningssätt   och  

emotionella   upplevelser   avseende   fysisk   aktivitet   i   stort   i   samband   med   att   momentet   som   sådant  

ställer   särskilda   krav   avseende   planering,   reflektion   och   beslutsfattande   ur   förberedelsesynpunkt.   

Totalt   rekryterades   tio   informanter   genom   författarens   personliga   kontakter   i  

träningsverksamhet   för   uthållighetsidrott,   med   fokus   på   cykling,   simning,   löpning   och  

längdskidåkning   samt   därtill   relaterad   träningsverksamhet.   Nedan   (tabell   1)   anges   en   översikt   av  

informanterna   avseende   demografiska   data   samt   data   avseende   tränings-   och   tävlingsmängd  

(tabell   2   och   tabell   3).   Hälften   av   informanterna   var   män   och   hälften   kvinnor   (inga   icke-binära  

deltagare)   och   medianåldern   för   samtliga   var   33   år.   De   allra   flesta   engagerade   sig   i   någon   form  

av   fysisk   aktivitet   mellan   tre   och   fem   gånger   per   vecka   samt   deltog   i   en   eller   två   tävlingar   per   år.  

 

 

1   En   striktare   definition   än   detta   utelämnas   då   viss   typ   av   fysisk   aktivitet,   vissa   typer   av   amatörtävlingar   och   sport   i  
stort   i   någon   mening   både   kan   anses   vara   individuellt   orienterade   och   utgöra   lagsporter.   Cykling   är   ett   exempel   på  
detta,   vilket   skulle   kunna   inkluderas   inom   ramen   för   denna   studie.   Mer   renodlade   lagaktiviteter   och   lagidrotter   som  
fotboll   eller   liknande   faller   dock   inte   inom   ramen   för   denna   studie   även   om   det   säkerligen   finns   betydande   inslag   av  
individuell   träning   även   för   individer   som   primärt   sysslar   med   denna   typ   av   fysisk   aktivitet.   
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Tabell   1.    Demografiska   data   avseende   studiens   informanter 

 

Informantfördelning  Median  
(ålder)  

Totalt   
(antal   individer)  

18-35   
(antal   individer)  

36-54   
(antal   individer)  

>54  
(antal   individer)  

Könstillhörighet   (man)  33  5  3  1  1  

Könstillhörighet   (kvinna)  31  5  4  0  1  

Könstillhörighet   (icke-binär)  0  0  0  0  0  

 

Tabell   2.    Träningsrelaterad   data   avseende   studiens   informanter   (indikativt)  
 

Informantfördelning  1-3    (ung.   antal  
pass   per   vecka)  
(antal   individer)  

3-5    (ung.   antal   
pass   per   vecka)  
(antal   individer)  

>5    (ung.   antal   
pass   per   vecka)  
(antal   individer)  

Träningsvolym   2  8  0  

 
 
Tabell   3.    Tävlingsrelaterad   data   avseende   studiens   informanter   (indikativt)  

 

Informantfördelning  1-2    (ung.   antal  
tävlingar   per   år)  
(antal   individer)  

2-4    (ung.   antal  
tävlingar   per   år)  
(antal   individer)  

>4    (ung.   antal  
tävlingar   per   år)  
(antal   individer)  

Tävlingsvolym  7  1  2  

 

Procedur   

Studiens   data   var   baserad   på   intervjuer.   Totalt   genomfördes   tio   fullständiga   intervjuer   (inga  

inkompletta   intervjuer)   med   ett   approximativt   tidsmässigt   omfång   om   30-60   minuter   vardera.   I  

samtliga   fall   var   författare   och   informant   fysiskt   närvarande   vid   samma   plats   (inga   intervjuer  

genomfördes   på   distans).   Intervjuerna   faciliterades   med   en   övergripande   intervjuguide   med  
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öppna   frågeställningar   av   semistrukturerad   karaktär   i   syfte   att   underlätta   en   explorativ   diskussion  

(bilaga   A).   Intervjuguiden   bestod   av   sex   separat   avsnitt   med   vardera   tre   till   fyra   huvudfrågor  

samt   vissa   tillhörande   nyanser.   I   stora   drag   hade   intervjuguidens   avsnitt   designats   i   syfte   att  

fånga   reflektioner   avseende   de   teoretiska   perspektiv   som   studiens   teorigenomgång   återknyter   till,  

om   än   med   fokus   på   att   skapa   stringens   och   naturlighet   i   dialogen.   Den   övergripande   strukturen  

kring   avsnitten   följde   principen   om   initialt   fokus   på   bredare   frågeställningar   vilket   sedan   åtföljs  

av   mer   specifikt   fokus,   i   linje   med   Langemar   (2008).   Intervjuförfarandet   planerades   i   övrigt   i  

linjer   med   hur   exempelvis   Langemar   (2008)   beskriver   väl   avvägd   metodologi   för   kvalitativa  

studier   med   intervjuer   som   utgångspunkt   för   datainsamlingen.   Intervjuerna   spelades   sedermera  

in,   samt   transkriberades,   för   att   underlätta   vidare   analys   .   

Analysmetodologin   strukturerades   och   genomfördes   i   linje   hur   Burnard   (1991)   beskriver  

processen   vad   gäller   liknande   kvalitativa   studier.   I   korthet   innebär   denna   process   att  

transkriberade   intervjuer   analyseras   genom   successivt   identifierande   av   meningsbärande   enheter,  

kondenseringar,   koder,   underkategorier,   kategorier   och   teman   där   dessa   begrepp   utgör   ökad  

aggregering   (listade   från   lägre   till   högre   aggregationsnivå).   Den   inkrementella   aggregeringen  

möjliggör   gradvis   identifikation,   tvärs   intervjuerna,   av   exempelvis   återkommande   fenomen   eller  

upplevelser   som   beskrivs   av   informanterna.   Syftet   med   att   bruka   denna   metodologi   är   att   skapa  

systematik   i   analysförfarandet   och   på   så   vis   öka   studiens   övergripande   tillförlitlighet   i   enlighet  

med   hur   detta   beskrivs   av   exempelvis   Granheim   och   Lundman   (2003).   

Vidare   i   linje   med   hur   analysprocessen   beskrivs   av   Burnard   (1991)   genomfördes   även  

övergripande   kollegial   granskning   av   analysförfarandet   vad   gäller   identifikation   av  

meningsbärande   enheter   och   därtill   hörande   koder,   kategorier   och   teman   i   relation   till   den  

ursprungliga   transkriberingen   av   ett   urval   av   intervjuerna.   Detta   förfarande   beskrivs   i   Burnard  

(1991)   som   tillvägagångssätt   i   syfte   att   stärka   bekräftbarheten    (eng.   confirmability),    vilket   stärker  

studiens   trovärdighet    (eng.   credibility)    och   därmed   tillförlitlighet     (eng.   trustworthiness) .   I  

huvudsak   resulterade   denna   granskning   inte   i   några   omfattande   analysmässiga   förändringar  

avseende   aggregationsnivåerna   eller   avseende   andra   perspektiv.   En   betydelsefull   korrigering  

genomfördes   ändock   på   underkategorinivå   så   vis   att   betydelsen   av   målbilden   som   en   yttre  
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motivationsfaktor   i   relation   till   teman   motivation   i   stort,   belystes   tydligare   som   enskild  

underkategori.   

Analogt   och   även   detta   i   linje   med   hur   Burnard   (1991)   rekommenderar   att   analysförfarandet  

bör   genomföras   utvaldes   och   tillfrågades   även   en   av   studiens   informanter   att   se   över   analysen.  

Detta   resulterade   inte   i   några   väsentliga   ändringar   avseende   teman,   kategorier   och  

underkategorier   annat   än   mindre   förtydliganden   avseende   benämningen   av   motsvarande  

aggregationsnivåer   och   kodifieringar.   

I   tabell   fyra   nedan   exemplifieras   analysförfarandet   illustrativt   genom   redovisning   av   hur  

meningsbärande   enheter    (kort.   meningsenhet)    tillfaller   respektive   högre   ordning   i   aggregeringen:  

Från   kondensering   till   kategori   (kategorier   aggregerades   därefter   ytterligare   en   nivå,   till  

övergripande   teman,   vilka   redovisas   i   resultatavsnittet).   De   olika   aggregationsnivåerna  

bestämdes   ej   på   förhand   utan   utgör   ett   resultat   av   analysprocessen.   

Tabell   4.    Exempelanalys   (ej   heltäckande) 2
 

Meningsenhet  Kondensering  Kod  Underkategori  Kategori  

Tävlingen  

påverkar   så  

tillvida   att   man  

måste   träna   och  

hålla   på   minst  

varje   vecka   

Man   måste  

träna  

kontinuerligt  

inför   tävlingen   

Tävling   bidrar  

med   motivation  

till   fysisk   aktivitet  

Framtida  

tävling   som  

motivator  

Yttre   motivations-  

faktor  

Så   fort   jag   anmält  

mig   kan   jag   inte  

backa.   

Ingen  

återvändo   efter  

anmälan  

Anmälnings-  

tillfället  

betydelsefullt  

Tävlingsanmäl 

an   som   strikt  

åtagande  

Genomförande-  

plikt   och   social  

press  

2   Begreppet   coping   refererar   inte   till   något   specifikt   vetenskapligt   begrepp   utan   utgör   ett   uttryck   för   att   sammantaget  
hantera   och   förhålla   sig   till   en   viss   händelse   eller   upplevelse.   
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Jag   var   ganska  

späd   när   jag   var  

liten   och   hade  

dåligt   själv-  

förtroende   

När   jag   växte  

upp   hade   jag  

dåligt   själv-  

förtroende   

Självförtroende  

och   betydelse   för  

tävling   och  

aktivitet   

Själv-  

förtroende   som  

begränsande  

faktor  

Psykologiska  

faktorer  

Det   är   roligt   att   stå  

på   startlinjen,  

intressant   och   lite  

spännande   

Det   är   roligt  

och   spännande  

på   startlinjen   

Positiv   emotionell  

anspänning  

relaterat   till  

tävling   

Positiv  

anspänning  

inför   aktivitet  

Positiva  

emotionella  

upplevelser  

Jag   har   stor   lust  

att   gravt   överdriva  

mängden   av  

alternativ   man  

behöver   för   vädret  

Jag   tenderar   att  

överdriva  

betydelsen   av  

de   praktiska  

förberedelserna  

Kontroll   över  

förberedelser   är  

betydelsefullt  

Coping   av  

negativa  

emotioner  

genom  

handlande  

Coping   av   negativa  

emotioner  

Etiska   aspekter   

Studiens   etiska   aspekter   bedömdes   i   huvudsak   inte   utgöra   några   signifikanta   hinder   vad  

gäller   genomförandet.   Muntligt   samtycke   inhämtades   inför   intervjun   specifikt   avseende  

behandling   av   och   tillgång   till   data   (samt   i   vilken   form).   För   vidare   kontext   redogjordes   även   i  

samband   med   detta   i   stora   drag   för   studiens   syfte   och   mer   specifikt   även   för   analysförfarandet.  

Den   forskningsetiska   utgångspunkten   för   studiegenomförandet   var   riktlinjerna   från  

Vetenskapsrådet   (2019)   och   CODEX   (2019)   med   specifikt   fokus   på   individskyddskravets   fyra  

allmänna   huvudkrav;   informationskravet,   samtyckeskravet,   konfidentialitetskravet   och  

nyttjandekravet.   

Det   noterades   att   viss   risk   för   etisk   problematik   kunde   uppstå   exempelvis   i   händelse   av   att  

en   informant   inte   skulle   vara   bekväm   med   att   svara   på   vissa   delar   av   intervjufrågorna.  

Följdfrågor   vad   gäller   exempelvis   prestationsångest   kunde   leda   till   en   diskussion   kring  

informantens   psykologiska   hälsa   i   stort,   vilket   skulle   kunna   innebära   viss   etisk   risk.   Detta   skulle  
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kunna   vara   problematiskt   då   relationen   mellan   författaren   och   informanterna   i   flera   fall   i   övrigt  

var   väletablerad   och   därmed   skulle   kunna   ha   inneburit   en   implicit   påtryckning   gentemot  

informanterna   att   avge   ett   visst   typ   av   svar.   I   syfte   att   minimera   dessa   risker   gjordes   tydligt   för  

informanterna   att   de   inte   under   några   omständigheter   behövde   svara   på   alla   frågor,   delta   under  

hela   intervjuförfarandet   samt   inte   heller   uppge   något   skäl   för   varför   de   skulle   välja   att   avstå   från  

detta   i   något   avseende.   Relationen   mellan   författaren   och   informanterna   skulle   även   kunna  

introducera   övrig   komplexitet   i   form   av   snedvriden   data,   då   informanterna   möjligen   förväntar   sig  

att   en   viss   typ   av   svar   skulle   vara   mer   önskvärt   än   något   annat.   

Resultat  

Studien   genomfördes   med   det   övergripande   syftet   och   frågeställningen   att   undersöka   hur  

tävlingsengagemang   påverkar   motionsidrottares   utförande   av,   och   inställning   till,   kontinuerlig  

fysisk   aktivitet.   Baserat   på   ovanstående   metodologi   kring   gradvis   aggregering   av   inhämtad   och  

transkriberad   intervjudata   genomfördes   analys   varvid   därtill   hörande   resultat   redovisas   i   denna  

sektion.   Totalt   identifierades   fem   övergripande   teman   med   totalt   12   tillhörande   kategorier   (minst  

två   kategorier   per   tema)   och   till   dessa   totalt   23   underkategorier   (upp   till   tre   underkategorier   per  

kategori   dock   med   vissa   kategorier   utan   tillhörande   underkategorier).   En   översikt   över   dessa  

aggregationsnivåer   redovisas   i   sin   helhet   i   tabell   fem   och   tabell   sex   nedan.   

I   syfte   att   skapa   en   röd   tråd   genom   analysen   och   tillhörande   resultat   samt   underlätta   för  

läsaren   återges   dessa   övergripande   teman   med   utgångspunkt   i   mer   abstrakta   fenomen   till   mer  

konkreta   beteenden   och   emotioner   samt   slutligen   även   hur   individerna   i   studien   i   olika  

utsträckning   anskaffat   coping-mekanismer   och   strategier   i   syfte   att   upprätthålla   målinriktat  

beteende   i   ljuset   av   någon   form   av   praktiskt,   fysiskt   eller   emotionellt   hinder.   3

Motivationsfaktorer   

Återkommande,   om   än   i   olika   utsträckning   vad   gäller   respektive   informant,   var   reflektion  

avseende   någon   typ   av   motivation   i   relation   till   pågående   och   planerad   fysisk   aktivitet   och  

3   Begreppet   coping   refererar   inte   till   något   specifikt   vetenskapligt   begrepp   utan   utgör   ett   uttryck   för   att   sammantaget  
hantera   och   förhålla   sig   till   en   viss   händelse   eller   upplevelse.   
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tävling.   Detta   tema   speglar   specifikt   de   uttryck   informanterna   återgav   avseende   en   ihållande  

känsla   av   motivation   återkommande   över   tid.   Denna   känsla   bedömdes   även   påverka   individens  

aktivitetsnivå   i   någon   utsträckning.   Data   indelades   i   två   kategorier   avseende   yttre   och   inre  

motivationsfaktorer   beroende   på   om   känslan   av   motivation   kopplades   till   någon   form   av   yttre  

social   eller   tankemässig   konstruktion   (yttre   motivationsfaktor)   eller   en   inneboende   känsla   i  

relation   till   individen   själv,   helt   utan   yttre   rekvisit   (inre   motivationsfaktor).   

Yttre   motivationsfaktorer.    Dessa   faktorer   reflekterar   inslag   kopplade   till   någon   form   av  

yttre   social   konstruktion   eller   på   annat   sätt   tankemässig   konstruktion   skapad   av   individen   själv  

eller   denne   i   relation   till   sin   omgivning,   men   som   ändock   resulterade   i   någon   form   av   känsla   av  

motivation   till   fysisk   aktivitet.   Med   social   konstruktion   avses   i   detta   avseende   någon   form   av  

åtagande   i   relation   till   andra   individer   (t.ex.   deltagande   i   en   tävling   på   uppsatta   villkor),   utan  

någon   direkt   intention   av   social   djupare   socialt   utbyte.   Primärt   utgjordes   individernas   yttre  

motivationsfaktorer   av   en   förståelse   av   den   fysiska   aktivitetens   betydelse   för   hälsa   och  

välmående   (fysiskt   såväl   som   psykiskt)   samt   av   en   framtida   tävling   eller   målsättning   som  

motivator   för   utförande   av   fysisk   aktivitet,   till   vilken   någon   form   av   åtagande   existerade.   

Tävlingarna   är   ju   förvisso   jätteroliga   men   de   har   inte   hamnat   där   för   något   annat  

än   att   det   ska   bli   träning.   Det   är   jättetydligt   att   det   är   otroligt   mycket   lättare   att  

hålla   i   på   så   sätt   liksom.   Det   funkar   till   100%.   

Inre   motivationsfaktorer.    Dessa   faktorer   ämnar   spegla   motivation   härstammande   från   en  

inneboende   känsla   av   intuitiv   vilja   till   engagemang   utan   någon   form   av   koppling   till   ett   yttre  

rekvisit   (t.ex.   ett   åtagande   till   en   annan   person).     Individerna   återgav   framförallt   glädje   och  

engagemang   i   relation   att   dela   tränings-   och   tävlingsupplevelserna   med   andra   i   deras   närhet   samt  

avseende   personlig   utveckling   i   någon   form.   Det   förstnämnda   avser   i   kontrast   till   de   yttre  

motivationsfaktorerna   en   direkt   intention   av   djupare   socialt   utbyte   och   sammanhang.   Det   senare  

kunde   å   ena   sidan   handla   om   att   känna   sig   starkare   fysiskt,   lära   sig   nya   färdigheter   eller   mer  

generella   fysiska   och   psykiska   hälsofördelar.   I   detta   avseende   kunde   hälsofaktorer   utgöra   både  

yttre   och   inre   motivationsfaktorer   beroende   på   hur   väl   integrerade   dessa   var   för   individen   i   fråga.  

Det   kan   tyckas   att   visst   överlapp   föreligger   mellan   yttre   och   inre   motivationsfaktorer   vilket   även  
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är   fallet,   då   yttre   faktorer   som   till   en   början   endast   ses   som   ett   strikt   åtagande   utan   någon   typ   av  

djupare   mening   eller   genuin   positiv   emotionell   upplevelse   kan   internaliseras,   och   därmed   övergå  

till   inre   mer   långsiktigt   hållbara   motivationsfaktorer   (Deci   &   Ryan,   2012).   Separationen   mellan  

yttre   och   inre   faktorer   anses   ändock   motiverad   av   skälet   att   kunna   nyansera   kvaliteten   avseende  

informanternas   motivationsnivå   samt   i   detta   kunna   lyfta   fram   studiens   resultat   som   gör   tydligt   att  

båda   typerna   av   faktorer   existerar.   Personlig   utveckling   som   inre   motivationsfaktor   illustreras   av  

följande   citat.  

Jag   vill   testa   mig   själv   och   se   hur   bra   jag   kan   bli,   jag   vill   ju   ändå   testa   mina  

gränser.   Men   det   är   bara   mig   själv   jag   jämför   mig   med.   

Tabell   5.    Översikt   av   tre   av   studiens   fem   teman   med   tillhörande   kategorier   och   underkategorier  
 

Tema  Kategori  Underkategori  

Motivationsfaktorer  Yttre   motivationsfaktorer  Hälsoskäl   som   motivator  

Framtida   tävling   som   motivator  

Målsättning   som   motivator  

 Inre   motivationsfaktorer  Personlig   utveckling   som   motivator  

Social   tillhörighet   som   motivator  

Konceptualisering   av  

tävlan   och   prestation  

Tävling   som   positivt  

åtagande  

-  

 Genomförandeplikt   

och   social   press  

Tävlingsanmälan   som   positiv  

utmaning   och   strikt   åtagande  

Fullföljandeplikt   vid   tävlings-  

genomförande   

 Informell   tävlan  -  
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Hinder   och   ursäkter   

för   aktivitet  

Balans   med   övriga  

livsåtaganden  

-  

 Intresse   och   identitet  Intresse   som   begränsande   faktor  

Personlig   identitet   som  

begränsande   faktor  

 Psykologiska   faktorer  Emotioner   som   begränsande   faktor  

Självförtroende   som   

begränsande   faktor  

Konceptualisering   av   tävlan   och   prestation   

Ett   återkommande   tema   i   informanternas   berättelser   var   den   kognitiva   konceptualiseringen  

av   engagemanget   i   tävlingar   och   avseende   prestation   i   stort.   Data   inom   detta   tema   speglar   uttryck  

som   relaterade   till   hur   informanterna   förhåller   sig   till   och   intellektuellt   resonerar   kring   tävlan   och  

prestation,   vilket   i   detta   avseende   inte   nödvändigtvis   är   kopplat   till   någon   form   av   känslomässig  

upplevelse   avseende   motivation   eller   känsla   i   övrigt.   Även   om   det   kognitivt   orienterade  

förhållningssättet   och   tillhörande   tankeprocesser   i   varierande   grad   kan   vara   kopplade   till  

emotionella   upplevelser   (både   föregå   dessa   och   utlösas   av   dessa   i   någon   form   av   samspel),  

separeras   dessa   fenomen   i   syfte   att   underlätta   vidare   analys.   

Avseende   konceptualiseringsprocessen   som   sådan   var   det   tydligt   att   tävlingen   i   olika  

avseenden   ansågs   som   ett   mer   eller   mindre   strikt   åtagande,   varvid   två   distinkta   hållpunkter   kunde  

noteras:   Det   första   vid   tidpunkten   för   anmälan   och   det   andra   vid   tidpunkten   för   tävlingsstarten  

(konceptualiseringen   kring   dessa   återges   i   de   två   första   av   de   tre   nedanstående   kategorierna).  

Vidare   återgavs   av   flera   individer   även   olika   former   av   informell   tävlan   som   något   vanligt  

förekommande   i   sociala   sammanhang   och   även   som   lustfyllt   på   ett   emotionellt   plan.   Nedan  

redogörs   för   temats   tre   distinkta   kategorier   i   relation   till   detta.   

Tävling   som   positiv   utmaning   och   strikt   åtagande.    Flertalet   informanter   resonerade   kring  

ett   framtida   tävlingsengagemang   som   någon   form   av   positiv   utmaning   och   som   ett   åtagande   att  

genomföra   med   åtminstone   viss   grad   av   förberedelse.   I   relation   till   detta   lyftes  
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anmälningstillfället   till   en   framtida   tävling   fram   som   synnerligen   betydelsefullt,   åtminstone   för  

vissa   individer.   Att   vara   anmäld   till   en   tävling   ansågs   ibland   som   ett   mycket   strikt   åtagande   det  

inte   är   möjligt   att   avböja   från   eller   undvika   när   det   väl   antagits.   Detta   kunde   sedermera   även  

innebära   för   vissa   individer   att   själva   anmälningstillfället   var   förknippat   med   viss   ångest   och  

undvikandebeteende   och   därmed   var   något   som   prokrastinerades,   vilket   illustreras   av   citatet  

nedan.   Noterbart   var   att   denna   beskrivning   dock   var   väsensskilt   olika   beroende   på   individ,   då  

vissa   individer   var   till   synes   helt   frånkopplade   detta   speciella   förhållningssätt   specifikt   i   relation  

till   anmälan.   

Jag   har   jättesvårt   att   anmäla   mig   till   tävlingar,   prokrastinerar   det   och   vill   inte  

tänka   på   det.   När   jag   har   anmält   mig   har   jag   committat   till   någonting.   Jag   gillar  

inte   att   inte   ställa   upp   i   en   tävling   jag   är   anmäld   till,   det   finns   inte   riktigt   för   mig.   

Fullföljandeplikt   vid   tävlingsgenomförande.    Relaterat   till   ovanstående   reflektioner  

föregående   tävling   och   prestation   återgavs   även   liknande   tankegångar   i   relation   till   en   pågående  

tävling.   Flera   individer   påpekade   betydelsen   av   att   genomföra   tävlingen   efter   bästa   förmåga,   i  

enlighet   med   uppsatta   mål   och   i   synnerhet   att   inte   bryta   tävlingen   efter   att   den   väl   startat.   Att  

bryta   väl   pågående   tävling   ansågs   typiskt   sett   inte   vara   acceptabelt   annat   än   i   händelse   av   olycka  

eller   skada,   även   om   individen   i   fråga   hade   insett   att   denne   inte   skulle   nå   uppsatta   mål   eller  

exempelvis   hade   starka   emotionella   påslag.   Vissa   individer   kunde   ändock   berätta   om   tillfällen  

där   detta   hade   hänt   och   återgav   i   relation   till   detta   då   även   starkt   negativt   laddade   emotionella  

uttryck   (t.ex.   “...   det   värsta   som   kan   hända”).   

Känslan   var   att   jag   kunde   gå   av   när   som   helst,   men   det   gör   man   ju   inte   liksom.  

Det   går   ju   inte,   jag   måste   ju   runt.   Bryta   skulle   jag   göra   om   jag   var   skadad   eller   så  

men   inte   på   grund   av   lathet.   

Informell   tävlan.    Ett   antal   informanter   resonerade   även   kring   intresset   eller   den   positiva  

upplevelsen   av   att   tävla   även   utanför   formellt   arrangerade   tävlingssammanhang.   Detta  

inkluderade   allt   ifrån   spontan   frågesport   mellan   två   eller   flera   individer   utan   någon   form   av  

förberedelse   eller   materiell,   till   löst   organiserade   umgängesformer   med   åtminstone   delvis   ett  
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uttalat   syfte   till   tävlan   (t.ex.   besök   vid   nöjespark   eller   konsol-spel).   I   flera   avseenden   kunde  

denna   typ   av   informell   tävlan   även   vara   förknippad   med   till   synes   starka   positiva   känslor   av  

glädje   och   kunde   även   utgöra   ett   betydande   inslag   i   hur   vissa   individer   väljer   att   spendera   sin   tid  

med   vänner.   Betydelsefullt   var   att   tävlingen   delvis   hade   något   inslag   av   spontanitet   och  

inkluderade   vänner   eller   sociala   relationer   med   någon   form   av   tidigare   anknytning   föregående  

tävlingssammanhanget   (informell   tävlan   mellan   t.ex.   kollegor   kunde   upplevas   lustfyllt,   men   i  

detta   poängterades   betydelsen   av   det   sociala   bandet   mellan   kollegorna).   

Jag   älskar   att   tävla.   Badminton,   spela   FIFA   eller   köra   dumma   lekar.   Frågesport  

älskar   jag.   Det   ska   vara   så   att   man   har   en   chans   att   vinna.   Femkamp   på   gröna   lund  

eller   lerduveskytte,   allt   sånt!   Kampen   är   ju   jäkligt   kul,   det   är   väl   någon   instinkt.   

Hinder   och   ursäkter   för   aktivitet   

Flertalet   individer   belyste   att   de   i   någon   mening   på   regelbunden   basis   ansåg   sig   tvungna   att  

bortprioritera   fysisk   aktivitet   och   deltagande   i   tävlingar   av   någon   anledning.   Vanligt  

förekommande   hinder   och   ursäkter   relaterat   till   fysisk   aktivitet   var   balans   med   övriga  

livsåtaganden,   men   andra   faktorer   som   lyftes   fram   var   relaterade   till   exempelvis   bristande  

intresse   i   grunden   eller   psykologiska   faktorer   kopplade   till   självförtroende   eller   emotioner.  

Nedan   redogörs   för   de   huvudsakliga   berättelser   informanterna   återgav,   indelade   i   tre   kategorier.   

Balans   med   övriga   livsåtaganden.    Det   allra   mest   frekventa   hinder   för   genomförande   av  

fysisk   aktivitet   och   dessutom   deltagande   i   fler   arrangerade   tävlingar   var   någon   form   av   upplevd  

tidsmässig   begränsning   på   grund   av   övriga   livsåtaganden.   Dessa   åtaganden   var   primärt   kopplade  

till   prioriteringar   vad   gäller   arbete   och   familj.   Vissa   lyfte   även   fram   hur   dessa   faktorer   har  

kommit   att   förändras   över   tid   på   grund   av   skiftande   prioriteringar   och   åtaganden   och   även   hur   de  

förväntades   att   åter   förändras   i   framtiden.   I   relation   till   detta   var   det   inte   ovanligt   att   en   önskan  

kring   ökad   fysisk   aktivitet   förelåg,   om   mer   tid   hade   kunnat   frigöras   i   något   avseende.   

Cykling   är   kul   men   det   tar   ofantligt   mycket   tid.   Det   är   en   grundkonflikt   i   själva  

livet   hela   tiden.   Det   är   mycket   saker   från   ett   barnperspektiv   som   kommer   före.   
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Intresse   och   identitet.    Vissa   individer   påpekade   specifikt   betydelsen   av   bristande   intresse  

avseende   fysisk   aktivitet   och   därtill   relaterad   tävlan   som   en   begränsande   faktor   avseende   deras  

engagemang   i   stort.   Relaterat   till   detta   kopplades   ibland   även   explicit   individens   identitet   på   så  

vis   att   fysisk   aktivitet   och   tävlan   inte   är   något   de   nödvändigtvis   associerar   sig   med   eller   skulle  

tillskriva   deras   personlighet   eller   självbild.   Även   om   exempelvis   deltagande   i   tävling   kunde  

beskrivas   som   lustfyllt   när   det   väl   genomförs   beskrevs   det   samtidigt   som   oviktigt   och   ibland  

betydelselöst   i   ett   större   sammanhang.   

Det   är   en   intressegrej   också   såklart.   Löpningen   är   liksom   kul   men   inte   världens  

roligaste   grej.   Däremot   är   det   viktigt   att   röra   på   sig.   

Psykologiska   faktorer.    Ett   antal   individer   lyfte   fram   betydelsen   av   självförtroende   och  

huruvida   det   är   naturligt   eller   inte   att   engagera   sig   i   fysisk   aktivitet   och   relaterad   tävlan.   I   relation  

till   detta   är   det   tydligt   att   ett   relativt   frekvent   förekommande   hinder   är   någon   form   av   emotionellt  

påslag   eller   kognitivt   resonemang.   Mer   specifikt   kan   detta   yttras   genom   att   individerna   pratar   om  

hur   det   tar   emot   att   engagera   sig   fysiskt,   i   synnerhet   om   det   är   en   aktivitet   de   inte   utfört   i   särskilt  

stor   utsträckning   tidigare   alternativt   om   det   sociala   sammanhanget   bedöms   opassande.   Ett  

exempel   på   opassande   socialt   sammanhang   som   var   återkommande   i   flera   avseenden   var  

betydelsen   av   den   privata   sfären   avseende   fysisk   aktivitet.   Vissa   ansåg   sig   i   relation   till   detta   ha  

lägre   självförtroende   i   denna   typ   av   sammanhang   än   i   övriga   delar   av   livet   och   var   därmed   mer  

benägna   att   endast   aktivera   sig   fysiskt   tillsammans   med   vissa   individer   till   vilka   de   hade   en   mer  

etablerad   privat   relation.   Vid   sidan   av   dessa   exempel   lyfts   dock   även   mer   banala   exempel   kring  

lathet   fram   som   återkommande   hinder   och   ursäkter   kring   varför   planerad   aktivitet   ej   utförs.   

Fysisk   tävlan   har   aldrig   varit   så   enkelt   för   mig,   jag   har   tvingat   mig   att   göra   det.  

Jag   har   lätt   för   skola   och   arbete,   det   är   för   mig   väldigt   naturligt.   Det   har   gått  

väldigt   bra   så   jag   har   självförtroende.   Det   är   inte   utanför   min   comfort   zone.   
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Tabell   6.    Översikt   av   två   av   studiens   fem   teman   med   tillhörande   kategorier   och   underkategorier  
 

Tema  Kategori  Underkategori  

Emotioner   tillförande  

aktivitet  

Positiva   emotionella  

upplevelser  

Positiv   anspänning   inför   aktivitet  

Glädje,   självförtroende   och   fokus  

under   aktivitet  

Glädje,   stolthet   och   lättnad   efter  

aktivitet  

 Negativa   emotionella  

upplevelser  

Nervositet,   tvivlan   och   ångest   inför  

aktivitet  

Smärta   och   nedslagenhet   under  

aktivitet  

Ilska   och   frustration   vid  

misslyckande  

Coping   och   strategier  

tillhörande   aktivitet  

Coping   av   negativa  

emotionella   upplevelser  

Coping   av   negativa   emotioner   eller  

tankar   genom   handlande  

Coping   av   negativa   emotioner   eller  

tankar   genom   tänkande  

 Coping   av   aktivitets-  

genomförande  

Coping   vid   aktivitet   genom   rutiner  

Coping   vid   aktivitet   genom   sänkta  

trösklar  

Coping   vid   aktivitet   genom   sociala  

sammanhang  

Emotioner   tillhörande   aktivitet   

Samtliga   individer   uttryckte   någon   form   av   emotionell   upplevelse   i   relation   till   fysisk  

aktivitet   och   i   synnerhet   i   relation   till   tävlingssammanhanget   där   emotionella   upplevelser   typiskt  
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sett   var   både   mer   frekvent   förekommande   samt   utgjorde   starkare   inslag.   De   emotionella  

upplevelser   som   återgavs   pendlade   mellan   å   ena   sidan   ren   glädje   och   lycka,   till   stolthet   och  

nöjdhet   samt   till   å   andra   sidan   ilska   och   frustration.   De   emotionella   upplevelserna   påverkade  

utöver   hur   individen   faktiskt   mådde   i   stunden   ibland   även   framtida   handlande   då   individen   söker  

återfinna   samma   eller   en   liknande   positiv   upplevelse   känsla   eller   analogt   försöka   undvika   en  

negativ   emotionell   upplevelse   i   ett   framtida   sammanhang.   

Positiva   emotionella   upplevelser.    Samtliga   individer   uttryckte   någon   form   av   positiv  

emotion   i   förhållande   till   aktivitet   och   i   synnerhet   vad   gäller   tävlingsmomentet.   Detta   kunde  

utgöra   en   generell   reflektion   av   hur   en   typisk   tävling   upplevdes   eller   ett   mer   specifikt   exempel.  

Det   belystes   dock   av   flera   att   upplevelserna   kopplat   till   ett   enskilt   tävlingssammanhang   eller   en  

enskild   aktivitet   kunde   variera   avsevärt   från   ett   tillfälle   till   ett   annat.   I   vissa   fall   upplevdes   och  

återgavs   emotionerna   mer   starkt   än   i   andra   och   ibland   endast   som   någon   form   av   lättnad   tack  

vare   genomförd   aktivitet,   men   i   andra   som   genuin   glädje   eller   lycka.   Vanligt   förekommande   var  

någon   form   av   positiv   anspänning   inför   aktivitet;   glädje,   självförtroende   och   fokus   under  

aktivitet;   samt   glädje,   stolthet   och   lättnad   efter   genomförd   aktivitet.   

När   jag   väl   har   startat   tävlingen   är   det   bara   ren   och   skär   glädje.   När   startskottet  

går…   då   tycker   jag   bara   allting   släpper,   då   känns   det   som   jag   bara   kan   hantera  

vilken   situation   som   helst   med   en   klackspark.   Jag   tycker   allt   är   jättekul.   

Negativa   emotionella   upplevelser.    Flera,   om   än   inte   samtliga,   individer   uttryckte   även  

någon   form   av   negativ   emotionell   upplevelse   i   relation   till   fysisk   aktivitet   och   även   i   detta   fall  

speciellt   tydligt   i   relation   till   tävlingssammanhanget.   Vanligt   förekommande   emotionella  

upplevelser   var   någon   form   av   nervositet,   tvivlan   och   ångest   inför   aktivitet;   smärta   (rent   fysisk  

men   även   psykosomatisk)   och   nedslagenhet   under   aktivitet;   samt   ilska   och   frustration   vid  

misslyckande   i   relation   till   på   förhand   uppställda   förväntningar.   I   vissa   fall   kunde   de   emotionella  

upplevelserna   vara   så   starkt   framträdande   att   individen   beskrev   sig   lida   av   upplevelsen   och  

känna   sig   begränsad   även   ur   ett   vardagligt   perspektiv   på   så   vis   att   det   återkommande   påverkade  

beteende   och   handling   på   sätt   som   inte   ansågs   vara   önskvärt   eller   långsiktigt   hållbart.   Den   allra  
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mest   frekvent   förekommande   negativa   emotionella   upplevelsen   var   ändock   någon   form   av   oro  

innan   planerad   aktivitet,   vilket   speglas   av   citatet   nedan.   

Jag   kan   vara   orolig   för   alltifrån   att   man   ska   skada   sig,   att   man   ska   ha   glömt  

någonting,   att   man   får   tekniska   problem   till   att   man   inte   vet   exakt   varje   millimeter  

hur   banan   ser   ut.   Allt   är   ett   jätteproblem,   det   är   skittjobbigt.   

Coping   och   strategier   tillhörande   aktivitet  

Individerna   återgav   i   olika   utsträckning   applicering   av   olika   former   av   coping-mekanismer  

och   strategier   i   syfte   att   slutföra   av   en   viss   aktivitet   då   denna   väl   startat   i   ljuset   av   exempelvis  

starka   emotionella   upplevelser   eller   upplevda   hinder   i   övrigt.   Dessa   mekanismer   och   strategier  

kunde   å   ena   sidan   utgöra   tankemässiga   processer   till   konkret   konkret   individuellt   handlande   och  

beteendeförändring   till   socialt   relaterade   mekanismer.   

Coping   av   negativa   emotionella   upplevelser.    Kopplat   till   de   förhållandevis   frekvent  

förekommande   och   ibland   påtagligt   starka   emotionella   upplevelserna   vissa   individer   återgav  

tillhörande   fysisk   aktivitet   och   i   synnerhet   tävlingsmomentet,   hade   ibland   även   vissa   former   av  

mer   eller   mer   framgångsrika   och   avancerade   coping-mekanismer   och   strategier   utvecklats   och  

applicerats   specifikt   i   syfte   att   i   någon   mening   hantera   dessa   emotionella   upplevelser.   Syftet   med  

dessa   mekanismer   var   primärt   att   dämpa   de   negativa   känslorna   alternativt   att   styra   beteende   och  

handling   mot   att   kunna   genomföra   en   aktivitet   som   den   initialt   planerats.   Två   typer   av   metoder  

kunde   utläsas   från   individernas   berättelser;   kopplat   till   handlande   och   direkt   beteendeförändring  

alternativt   kopplat   till   tänkande.   Den   förstnämnda   utgjorde   var   frekvent   förekommande   i   syfte   att  

dämpa   den   negativa   upplevelsen   av   exempelvis   prestationsångest   och   nervositet   inför   en  

aktivitet,   vilket   kunde   göras   genom   någon   form   av   planering   eller   förberedelse,   men   även   genom  

social   aktivering   (t.ex.   diskutera   aktiviteten   med   andra   men   även   genom   att   distrahera   känslor  

och   tankar   genom   att   diskutera   helt   andra   saker   med   andra   individer   i   dennes   närhet).   Inte   lika  

vanligt   förekommande   men   ändock   omnämnt   var   betydelsen   av   att   i   någon   mening   föra   ett  

kognitivt   internt   resonemang   i   relation   till   sig   själv   avseende   upplevda   emotioner.   En   konkret  

strategi   av   denna   typ   var   förmågan   att   separera   känsla,   tanke   och   handlande   genom   att   bland  
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annat   nyfiket   intressera   sig   för   det   annars   direkt   smärtsamma   i   upplevelsen   som   sådan,   illustrerat  

av   citatet   nedan.   

Det   är   klart   att   det   inte   var   jättekul,   man   skulle   nog   kunna   beskriva   det   så   att   jag  

separerade   det.   Det   applicerar   jag   nog   ganska   mycket   även   i   arbetet…   i   alla   fall  

försöker   kliva   bort   från   den   vidriga   känslan   man   ibland   känner.   Det   ska   bara  

göras,   ska   bara   lösa   det.   

Coping   avseende   aktivitetsgenomförande.    Flera   individer   lyfte   även   fram   behovet   av   att  

aktivt   införa   någon   form   strategi   på   regelbunden   basis   i   syfte   att   genomföra   fysisk   aktivitet   i   ett  

vardagssammanhang   som   det   initialt   planerats.   Detta   då   övriga   hinder   och   ursäkter   annars   kunde  

komma   i   vägen   och   dessutom   rationaliseras   i   relation   till   ett   visst   tillfälle   avsedd   för   fysisk  

aktivitet.   I   detta   lyftes   fram   betydelsen   av   att   sänka   trösklarna   i   syfte   att   engagera   sig   (t.ex.  

förberedelser   avseende   logistik   och   transport),   införandet   av   rutiner   (t.ex.   att   alltid   aktivera   sig  

vissa   dagar   i   veckan   eller   vid   en   viss   tidpunkt   varje   dag)   och   i   synnerhet   även   införandet   av  

någon   form   av   socialt   åtagande   eller   social   press   genom   att   exempelvis   åta   sig   att   träna   med  

vänner   (t.ex.   genom   att   på   förhand   bestämma   tid   och   plats   för   en   aktivitet   och   därmed   förbinda  

sig   att   infinna   sig   i   enlighet   med   detta).   

Jag   tycker   det   är   kul   att   ha   med   mig   någon,   då   kan   vi   träna   ihop.   Men   det   måste  

vara   rätt   person,   någon   som   är   lika   seriös   och   vill.   Då   vågade   jag   inte   banga   och  

han   vågade   inte   banga.   

Diskussion  

Resultatdiskussion   

Syftet   med   denna   studie   var   att   explorativt   undersöka   hur   tävlingsengagemang   påverkar  

motionsidrottares   utförande   av,   och   förhållningssätt   till,   kontinuerlig   fysisk   aktivitet.   Detta   i  

ljuset   av   att   ihållande   fysisk   aktivitet   har   stor   betydelse   för   individuell   och   samhällelig   hälsa  

(Hansen,   2016;   Ogden,   2012;   Weman   Josefsson,   2016),   samtidigt   som   stora   delar   av   samhället  

inte   rör   på   sig   i   den   utsträckning   som   vore   betjänligt   (Folkhälsomyndigheten,   2019a;   Weman  
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Josefsson,   2016).   I   syfte   att   skapa   ökat   fokus   inriktades   studien   på   att   specifikt   studera  

psykologiska   fenomen   och   individuella   förhållningssätt   avseende   motivation,   individuellt  

beslutsfattande   och   emotionella   upplevelser   relaterat   till   planering   och   utförande   av   fysisk  

aktivitet   och   tävlingar   för   motionsidrottare.   Studiens   utgångspunkt   var   även   fokus   på   individer  

med   ett   framgångsrikt   förhållningssätt   till   detta   relativt   till   befolkningen   i   stort,   i   meningen   att  

kontinuerlig   fysisk   aktivitet   utgjort   ett   bestående   inslag   historiskt   och   med   en   intention   om  

framtida   kontinuitet.   

De   primära   skälen   till   att   fokusera   på   tävlingssammanhanget,   var   som   redogjorts   för  

inledningsvis,   delvis   praktiskt   orienterat,   då   tävlingen   utgör   ett   distinkt   moment   som   underlättar  

studieavgränsning   vilket   är   betydelsefullt   för   studiens   fokus.   Vidare   utgör   dock   även  

tävlingssammanhanget   en   indikator   på   att   individen   i   fråga   i   någon   mening   har   ett   positivt  

förhållningssätt   i   relation   till   fysisk   aktivitet   i   meningen   att   någon   form   av   kontinuitet  

upprätthålls.   Slutligen   utgör   tävlingsmomentet   även   en   direkt   parallell   till   framtida   potentiell  

interventionsdesign   i   olika   avseenden   och   har   därmed   relevans   även   från   detta   perspektiv.   

Totalt   identifierades   fem   teman   genom   strukturerad   analys   av   de   tio   intervjuer   som  

genomfördes   (inklusive   totalt   12   kategorier   och   23   underkategorier   tillhörande   dessa   teman):    (i)  

motivationsfaktorer,   (ii)   konceptualisering   av   tävlan   och   prestation,   (iii)   hinder   och   ursäkter   för  

aktivitet,   (iv)   emotioner   tillhörande   aktivitet   och   (v)   coping   och   strategier   tillhörande   aktivitet.   

Sammantaget   pekar   studiens   resultat   indikativt   på   att   tävlingsengagemang   har   betydande  

påverkan   på   graden   av   engagemang   i   fysisk   aktivitet   i   stort   (t.ex.   avseende   både   volym   och  

kvalitet   i   utförande   av   fysisk   aktivitet),   hur   individer   förhåller   sig   till   fysisk   aktivitet   (t.ex.  

avseende   graden   av   seriositet   i   åtagandet)   samt   påverkar   även   motivation   och   emotionella  

upplevelser   på   flera   nivåer,   direkt   samt   indirekt.   Även   om   inga   slutsatser   kan   dras   vad   gäller  

effektstorleken   individuellt   tävlingsengagemang   skulle   kunna   ha   avseende   påverkan   på  

ovanstående   faktorer   är   till   synes   effekten   inte   negligerbar   givet   de   förhållandevis   starka   uttryck  

informanterna   återgav.   Resultatets   relevans   bör   också   tolkas   i   ljuset   av   studiens   urval,   vilket  

bestod   av   individer   med   någon,   om   än   varierande,   grad   av   redan   etablerat   engagemang   avseende  

amatörtävlingar   och   fysisk   aktivitet   i   stort.   
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Studien   är   primärt   kompletterande   till   nuvarande   forskningsläge   givet   dess   fokus   specifikt  

på   motionsidrottare   utförande   och   förhållningssätt   till   fysisk   aktivitet   och   tävling   snarare   än  

elitidrottares   (se   t.ex.   Hanin   &   Ekkekakis,   2014   för   hur   diskussionen   förs   kring   områden   utanför  

amatöridrott   och   specifikt   med   avseende   på   prestation).   Troligen   finns   viss   överförbarhet   mellan  

studier   på   elit-   och   motionsidrottare   vad   gäller   exempelvis   emotionella   upplevelser   som  

prestationsångest   föregående   tävling   och   grundkomponenterna   motivation   baserat   på   SDT,   men   i  

flera   avseenden   är   det   inte   heller   orimligt   att   anta   att   flera   grundläggande   skillnader   föreligger  

mellan   dessa   två   grupper.   Ett   uppenbart   exempel   på   detta   är   att   elitidrottare   i   större   utsträckning  

behöver   förhålla   sig   till   sitt   engagemang   utifrån   ett   professionellt   perspektiv,   vilket   exempelvis  

skulle   kunna   innebära   något   mindre   betydelse   av   motivationsmässiga   aspekter   i   ett   kortsiktigt  

perspektiv   och   möjligen   ökad   press   på   grund   av   att   engagemanget   också   innehar   direkt   betydelse  

på   deras   leverne   i   stort.   4

Delvis   kontrasterande   till   ovanstående   resonemang   och   även   till   fördel   för   studiens  

övergripande   tillförlitlighet   är   ändock   att   flertalet   av   de   psykologiska   teorier   som   ingående  

inkluderats   i   teorigenomgången   för   denna   studie,   delvis   kan   bekräftas   med   data   från   denna  

studie.   Särskilt   framträdande   i   studiens   resultat   är   två   av   tre   ingående   komponenter   som   beskrivs  

för   kvalitativ   motivation   i   självbestämmandeteorin   (SDT),   personlig   utveckling   (kompetens)  

samt   social   tillhörighet   (Teixeira   et   al.   2012).   Även   flera   fenomen   relaterade   till   emotionella  

upplevelser   som   anspänning,   prestationsångest   samt   delvis   även   coping-mekanismer   och  

strategier   för   att   hantera   dessa   (Acharya   &   Morris,   2014;   Hanton   &   Mellalieu,   2014),   återfinns   i  

resultatet   och   ligger   i   linje   med   tidigare   vetenskaplig   litteratur   på   området.   

Specifikt   vad   gäller   resultaten   på   mer   detaljerad   tematisk   nivå   och   i   linje   med   litteraturen  

kring   SDT   kan   konstateras   att   tävlingsengagemang   enligt   data   i   denna   studie   till   synes   påverkar  

motivation   genom   social   tillhörighet   och   kompetens   på   direkt   nivå   på   så   sätt   att   dessa   faktorer  

omnämns   som   direkt   betydelsefulla   för   val   av   att   aktivt   anmäla   sig   till   tävlingar   och   aktivera   sig  

fysiskt   i   förberedelse   för   detta.   Tävlingsmomentet   påverkar   dock   troligen   även   på   en   indirekt  

4  Givet   studiens   relativt   breda   omfattning   från   ett   teoretiskt   perspektiv   bör   möjligen   omnämnas   att   ytterligare  
litteraturstudie   kring   nuvarande   forskningsläge   sannolikt   skulle   behöva   genomföras   i   syfte   att   till   fullo   kartlägga  
nuvarande   forskningsläge   avseende   motivation,   individuellt   beslutsfatta   och   emotionella   upplevelser   avseende   fysisk  
aktivitet,   tillhörande   tävlingssammanhang   samt   hur   detta   kan   kontrasteras   från   ett   amatör-   samt  
elitidrottarperspektiv.   
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nivå   genom   att   individer   väljer   att   engagera   sig   i   träningsgrupper   i   förberedelse   för   tävling  

(social   tillhörighet)   och   upptäcker   att   de   klarar   mer   än   de   tror   eller   tillåtit   sig   att   hoppas   på   under  

tävlingsmomentet   (personlig   utveckling   och   kompetens).   Sammantaget   ligger   resultaten   från  

denna   studie   väl   i   linje   med   den   psykologiska   litteraturen   vad   gäller   temat   för   motivation   där   två  

av   tre   faktorer   som   beskriver   inre   individuella   behov   inom   SDT   återfinns   tydligt   även   i   denna  

studie   (social   tillhörighet   och   kompetens;   Teixeira   et   al.   2012) .  5

Vidare   indikerar   resultatet   att   flertalet   individer   anser   tävlingsengagemanget   utgör   någon  

form   av   konceptualiserat   åtagande,   varvid   anmälan   och   tävlingsstart   utgör   två   distinkta  

hållpunkter   i   att   stärka   detta   åtagande,   vilket   baserat   på   informanterans   berättelser   stärker   graden  

av   motivation   även   om   detta   till   synes   primärt   utgör   externa   motivationsfaktorer   och   därmed  

möjligen   inte   utgör   internaliserad   högkvalitativ   motivation.   I   linje   med   resonemanget   som   förs  

av   exempelvis   Weman   Josefsson   (2016)   kan   dock   denna   form   av   konceptualiserande   eller  

åtagande   ligga   till   grund   i   syfte   att   på   längre   sikt   skapa   hållbara   beteenden   och   rutiner   eftersom  

motivationen   kan   internaliseras   över   tid   och   därmed   öka   i   kvalitet.   

Relaterat   till   resonemanget   kring   motivation   pekar   resultatet   på   att   signifikanta   hinder   i  

utförandet   av   kontinuerlig   fysisk   aktivitet   alltjämt   förekommer   på   en   vardaglig   basis,   även   i   detta  

urval   av   informanter,   samt   att   emotionella   upplevelser   präglar   detta;   i   synnerhet   avseende  

deltagandet   i   tävlingar.   En   implikation   i   relation   till   detta   att   identifierade   hinder   och   negativa  

emotionella   upplevelser   inte   utgör   tillräckligt   starka   faktorer   för   att   kontinuerligt   begränsa   dessa  

individer   från   att   engagera   sig   i   fysisk   aktivitet.   Även   om   vissa   individer   explicit   återger   att   de  

skulle   ökat   graden   av   fysisk   aktivitet   om   de   hade   kunnat   förhålla   sig   bättre   till   både   vardagliga  

hinder   och   negativa   emotioner   på   ett   mer   sunt   sätt,   är   till   synes   de   pådrivande   effekterna   av  

tävlingsengagemanget   och   åtagandet   relaterat   till   detta   ändock   mer   positivt   utifrån   ett  

nettoperspektiv   avseende   graden   av   fysisk   aktivitet.   

En   positivt   bidragande   faktor   till   förmågan   att   överkomma   hinder   och   negativa   emotionella  

upplevelser   är   troligen   även   de   coping-mekanismer   och   strategier   som   tydligt   framkommit   i  

studiens   data.   Det   är   dock   otydligt   i   vilken   utsträckning   dessa   faktorer   faktiskt   underlättar   och  

huruvida   dessa   mekanismer   är   något   som   förekommit   engagemanget   avseende   fysisk   aktivitet  

5   Perspektivet   i   SDT   kring   kompetens   anses   återspeglas   i   det   som   i   denna   studie   identifierats   som   någon   form   av  
personlig   utveckling   som   motivator   vilket   anses   närliggande   i   sammanhanget   (Teixeira   et   al.   2012).  
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alternativt   primärt   uppkommit   som   resultat   av   exempelvis   ett   tävlingsåtagande.   Troligen   är  

någon   form   av   symbiotisk   relation   mellan   mekanismerna   och   engagemanget   avseende   fysisk  

aktivitet   den   modell   som   ligger   närmast   sanningen,   vilket   också   delvis   indikeras   genom   att   vissa  

individer   återger   bruk   av   liknande   metoder   även   i   professionella   sammanhang.   Slutligen   kan  

nämnas   att   de   positiva   emotionella   upplevelser   som   tydligt   framkommit   i   synnerhet   kring  

tävlingssammanhanget   skulle   kunna   utgöra   en   indirekt   positiv   faktor   avseende   motivation   och  

överkommande   av   hinder   i   vardagen.   

Sammantaget   pekar   resultatet   av   denna   studie   tydligt   på   att   tävlingsengagemang   på   flera   sätt  

innebär   påtaglig   påverkan   på   motionsidrottares   utförande   av,   och   förhållningssätt   till,  

kontinuerlig   fysisk   aktivitet.   Vidare   pekar   resultatet   på   att   individerna   kan   förhålla   sig   på   ett   mer  

rationellt   sätt   avseende   upprätthållande   av   någon   form   av   adekvat   nivå   av   fysisk   aktivitet,   även   i  

ljuset   av   exempelvis   negativa   emotionella   upplevelser.   Tydliga   paralleller   kan   även   dras  

avseende   beslutsfattande   och   emotionella   upplevelser   i   linje   med   tidigare   redogörelser   kring  

detta   vad   gäller   exempelvis   prestationsångest   (Hanton   &   Mellalieu,   2014)   samt   även   rationalitet,  

eller   avsaknaden   därav,   i   beslutsfattande   (Kahneman,   2011);   där   informanternas   applicering   av  

coping-mekanismer   och   strategier   kan   tolkas   som   en   insiktsfull   metod   i   syfte   att   hantera   sin   egen  

risk   för   kortsiktigt   irrationalitet   i   och   med   tendensen   att   ignorera   behovet   av   fysisk   aktivitet   trots  

de   långsiktiga   fördelarna   detta   innebär.   Som   poängterats   tidigare   bör   dock   dessa   resultat   tolkas   i  

ljuset   av   studiens   urval,   vilket   är   begränsat   i   flera   avseenden.   

I   linje   med   ovanstående   resonemang   kring   individuellt   beslutsfattande,   belyser   resultatet   i  

denna   studie   även   tydligt   den   individuella   irrationaliteten,   eller   det   begränsat   rationella  

förhållningssätt   som   Simon   (1955)   redogör   för.   Detta   tydliggörs   inte   minst   genom   individernas  

behov   av   att   implementera   coping-mekanismer   och   strategier   av   olika   typ,   i   syfte   att   underlätta  

målinriktat   beteende   vid   uppkomst   av   praktiska   eller   emotionellt   relaterade   hinder.   Betydelsen   av  

emotionella   upplevelser   relaterat   till   tävlingssammanhang   pekar   även   på   ett   generellt,   om   än  

implicit,   delvis   irrationellt   förhållningssätt   till   exempelvis   en   viss   aktivitet   även   om   detta   inte  

alltid   utgör   ett   betydelsefullt   hinder.   

Exakt   hur   det   komplexa   samspelet   mellan   motivation,   beslutsfattande   och   emotionella  

upplevelser   samt   tillhörande   coping-mekanismer   och   strategier   föreligger   är   dock   alltjämt  
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otydligt.   Av   metodologiska   skäl   kan   inte   heller   kausalitet   utrönas   i   denna   studie.   Vidare   bidrar  

även   tävlingssammanhanget   inte   entydigt   positivt,   vilket   erfordrar   försiktighet   i   vidare   analys  

och   diskussion   runt   praktiska   implikationer.   Resultatets   relevans   specifikt   avseende   dessa  

perspektiv   samt   metodologiska   aspekter   avseende   urvalsbegränsning   och   övrigt   följer   nedan.   

Metoddiskussion   

Baserat   på   studiens   syfte   och   nuvarande   forskningsläge   inom   området   valdes   explorativt  

kvalitativ   metod   med   intervjuer   som   grund   för   datainsamling   och   analys.   Givet   komplexiteten  

avseende   de   multipla   psykologiska   fenomen   som   studien   omfattar   och   den   subjektivitet   som  

återfinns   i   studiet   av   detta,   lämpar   sig   även   kvalitativ   metod   väl.   Kvantitativ   metod   skulle   inte  

vara   möjligt   utan   betydande   syftesmässig   inskränkning   och   avsevärt   striktare   frågeställning  

(Langemar,   2008).   

Studiens   informanturval   utgjordes   av   motionsidrottare,   i   kontrast   till   elitidrottare,   vilket  

återknyter   till   syftet   om   att   i   förlängningen   förstå   bredare   samhälleliga   implikationer   avseende  

ökad   fysisk   aktivitet.   Inklusionskriterier   applicerades   dock   i   syfte   att   erhålla   en   grupp   individer  

med   en   balans   kring   hetero-   och   homogenitet   avseende   aktivitetsnivå,   men   där   samtliga   individer  

relativt   nyligen   engagerat   sig   i   en   amatörtävling   och   med   framtida   intention   om   att   fortsätta   detta  

engagemang.   Tävlingsmomentet   inkluderades,   som   redogjorts   för   tidigare,   då   detta   antogs   utgöra  

ett   signifikant   inslag   som   i   någon   utsträckning   kunde   forma   individernas   motivation   och  

förhållningssätt   till   deras   nivå   av   fysisk   aktivitet   i   stort,   samtidigt   som   tävlingen   de   facto   ställer  

krav   på   välövervägt   beslutsfattande   i   form   av   planering   och   möjligen   även   är   förknippat   med  

påtagliga   emotionella   upplevelser;   troligen   både   hindrande   och   någon   form   av   uppmuntran   eller  

incitament.   

Avseende   studiens   urval   och   procedur   finns   ett   antal   inskränkningar   och   begränsningar   som  

på   ett   eller   annat   sätt   skulle   kunna   påverka   studiens   tillförlitlighet.   Graneheim   och   Lundman  

(2003)   redogör   för   detta   begrepp   och   de   ingående   komponenterna   som   sammantaget   påverkar  

studiens   tillförlitlighet;   trovärdighet    (eng.   credibility)    vilket   också   inkluderar   bekräftbarhet    (eng.  

confirmability),    pålitlighet    (eng.   dependability)    och   överförbarhet    (eng.   transferability) .   Den  
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övergripande   tillförlitligheten   påverkas   primärt   av   stringensen   i   analysarbetet,   vilket   diskuteras   i  

kommande   sektioner   nedan.   

Vad   gäller   studiens   procedurella   förfarande   finns   vissa   faktorer   som   kan   påverka  

tillförlitligheten,   inte   minst   vad   gäller   studiens   överförbarhet   då   urvalets   storlek   begränsats   av  

nödvändiga   skäl.   Urvalet   kan   anses   snävt   framförallt   i   relation   till   studiens   syfte   och   ambition   att  

spekulera   kring   potentiella   implikationer   avseende   populationen   i   stort.   I   relation   till   detta   skulle  

både   ett   större   urval   vad   gäller   mängden   data,   eller   vad   gäller   explorativa   studier   även   fler  

studier,   samt   även   ett   bredare   urval   behövas.   Avseende   den   senare   punkten   kring   urvalets   bredd,  

vore   en   uppenbar   breddning   att   inkludera   individer   som   in   lägre   grad   redan   har   ett   etablerat  

tävlingsengagemang   eller   förhållningssätt   till   fysisk   aktivitet   i   stort.   Detta   gäller   alltjämt   även   om  

studiens   informanter   har   olika   grad   av   etablerat   engagemang   och   inte   nödvändigtvis   reflekterar  

någon   form   av   elit   i   relation   till   samhället   i   stort.   Troligen   skulle   dock   individer   med   komplett  

avsaknad   av   tävlingsengagemang   samt   låg   eller   ingen   relation   till   fysisk   aktivitet   i   stort  

respondera   annorlunda   jämfört   med   denna   studies   informanter,   i   relation   till   en   potentiell  

intervention   med   tävlingsinslag.   Överförbarheten   blir   i   detta   avseende   därför   något   begränsad.  

Sammantaget   behövs   kompletterande   studier   för   att   kunna   överföra   och   generalisera   till   en  

betydelsefull   del   av   populationen   i   stort   och   denna   studie   bör   därmed   ses   som   ett   initialt   utkast  

till   vidare   forskning   inom   samma   område.   

Studiens   trovärdighet   kan   även   anses   begränsats   av   en   rad   faktorer   i   händelse   av   att   data   av  

någon   anledning   har   påverkats   på   så   vis   att   den   inte   är   fullt   representativ   gentemot   den   verklighet  

som   ämnar   studeras.   En   externalitet   som   kan   påverka   detta   är   ingående   relationer   mellan  

författaren   och   informanterna   samt   dessutom   till   viss   del   mellan   vissa   av   informanterna,   vilket  

sammantaget   är   ett   resultat   av   hur   dessa   rekryterats.   En   ingående   relation   av   detta   slag   kan   å   ena  

sidan   visa   sig   vara   positiv   i   händelse   av   att   det   skapar   en   grund   för   ett   mer   genuint   och   öppet  

utbyte   under   intervjun,   men   kan   å   andra   sidan   även   innebära   vissa   ingående   förväntningar   kring  

vad   som   skulle   kunna   utgöra   önskvärda   svar   eller   resonemang   vad   gäller   en   viss   fråga   eller  

diskussion.   Vidare   vad   gäller   utförandet   av   intervjun   avseende   plats,   vilken   varierade   i   huvudsak  

i   syfte   att   tillgodose   praktiska   perspektiv   för   informanterna,   och   det   faktum   att   intervjun   spelades  

in   kan   dessa   faktorer   ha   påverkat   informanternas   vilja   och   bekvämlighet   att   engagera   sig   i  
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dialogen.   Slutligen   kan   omnämnas   att   författarens   begränsade   erfarenhet   av   att   utföra   studier   av  

denna   karaktär   kan   ha   påverkat   datainsamlingen.   Relaterat   till   detta   kan   även   författarens  

ingående   kunskapsläge   introducera   viss   skevhet   även   om   påverkan   av   detta   aktivt   eftersträvats  

inneha   så   liten   negativ   effekt   som   möjligt   (Graneheim   &   Lundman,   2012).   

Avseende   studiens   analysmässiga   förfarande   kan   även   detta   i   olika   avseenden   utgöra   hot  

mot   studiens   övergripande   tillförlitlighet.   Återigen   kan   författarens   ingående   förståelse   och  

erfarenhet   av   studieområdet   i   fråga   påverkat   analysprocessen   och   därmed   trovärdighet   och  

tillförlitlighet.   Vidare   är   en   svaghet   i   studiens   formulering   möjligen   studiens   syftesmässiga  

bredd,   vilket   försvårar   striktare   fokus   vad   gäller   procedur   och   efterföljande   analys   något,   i  

jämförelse   med   om   studien   hade   begränsats   ytterligare.   Även   om   det   i   de   allra   flesta   fall   med  

denna   typ   av   metodologi   finns   en   avvägning   mellan   fokus   samt   avgränsning   å   ena   sidan   och  

öppenhet   för   komplexitet   å   andra   sidan   är   det   inte   osannolikt   att   denna   studies   trovärdighet   kan  

ha   inskränkts   något   på   grund   av   syftesbredden.   

Ett   antal   faktorer   talar   ändock   för   att   studien   innehar   ett   betydande   mått   av   trovärdighet.   Till  

att   börja   med   har   studien   i   stort   genomförts   i   linje   med   hur   Burnard   (1991)   beskriver   hur  

analysförfarandet   bör   genomföras   i   syfte   att   bidra   med   systematik   och   därmed   stärka   studiens  

fokus   och   trovärdighet.   Utöver   att   den   övergripande   processbeskrivningen   har   återföljts   genom  

gradvis   aggregering   av   data   samt   tillhörande   iterativ   genomläsning   och   återläsning   av  

transkriberade   intervjuer,   har   även   analysarbetet   delats   för   parallell   delanalys   av   både   kollegial  

natur   samt   med   en   utvald   informant.   Detta   har   genomförts   i   linje   med   hur   Graneheim   och  

Lundman   (2003)   föreslår   hur   trovärdigheten   i   analysarbetet   och   studien   i   stort   kan   stärkas.   Även  

om   detta   genomfördes   i   begränsat   omfång   med   endast   en   kollegial   jämlike   och   en   enskild  

informant   och   implikationen   av   dessa   granskningar   endast   innebar   mindre   korrigeringar   och  

tydliggöranden   anses   det   utgöra   ett   visst   mått   av   tillförd   trovärdighet.   Vidare   återfinns   vilket  

redogjorts   för   tidigare,   trots   att   denna   studie   i   huvudsak   är   kompletterande   till   nuvarande  

forskningsläge,   studieresultat   som   ligger   i   linje   med   tidigare   genomförd   forskning   och   etablerade  

psykologiska   teorier   (t.ex.   avseende   motivation   och   SDT,   emotionella   upplevelser   som  

prestationsångest   samt   irrationalitet   i   beslutsfattandet,   vilket   redogjorts   för   tidigare),   vilket  

stärker   trovärdigheten.   
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Framtida   forskning   och   potentiella   praktiska   implikationer  

En   rad   områden   bör   beaktas   för   att   bygga   vidare   på   de   resultat   som   identifierats   i   denna  

studie.   Ytterligare   explorativa   studier   skulle   med   fördel   kunna   genomföras   inom   samma   område,  

men   skulle   möjligen   kunna   dra   fördel   av   ett   snävare   syfte.   Givet   den   begränsade   förståelse   som   i  

dagsläget   finns   specifikt   avseende   motionsidrottare,   skulle   denna   avgränsning   kunna   ske   i   syfte  

att   specifikt   studera   ett   enskilt   tema   utav   de   fem   i   denna   studie   identifierade   teman.   Med   fördel  

skulle   detta   då   möjligen   ske   gentemot   ett   tema   med   störst   unicitet   avseende   skillnaden   mellan  

amatör-   och   elitidrottare,   som   exempelvis   upplevda   hinder   och   motsvarande   ursäkter   till   att  

genomföra   planerad   aktivitet   alternativt   coping-mekanismer   och   strategier   i   syfte   att   genomföra  

planerad   aktivitet.   

Utöver   detta   skulle   kvantitativt   orienterad   forskning   behövas   i   synnerhet   i   relation   till   design  

och   utvärdering   av   framtida   potentiella   offentliga   eller   privata   interventioner   i   syfte   att   i   något  

avseende   öka   den   generella   graden   av   fysisk   aktivitet.   Detta   då   kvantitativ   metod   utgör   ett  

rekvisit   i   syfte   att   estimera   någon   form   av   skala   eller   storleksordning   av   problem-   och  

lösningsområde   samt   betydelsen   och   effektstorleken   av   en   potentiell   intervention   (Warne,   2018).  

I   linje   med   det   i   inledningen   förde   resonemanget   kring   fördelarna   avseenden   ökad   fysisk  

aktivitet   på   individnivå   såväl   som   för   privat   och   offentlig   sektor,   torde   en   rad   olika   organisationer  

kunna   finansiera   någon   typ   av   forskning   i   detta   tema.   En   betydande   anledning   till   att   detta   inte  

redan   skett   till   den   grad   som   möjligen   skulle   önskas   är   säkerligen   betydelsen   av   långsiktighet   i  

denna   typ   av   forskning;   eller   omvänt   formulerat,   avsaknaden   av   direkt   monetär   avkastning   från  

ett   kortsiktigt   perspektiv.   

På   grund   av   studiens   explorativa   karaktär   och   begränsade   omfattning   avseende   urvalets  

storlek   (både   avseende   antal   och   inklusionskriterier)   och   det   faktum   att   detta   utgör   en   enskild  

studie   i   ett   större   sammanhang,   är   övriga   direkt   praktiska   implikationer   baserat   på   ovanstående  

resultat   begränsade.   Möjligen   skulle   exempelvis   privata   organisationer   kunna   experimentera   med  

införandet   av   icke-kontroversiella   interventioner   i   syfte   att   stimulera   arbetstagare   till   ökad   fysisk  

aktivitet   genom   uppmuntran   till   deltagande   i   tävlingssammanhang   samt   tillhörande   fokus   på  
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utbildning   avseende   exempelvis   coping-mekanismer   och   strategier   i   syfte   att   underlätta  

förberedelser   och   genomförande   av   träning   inför   tävlingsdeltagande.   

Givet   den   framträdande   roll   som   tävlingssammanhanget   har   avseende   en   rad   faktorer   torde  

det   sammantaget   inte   vara   orimligt   att   stimulera   till   ökat   tävlingsengagemang.  

Interventionsdesignen   kunna   bygga   på   de   psykologiska   teorier   kring   begränsad   rationalitet  

(Simon,   1955;   Zachary   et   al.,   2016)   och   icke-linjaritet   (Kahneman,   2011)   genom   att   exempelvis  

skapa   en   särskilt   positiv   upplevelse   i   slutet   av   ett   tävlingssammanhang    (jmf.   peak-end   rule).  

Även   om   inga   konkreta   individuella   beslutsregler   har   testats   eller   indirekt   utkristalliserats   inom  

ramen   för   denna   studie,   finns   det   heller   inget   som   indikerar   att   exempelvis   banalt   förändrad  

beslutskontext   utan   inskränkningar   i   den   individuella   valfriheten   skulle   kunna   påverka   individer  

positivt   genom   ökad   grad   av   fysisk   aktivitet   och   därmed   förbättrad   samhällelig   hälsa   i   stort.   

Det   bör   dock   noteras   att   interventioner   skulle   kunna   leda   till   inskränkningar   avseende   en  

individs   faktiska   eller   upplevda   valfrihet   på   grund   av   trubbigt   implementerade   styrmedel,  

incitament   eller   andra   åtgärder   från   privat   eller   offentlig   sektor.   I   relation   till   detta   bör   dock  

belysas   de   olika   sammanhang   inom   vilket   detta   redan   sker   i   dagsläget   genom   riktlinjer,   policy,  

incitament   och   exempelvis   reklam   från   privat   sektor.   Analogt   men   från   motsatt   sida   bör   även  

hänsyn   tas   till   en   individs   nuvarande   förståelse   och   kunskapsläge   i   området   och   huruvida   detta   i  

dagsläget   hindrar   individer   från   att   i   någon   mening   uppnå   fullständig   valfrihet.   Avslutningsvis  

kan   även   poängteras,   om   än   kontroversiellt,   att   åtgärder   skulle   även   kunna   övervägas   till   förmån  

för   samhället   i   stort,   trots   vissa   upplevda   förluster   på   individnivå.   Ett   exempel   på   detta   skulle  

kunna   vara   obligatoriskt   bruk   av   friskvårdsbidrag   under   vissa   väldefinierade   förutsättningar.   

Det   strikt   rationella   förhållningssätt   med   utbildning   som   huvudsaklig   policy-   och  

interventionsinriktning   som   präglar   dagens   samhälle   är   dock   troligen   begränsande   i   relation   till  

vad   som   skulle   kunna   åstadkommas   med   ett   mer   flexibelt   ramverk   baserat   på   ovanstående  

resonemang   och   psykologiska   teorier.   Som   diskuterats   tidigare   är   dock   viss   försiktighet  

erforderlig   givet   de   negativa   emotionella   upplevelser   som   också   förknippas   med  

tävlingssammanhanget   och   relaterade   åtaganden.   Ytterligare   studier   bör   sammantaget   ta   avstamp  

i   denna   studies   resultat   och   bygga   vidare   på   ett   ramverk   för   ökad   grad   av   fysisk   aktivitet   genom  

att   stimulera   till   engagemang   i   tävlingssammanhang.    
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Bilaga   A:   Intervjuguide  6

 

Introduktion   och   syfte    [syfte,   metod/upplägg   och   etiska   aspekter   presenteras   av   intervjuledaren]   

 

Fysisk   aktivitet:   Generellt   perspektiv   

- Vad   för   typ   av   fysisk   aktivitet   utövar   du?  

- Hur   mycket   (hur   ofta/hur   länge/hur   intensivt)   fysisk   aktivitet   utöver   du?   

- Hur   har   ditt   engagemang   vad   gäller   fysisk   aktivitet   förändrats   över   tid?   

- Vad   är   de   huvudsakliga   anledningarna   till   att   du   engagerar   dig   i   fysisk   aktivitet?   

 

Deltagande   i   amatörtävlingar:   Generellt   perspektiv  

- Vad   för   typ   av   tävlingar   har   du   deltagit   i   under   det   senaste   året?   

- Vad   för   typ   av   tävlingar   planerar   du   att   delta   i   under   det   kommande   året?   

- Hur   har   ditt   deltagande   i   tävlingar   påverkat   ditt   utövande   av   fysisk   aktivitet?   

- Vad   är   de   huvudsakliga   anledningarna   till   att   du   engagerar   dig   i   tävlingar?   

 

Deltagande   i   amatörtävlingar:   Emotionella   upplevelser    [känslor]  

- Vad   för   känslor   upplever   du   vid   ett   tävlingar?   [inför/under/efter]   

- Hur   påverkar   dessa   känslor   dig?   [inför/under/efter]   

- Vad   för   känslor   upplever   du   anmälan   till   ett   tävlingar?   [inför/under/efter]  

- Hur   påverkar   dessa   känslor   dig?   [inför/under/efter]   

 

Deltagande   i   amatörtävlingar:   Emotionella   upplevelser,   positivt   motivationsorienterat   

- Vad   för   positiva   känslor   upplever   du   vid   ett   tävlingar?   [inför/under/efter]   [ej   upprepning]   

- Hur   påverkar   positiva   känslor   dig?   [inför/under/efter]   

- Vad   för   känslor   upplever   du   relaterat   till   kompetens?   [t.ex.   känslan   av   att   behärska   en   viss  

uppgift,   klara   av   ett   visst   mål,   lära   sig   en   viss   färdighet   relaterat   till   ett   tävlingar]  

6  Text   inom   hakparenteser   “ [...]”    utgör   kommentarer   vad   gäller   strukturen   av   frågorna   och   läses   ej   upp   till   intervjupersonen   i   fråga.   
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- Vad   för   känslor   upplever   du   relaterat   till   social   tillhörighet?[t.ex.   känslan   av   att   tillhöra   en  

grupp   med   ett   gemensamt   mål   eller   syfte   eller   som   klarat   av   en   viss   uppgift]  

 

Deltagande   i   amatörtävlingar:   Emotionella   upplevelser,   negativt   orienterat   

- Vad   för   negativa   negativa   känslor   upplever   du   vid   ett   tävlingar?   [inför/under/efter]   

- Hur   påverkar   dessa   känslor   dig?   [inför/under/efter]   

- Vad   för   känslor   upplever   specifikt   relaterat   till   oro?   [inför/under/efter]  

- Vad   för   känslor   upplever   specifikt   relaterat   till   prestationsångest?   [inför/under/efter]  

 

Deltagande   i   amatörtävlingar:   Tävlingsmängd  

- Vad   skulle   kunna   få   dig   att   ställa   upp   i   fler   eller   färre   tävlingar?   

- Hur   skulle   ditt   deltagande   påverkas   om   fler/färre   i   din   privata   omgivning   deltog?   

- Hur   skulle   ditt   deltagande   påverkas   om   fler/färre   i   din   professionella   omgivning   deltog?   
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