
 
 
 
 
 
 

Motiv till motion ur ett köns- och 
socialpsykologiskt perspektiv 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
                                                               

 
 
 
 
 
 
 
Handledare: Peter Hassmén 
VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, PSY III, VT 2008, 15 HP 

STOCKHOLMS UNIVERSITET 
PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

Hanna Reis 



MOTIV TILL MOTION UR ETT KÖNS- OCH  
SOCIALPSYKOLOGISKT PERSPEKTIV  

 
Hanna Reis 

 
 

Den sociala kontexten inom idrotten är en viktig orsak till utövares 
motivation. Sociala skäl såsom känsla av tillhörighet, att vara del av 
ett lag och social status rapporteras som centrala anledningar till 
engagemang. Syftet med denna studie är att undersöka vilka motiv 
individer anger till sitt motionerande med fokus på de sociala 
aspekterna, med en jämförelse mellan könen. Studien utgår ifrån Deci 
och Ryans Self-Determination Theory (2000). Motiv till deltagande i 
motion mättes genom användandet av ”The Exercise Motivation 
Inventory-2”. Resultatet visar på signifikanta skillnader mellan män 
och kvinnor i en av de 14 delskalorna, men ingen skillnad i sociala 
motiv till motion. En öppen fråga om motiv till motion besvarades och 
även där tenderade likheterna vara större än skillnaderna i mäns 
respektive kvinnors motiv till motion. Detta kan tolkas som att de 
stereotypiska bilderna av manligt och kvinnligt blir allt mindre tydliga 
och påverkande, åtminstone hos personer mellan 19 och 50år av båda 
könen vad gäller deras motionsbeteende. 

 
 
Vilka faktorer som är motiverande för människor och varför olika typer av beteenden 
uppstår, det är ett alltid lika aktuellt och intressant ämne i den föränderliga värld vi lever 
i. Människokroppen är konstruerad för rörelse och fysiska aktiviteter. Men de senaste 
hundra årens tekniska framsteg och industrialisering har förändrad livsstilen på ett sätt 
som lett till inaktivitet och utveckling av många sjukdomar (Sjukvårdsrådgivningen, 
2006). Det är därför i dagens samhälle av stort intresse att undersöka vad det är som 
driver individer till motion och med vilken motivation de träder in i aktiviteten.  
 
Ordet motivation härstammar från latinets motivare och betyder att röra sig. 
Motivationen är det som influerar våra beteendens styrka, riktning och uthållighet. Det 
vill säga motivation handlar om de inre och/eller yttre faktorer som startar, ger styrka åt, 
styr och upprätthåller olika beteenden (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003). 
Motivationsteorier finns det många av men i denna studie kommer grunden att ligga i 
Deci och Ryans Self-Determination Theory (2000).  

 
Self-Determination Theory (SDT) 
Ett sätt att dela upp begreppet motivation på är att skilja på inre och yttre motivation. 
Deci och Ryan’s (2000) synsätt på detta är som ett kontinuum av olika motivationstyper 
där utsträckningen av inre och yttre motivation är det som bestämmer vart någonstans i 
skalan individen hamnar. De ser graden av upplevt självbestämmande hos individen 
som en påverkande faktor av dess inre och yttre motivation i olika situationer. Deci och 
Ryan beskriver de olika motivationstyperna på följande sätt: Amotivation kännetecknas 
av en brist på motivation. Med detta menas att individen i fråga antingen är inaktiv eller 
agerar helt utan någon plan eller medvetet syfte. Nästa typ är yttre motivation, då 
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individen endast agerar med intentionen att tillfredställa ett yttre krav eller erhålla 
belöningar och fördelar (sociala och/eller materiella). Individen upplever ofta en känsla 
av bristande kontroll och ett sorts tvång till att utföra handlingen och aktiviteten. I den 
yttre änden av skalan finns den inre motivationen. I denna upplevs självbestämmandet 
som totalt och deltagandet i aktiviteten är fristående från yttre påverkan, individen deltar 
endast för aktivitetens egen skull. Känslan av tvång infinner sig inte längre utan har 
blivit ersatt av den fria viljan. Aktiviteten upplevs som intressant och stimulerande. I 
denna del av kontinuumet föreligger bäst utgångspunkt för upprätthållande av 
motivationen över en längre tid. 

 
Deci och Ryan (2000) grundar sin teori på att alla individer föds med vissa behov som 
behöver tillfredställas för att de ska kunna uppnå inre motivation. Dessa behov är 
autonomi, kompetens och samhörighet. Med autonomi menar de individens behov att 
känna att den handlar av sin egna fria vilja. Kompetensbehovet innebär att individen vill 
inneha en känsla av behärskande och kontroll över situationen, samt att den har en 
drivkraft mot nya utmaningar och att bli bättre på vissa saker. Samhörigheten berör 
individens behov av att kunna relatera till andra personer och att kunna få uppleva en 
social gemenskap där känslor utbyts.  

 
Känsla av tillhörighet och vänskap har sedan länge setts som en stark motivationsfaktor. 
Maslow rankade trygghetsbehov och sociala behov som liggandes i mitten av sin 
världskända behovs- och motivationshierarki. Han menade på att tillhörighetsbehoven 
inte uppstår förrän fysiologiska behov såsom mat, hunger och säkerhet är tillfredställda, 
men de är på samma sätt en förutsättning för att senare kunna uppnå den högsta nivån 
med behov av självförverkligande (Abrahamsson & Aarum Andersen, 2005). 

 
Själva känslan av tillhörighet kan ses som ett fundamentalt mänskligt behov. 
Baumeister och Leary (1995) driver hypotesen om att människor har en stark drift till att 
forma och bibehålla åtminstone ett minimum antal varaktiga, positiva och betydelsefulla 
mellanmänskliga relationer. De framhåller att behovet av tillhörighet har två huvuddrag. 
Först, att människor behöver upprepad personlig kontakt eller interaktion med andra 
personer. Idealt är om dessa interaktioner är känslomässigt positiva och angenäma, men 
huvudsaken är att majoriteten är fria från konflikter och negativa influenser. Sen betonar 
de att individen behöver uppleva att det infinner sig ett mellanmänskligt band eller 
förhållande som präglas av stabilitet, känslomässig omsorg och som kan ses ha en 
fortsättning i den överskådliga framtiden. För att tillfredställa behovet av tillhörighet 
måste individen tro på att den andra parten bryr sig om hans/hennes välmående och 
tycker om (eller älskar) henne/honom. 
 
Då motion och träning är en erkänt viktig komponent för fysisk och psykisk hälsa 
(Schäfer Elinder & Faskunger, 2006) och en stor plattform för formandet av sociala 
relationer är det ständigt aktuellt och viktigt att undersöka vilka faktorer det är som 
motiverar människor till att påbörja en aktivitet som inbegriper fysisk träning och/eller 
motion. Forskningsresultat har visat att motiv för deltagande i motion och idrott, 
förutom de fysiska hälsoaspekterna, inkluderar aspekter såsom omhändertagande av sitt 
utseende och viktkontroll/viktminskning, stress och humörhantering, tävlings- och 
spänningsmomentet, och slutligen för själva nöjet. (Cash, Novy, & Grant, 1994). 
 



 3 

Trots att motion är ett ord som ständigt kommer upp i vår vardag, är det något som har 
olika innebörd för många. Det är därför svårt att definiera begreppet motion. 
Folkhälsoinstitutet (1996) definierar motion som ”den del av idrotten där 
kroppsövningar används i syfte att må bra, att bibehålla eller få bättre hälsa och fysisk 
prestationsförmåga”.  
Caspersens (1985) definition av motion och organiserad träning är: ”Planerade, 
strukturerade och upprepande kroppsrörelser med målet att förbättra eller bibehålla en 
eller flera komponenter av fysisk hälsa.” Utifrån dessa två definitioner kommer motion i 
denna studie ses som en planerad aktivitet av kroppsrörelser, utförda regelbundet, med 
en målsättning av att bevara eller förbättra sin fysiska och/eller psykiska (mentala) 
hälsa. 

 
Ett stort antal test har utvecklats för att mäta ”exercise participation motives” (motiv till 
deltagande i motion/träning). Frederick och Ryan (1993) använde sig, i sitt test, av 
motiven intresse/nöje, kompetens och kroppsrelaterade motiv. Senare så skilde Ryan, 
Frederick, Lepes, Rubio och Sheldon (1997) mellan motiven nöje, kompetens, utseende, 
fitness och sociala motiv. I sin tur så utvecklade Markland och Ingledew (1997) ett mer 
differentierat instrument, där de använder sig av 14 olika delskalor, vilka i sin tur kan 
grupperas in i högre motiv. Viktigt att notera är att Markland och Ingledew’s test är 
utformat på så sätt att det kan besvaras av individer som inte för tillfället ägnar sig åt 
någon motion likväl som av sådana som gör det.     
 
Den sociala kontexten inom idrotten är en framstående orsak till de deltagandes 
motivation. De rapporterar sociala skäl såsom känsla av tillhörighet, att vara del av ett 
lag och social status som viktiga anledningar till sitt engagemang inom de fysiska 
aktiviteterna (Allen, 2003). Forskning kring deltagarmotivation visar tydligt att kontakt 
med lagkamrater och utveckling av positiva sociala relationer med jämlikar (peers) är 
ett styrande motiv till både barns och vuxnas intresse för idrott och för själva 
upplevelsen då de är aktiva inom den (Weiss & Petlichkoff, 1989). 
Idrotten, liksom skolan, kan betraktas som en prestation samtidigt som det är en social 
domän. De sociala möjligheter som kommer naturligt med de flesta idrotter ger 
individen tillfällen att utveckla sociala relationer och att uppleva grupptillhörighet 
(Allen, 2003). 
Utifrån ovan presenterade forskning av Allen, 2003, och Weiss & Petlichkoff, 1989, 
kommer den ”sociala aspekten” av motionen i denna studie ses som: de sociala 
relationer och den känsla av tillhörighet som, eventuellt, resulteras av deltagandet i 
aktiviteten. 
 
Trots all forskning som finns om de sociala motivationsfaktorerna finns det få studier 
som behandlar motivationsrelaterade aspekter av ”peer interactions” (interaktioner med 
vänner/jämlikar). Vazou och Duda (2005) har emellertid genomfört en kvalitativ studie 
med syfte att undersöka detta litet undersökta ämne.  Resultaten av flertalet intervjuer 
indikerar att ”peer acceptance” (en känsla av vara accepterad av sina vänner/jämlikar) 
resulterar i känslor av att vara en värdefull del av laget, ett förminskande av inter-
individuella jämförelser, en ökad ansträngning, känslor av vänskap, och mindre 
prestationsbaserad oro. Å andra sidan, tycks en upplevd brist av ”peer acceptance” 
resultera i tillbakadragande av ansträngning, en större betoning på normativ förmåga 
och upplevelser av sämre kompetens och förmåga i jämförelse med lagkamraterna. 
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Dessa fynd antyder att ”peer acceptance” kan influera motivationen och självbilden hos 
individen inom den idrottsliga kontexten.  
 
Kan det då tänkas finnas några skillnader i motiv till träning mellan män och kvinnor 
eller är det mer jämställt även i denna aspekt av samhället. För att kunna undersöka det 
behövs en klar definition av vad som menas med kön och genus. Beteckningen kön är 
dikotom och hänvisar till biologiska skillnader mellan kvinnor och män. Genus å andra 
sidan är en socialt skapad uppdelning och beskriver de drag och beteenden som enligt 
kulturen ses som passande för män respektive kvinnor. Sociala normer hänvisar till 
olika grader av kvinnlighet och manlighet (Brannon, 2008, sid.1-19; Schmalz & 
Kerstetter, 2006).  
 
I en proposition från Regeringen 2005 så beskriver de att jämställdhetspolitiken bygger 
på ”den feministiska utgångspunkten att det finns en ordning eller ett socialt system i 
samhället som upprätthåller ojämlika maktförhållanden mellan könen, där kvinnor är 
underordnade och män är överordnade som grupper i samhället och där mannen/det 
manliga utgör normen” (Regeringens proposition 2005/06:155 om 
jämställdhetspolitiken).  
 
Tidigare forskning visar på att socialiseringen in i idrott, med dess socialisering in i 
”maskulina” beteendemönster såsom tävlingsinriktning och ledarskap, hamnar i konflikt 
med samhällets könsrollssocialisering för kvinnor (Anthrop & Allison, 1983; Gregson 
& Colley, 1986; Scraton, 1986; Smith 1986, refererat i Engel, 1994). 
Enligt Brannon (2008) ökar könsskillnaderna i träning och motion under tonåren, då 
flickor minskar medan pojkar ökar sitt deltagande i idrott. Idrottsdeltagandet, med sin 
betoning på storlek, styrka och tävling, överensstämmer bättre med den manliga än den 
kvinnliga könsrollen. De traditionella könsrollerna framhåller att kvinnan ska se slank 
och nätt ut och vara motvillig till att tävla. Männen å andra sidan ska se muskulösa och 
starka ut och vara angelägna till att tävla. Tonåringar känner lätt pressen att anpassa sig 
och leva upp till dessa könsroller (Brannon, 2008, sid.359-392). 

 
Enligt Mogren (1993) visar undersökningar att pojkar är mer intresserade av att tävla än 
vad flickor är. Flickorna fokuserar mer på sociala relationer än på tävling och 
konkurrens. Då flickor kommer upp i de senare tonåren svalnar ofta deras intresse för 
idrotten. Mogren menar att detta beror på att flickorna börjar ”känna sig fel” i 
sammanhanget och att de inte passar in, vilket resulterar i att de tappar motivationen och 
slutar. 
 
Den mesta forskningen och litteraturen gällande motiv, och vad som bestämmer och 
influerar dessa, inom det idrottsliga området har fokuserat på barn och unga vuxna. 
Reed och Cox genomförde dock år 2004 en studie med äldre vuxna, i åldrarna 50-92år, 
och om deras motiv till sitt deltagande i idrott. De viktigaste deltagarmotiven som kom 
fram och var gemensamma för både kvinnor och män var att förbli hälsosam, bli mer 
vältränad och att ha roligt. De fann även ett visst samband mellan variablerna kön och 
motiv till deltagande. Detta var att kvinnor skattade motiven ”social interaktion” och 
”engagemang utanför hemmet” som viktiga till en högre grad än vad männen gjorde 
(Reed & Cox, 2004). I och med att samhället blir mer och mer jämställt mellan kvinnor 
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och män (SCB, 2006) är det intressant att se hur det i nuläget ser ut med jämställdheten 
inom idrotten och motionerandet gällande aspekten av motiv till motion.  
 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka motiv individer har till sitt motionerande, 
detta med fokus på de sociala aspekterna. En jämförelse mellan könen skall också 
genomföras för att se om det i och med den ökade jämställdheten i samhället även är 
jämställt i detta sammanhang. Frågeställningarna är som följer: (1) Vilka motiv har män 
respektive kvinnor till sitt motionerande? (2) Finns det några könsskillnader i dessa 
motiv? (3) Hur viktig är den sociala aspekten av motionen?  
Denna undersökning görs med förhoppningen om att kunna uppdatera kunskapsbilden 
om kvinnors och mäns motiv till motion, då dessa motiv tenderar förändras med 
samhället och dess utveckling och därför aldrig kan ses som slutgiltigt undersökta. 

 
 

M e t o d  
 
Undersökningsdeltagare 
Urvalet bestod av 32 män och 68 kvinnor från Stockholm och Uppsala. Studien krävde 
inte några speciella bakgrundsvariabler hos undersökningsdeltagarna. Urvalet bestod 
utav deltagare på kursen Idrottspsykologi (15hp) på Stockholms universitet, studenter 
och lärare vid Institutionen för kostvetenskap på Uppsala universitet, och en mindre del 
slumpmässigt utvalda människor som befann sig på plats på Stockholms universitets 
campus. Urvalet baserades på bekvämlighet då min syster studerar på 
Dietistprogrammet vid Institutionen för kostvetenskap och min handledare är 
kursansvarig på Idrottspsykologin. Det slutgiltiga urvalet valdes ut utifrån vilka som var 
tillgängliga på plats och som var villiga att delta. Undersökningsdeltagarnas ålder 
sträckte sig från 19-50 år och genomsnittsålder låg på 28 år. På frågan om de för 
tillfället motionerade svarade 92 st. ”Ja” och 8 st. ”Nej”. 
Inget externt bortfall förekom eftersom alla som tillfrågades deltog. Alla enkäter som 
delades ut besvarades fullständigt vilket innebär att inget internt bortfall förekom. 
 
Material 
Motiv till deltagande i motion mättes genom användandet av ”The Exercise Motivation 
Inventory-2” och är framställt av Markland och Ingledew (1997). Instrumentet består av 
14 olika delskalor: Stresshantering, Återhämtning, Nöje, Utmaning, Socialt erkännande, 
Social anknytning, Tävlan, Hälsokrav, Undvikande av sjukdom/ohälsa, Positiv hälsa, 
Viktkontroll, Utseende, Styrka och uthållighet samt Rörlighet. Totalt består 
instrumentet av 51 påståenden, av vilka tre eller fyra tillhör respektive delskala. Poäng 
per delskala tas fram genom att medelvärdet av de olika påståendenas skattningar 
räknas ut. Då instrumentet inte finns tillgängligt på svenska översattes det från engelska 
till svenska. Den översatta versionen lästes sedan igenom av min handledare, som i sin 
tur påpekade förekommande stavfel och lämpliga justeringar för ytterligare 
begriplighet. Svarsalternativen ligger på en femgradig skattningsskala: från ”Stämmer 
inte alls” till ”Stämmer helt”.  
 
Exempel på påståenden för de olika skalorna: 
Stresshantering- ”Därför att det hjälper till att minska spänningar”, Återhämtning- 
”Därför att jag finner motion energigivande”, Nöje- ”Därför att jag mår som bäst då jag 
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tränar”, Utmaning- ”För att ge mig själv mål att arbeta mot”, Socialt erkännande- ”För 
att bevisa mitt värde för andra”, Social anknytning- ”För att ha roligt då jag är aktiv med 
andra människor”, Tävlan- ”Därför att jag tycker om att försöka vinna i fysiska 
aktiviteter”, Hälsokrav- ”För att hjälpa till att förebygga en sjukdom som går i min 
familj”, Undvikande av sjukdom/ohälsa- ”För att undvika hälsoproblem”, Positiv hälsa- 
”För att ha en frisk kropp”, Viktkontroll- ”För att hålla mig smal”, Utseende- ”För att se 
mer attraktiv ut”, Styrka och uthållighet- ”För att bli starkare”, Rörlighet- ”För att 
fortsätta vara/bli mer rörlig”. 
 
Ett separat blad med ett antal bakgrundsfrågor om undersökningsdeltagaren 
konstruerades. Detta placerades först i frågeformuläret, näst efter försättsbladet med den 
allmänna informationen till de deltagande. Som ett komplement till EMI-2 
konstruerades också avslutningsvis en egen del med frågor. Denna bestod först av en 
inledande öppen fråga om personens främsta motiv till motion och sen en 
skattningsskala (från 0-10) av betydelsen utav motionens sociala aspekt. Dessa frågor 
framställdes i samråd med handledare. Frågorna som ställdes var: a) Om du för tillfället 
på något sätt motionerar, vad är den främsta anledningen till detta?, b) Om du inte nu 
men tidigare i ditt liv har motionerat i någon form, vad var den främsta anledningen till 
det? c) Om du aldrig har motionerat i ditt liv, vad om något skulle kunna få dig att göra 
det i framtiden? 
 
Procedur 
Deltagarna på idrottspsykologikursen på SU besvarade enkäten före en av deras 
gemensamma föreläsningar. Deltagarna i Uppsala besvarade även de enkäten i samband 
med seminarium. Övriga tillfrågades på Stockholms universitets campus och besvarade 
enkäterna på plats. Undersökningsdeltagarna informerades först lite snabbt om ämnet 
och syftet med studien, sedan fick de en kort instruktion om att de skulle få besvara en 
enkät på 10-15 minuter och om hur detta skulle gå till. Information gavs om att svaren 
behandlas konfidentiellt och att deltagandet är helt frivilligt och anonymt. Efter att de 
fyllt i enkäten lämnades denna in på plats. Möjligheten att senare få ta del av det 
slutgiltiga resultatet och uppsatsen gavs genom att undersökningsdeltagarna vid 
inlämningen av enkäten kunde skriva på en separat lista med namn och mailadress, till 
vilken en elektronisk kopia av den färdiga uppsatsen skickas. 
 
Statistik och kvalitativ analys 
Den statistik som har beräknats var: medelvärden, standardavvikelser, t-test för två 
oberoende stickprovsmedelvärden. Bonferronikorrigering av alfanivån landade på 
p<0,004. Data bearbetades och behandlades i statistikprogrammet SPSS. 
 
Tillvägagångssättet i den kvalitativa analysen och sammanställningen av de öppna 
frågorna gick till på följande sätt: Hela materialet lästes och omlästes. Meningsbärande 
enheter identifierades och grupperades i kategorier. Kategorierna namngavs sedan i 
enlighet med innehållet:”Välmående som främsta motiv”, ”Yrkesrelaterade motiv”, 
”Olika motiv vid olika tillfällen”, ”Resultatinriktade motiv”, ”Utseendebaserade motiv”, 
”Möjliga och tidigare motiv”. Arbetet med dessa frågor bedrevs på ett induktivt sätt 
med utgångspunkt utifrån den induktivt tematiska analysen. De mindre individuella 
svaren lades ihop till en större meningsfull helhet. Arbetet drevs utifrån ledorden 
”tolkning”, ”koncentration” och ”strukturering” (Langemar, 2008). 
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R e s u l t a t  
 
Kvantitativ redovisning 
Resultatet av undersökningen visar att det efter Bonferronikorrigering föreligger 
signifikanta skillnader mellan män och kvinnor i delskalan/motivet: ”Rörlighet”. På 
frågan om hur viktig den sociala aspekten av motionen var för undersökningsdeltagarna 
(på en skala från 1-10) förelåg det inte någon signifikant skillnad mellan män och 
kvinnor, inte heller i delskalan ”social anknytning” visade det sig finnas någon 
signifikant skillnad. Både männen och kvinnorna visade på högst medelvärde i 
delskalan/motivet ”Positiv hälsa” (EMI-2). 
 
Tabell 1. Medelvärden (M) och standardavvikelser (s) för män respektive kvinnor, t- 
och p-värden (df = 98) uträknat på de 14 delskalorna i EMI-2 och för skattningen av den 
sociala aspekten.  
       

 Kön Totalt 

 
Kvinna                    
(n=68) 

Man                   
(n=32) 

(n=100)                                          

  M s M s t p 

Stresshantering 3,3 1 2,8 1,13 -2,08  0,040 

Återhämtning 4,2 0,75 3,6 1,13 -2,849  0,005 

Nöje 4 0,93 3,6 1,3 -1,722 0,088 

Utmaning 3,1 1,2 3 1,3 -0,475 0,636 

Socialt erkännande 1,5 1,16 1,7 1,1 0,703 0,484 

Social anknytning 2,1 1,2 1,9 1,5 -0,525 0,601 

Tävlan 2,1 1,6 2,2 1,5 0,48 0,632 

Hälsokrav 0,86 1,1 0,78 0,94 -0,35 0,727 

Undvikande av sjukdom/ohälsa 3,3 1,2 2,7 1,3 -2,457  0,016 

Positiv hälsa 4,3 0,72 4 0,86 -1,873 0,064 

Viktkontroll 2,8 1,4 2,2 1,2 -2,006  0,048 

Utseende 2,9 1 2,6 1,1 -1,164 0,247 

Styrka & uthållighet 4 0,83 3,8 0,82 -1,097 0,276 

Rörlighet 3,6 1,1 2,8 1,2 -3,091   0,003* 

Sociala aspekten 

 
4,6 2,6 4,6 2,8 -0,133 0,483 

* Skillnaden är signifikant på 0,004 nivån. 
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Kvalitativ redovisning 
Syftet med denna del var att ge undersökningsdeltagarna en chans att i sina egna ord 
beskriva sitt motiv till motion.  
Frågorna som ställdes var: a) Om du för tillfället på något sätt motionerar, vad är den 
främsta anledningen till detta?, b) Om du inte nu men tidigare i ditt liv har motionerat i 
någon form, vad var den främsta anledningen till det? c) Om du aldrig har motionerat i 
ditt liv, vad om något skulle kunna få dig att göra det i framtiden?  
Resultatet av dessa frågor har sammanställts till ett mindre antal koncentrerade 
kategorier vilka funnits vara relevanta och representativa för helheten och givande rent 
analysmässigt. Inga direkta skillnader mellan män och kvinnor i motiv till motion kunde 
urskiljas i denna del. Kategorierna presenteras därför utan relaterande till könen. 
 

Välmående som främsta motiv. 
Det mest återkommande motivet till motion som anges i de öppna svaren är att det får 
en att må bra. Några exempel på dessa svar kommer här: ”För att bibehålla mitt 
välbefinnande, jag blir pigg och glad av det.” ”För att uppnå god hälsa, både fysiskt och 
mentalt. Är jag stark i kroppen känner jag mig stark i själen.” ”Att må bra och bibehålla 
god hälsa fysiskt och psykiskt.” ”För att må bra; fysiskt, mentalt och energimässigt.” 
”Jag mår bra av att träna, både fysiskt och psykiskt.” ”Roligt! Vid jobbiga saker i livet 
är det en terapi... dock har det inte endast varit positivt då det blivit för mycket.” 
 

Yrkesrelaterade motiv. 
Något som kom fram under genomgången av resultaten var att det fanns en del av 
undersökningsdeltagarna som arbetade med sin motion/idrott och att det på så sätt var 
en naturlig del i deras yrkesval. Dessa personers svar gav ytterligare en intressant 
dimension av motiv till motion. Deras svar kunde se ut som följer; ”För att jag ska förbli 
stark för mitt yrke.” ”Finns ingen främsta anledning. Det är en naturlig del.” ”Ger 
energi, mår bra, jobb.” ”Ingår dels i mitt yrke, delvis för att jag mår mycket bättre då.” 
”Går utbildning.” ”Det är mitt jobb. Men också ett arbete jag har valt för att det är 
utvecklande och håller både hjärnan och kroppen igång.” ”För att bibehålla god hälsa.”  
”För att jag tycker att det är roligt.”   
 
Att en persons motiv till motion kommer som en naturlig konsekvens av det yrke den 
innehar betyder dock inte helt konsekvent att den är aktiv på arbetet, utan i vissa fall kan 
det vara raka motsatsen. En person gav detta som sin främsta anledning till sitt 
motionerande: ”Väldigt stillasittande arbete.” 
 

Olika motiv vid olika tillfällen. 
Som ett inlägg på frågan (Skattat på en skala från 1-10, hur viktig är den sociala 
aspekten av motionen för dig?) lade en kvinna till kommentaren: ”Beror på aktivitet, 
promenerar gärna själv. Tränar gärna tillsammans.” 
 
En annan kvinna lade till en liknande kommentar på samma fråga: ”Inte längre i samma 
mån. Ibland vill jag ”slippa” folk en stund och tränar då.” 
Motiv till motion tycks alltså kunna variera beroende på vilket stadie i livet personen 
befinner sig. Detta kom även fram i följande svar på frågan om ens främsta anledning 
till motion tidigare i livet: Person1. ”Jag motionerar nu, men förut var det av en annan 
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anledning, då spelade jag basket för att det var roligt  mestadels.” Person 2. ”Det var 
roligt (+vännerna)” (utövade då lagidrott). 
 
Samma personer svarade såhär på frågan om deras främsta anledning till motion i 
nuläget: Person 1. ”Jag mår så mkt bättre, både psykiskt och fysiskt.” Person 2. ”Jag 
mår bättre när jag tränar” 
 

Resultatinriktade motiv. 
Något som tycks återkomma hos dem som har en högre dos träningstillfällen/timmar 
per vecka är att deras motiv är mer grundade i att vara inriktade på tävlingsmomentet 
och själva utmaningen, de tycks vara mer resultatinriktade. Detta tycker jag reflekteras 
väl i följande svar: ”För att det är jättekul + att jag vill se hur långt jag (min kropp) kan 
komma.” (11pass/vecka) ”För att tävla, vinna och sätta nya rekord.” (6-7pass/vecka) 
”För att förbättra mina tävlingsresultat.” (7pass/vecka) 
 

Utseendebaserade motiv. 
Något som återkommer i svaren är en fokusering på utseende: ”Hälsa, utseende, må bra, 
va snygg, orka mer, roligt, intresse, spana på snyggingar i gymmet, socialt, mm.” 
”Avstressning, få ut aggressioner, få snyggare kropp, få bättre kondition, för känslan.” 
”Jag vill skaffa mig en snyggare kropp,...” ”För att bygga upp min kropp. För att känna 
mig mer attraktiv och tillfreds med min kropp.” 
 

Möjliga och tidigare motiv. 
Det var, som tidigare nämnt i metoddelen, åtta stycken av de totalt hundra deltagande 
som angav att de för tillfället inte deltar i någon motion. De angav dock följande 
aspekter som möjliga motiv till motion i framtiden, och vilka motiv som de haft till 
motion tidigare i livet: ”Välbefinnande, socialt umgänge.” ”Har tränat samma idrott 
sedan barnsben, blev en vana... Fortsatte för att det var roligt att klara nya övningar.” 
”För att få träning och träffa folk.”  
 

 
D i s k u s s i o n 

 
Syftet med denna studie var att undersöka vilka motiv individer har till sitt 
motionerande, detta med fokus på de sociala aspekterna. En jämförelse mellan könen 
genomfördes för att se om det i och med den ökade jämställdheten i samhället även är 
jämställt i detta sammanhang. 
 
Resultatet av undersökningen visar att det föreligger signifikanta skillnader (p<0,004) 
mellan män och kvinnor i delskalan/motivet: ”Rörlighet”. Signifikansprövningen på 
skattningen av den ”Sociala aspekten” gav inget signifikant resultat. Inte heller 
delskalan ”Social anknytning” visade på något signifikant resultat. Männen och 
kvinnorna skilde sig alltså inte åt rörande de sociala motiven till motion. Detta indikerar 
att det kanske är jämställt mellan män och kvinnor även på det här planet.  
 
Om kön och genus inte har någon inverkan på hur individen värderar det sociala i 
motionen vilka faktorer kan då tänkas göra det? En fråga som sett såhär i efterhand hade 
varit intressant att inkludera i formuläret vore att ha frågat undersökningsdeltagarna om 
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de deltar i en lagsport eller ej. Det hade kunnat vara en hypotes att individer i lagsporter 
tenderar vara mer extroverta än de som motionerar ”individuellt” (Eysenck, Nias, & 
Cox, 1982, refererat i Davis, Fox, Brewer, & Ratusny, 1995). Denna extroversion må 
kanske leda till att individen värderar och utnyttjar den sociala aspekten av motionen till 
en högre grad.  
Det här kan ses få stöd av att individer i de öppna frågorna beskrev sitt motiv till motion 
som olika beroende på vad de vill få ut av just den aktiviteten. De beskrev det som så att 
då de tidigare i livet utövade lagsport gjorde det främst för att det var roligt och för att 
träffa vänner. Men då de nu senare i livet ägnar sig åt mer individuell träning (så som 
aerobics, gruppträning och gym) gör de det främst för att må bra, fysiskt och psykiskt. 
Aktiviteten och rörelsen i sig upplevs som viktigare än det sociala runt omkring. 
 
Även om motionen/träningen ses som ett tillfälle för socialt umgänge utnyttjas det även 
av många för motsatsen på så sätt att de motionerar för att få tid för sig själva, stressa 
ner och återhämta sig. Detta visade sig både i de kvalitativa och de kvantitativa 
resultaten. Det tycks dock vara ett mer kvinnligt än manligt motiv där signifikanta 
skillnader enligt traditionell alfanivå (p<0,05) visades på i delskalorna ”Återhämtning” 
och ”Stresshantering”.  
 
En statistisk fallgrop som tagits i beaktande är massignifikansproblemet. Då 15 stycken 
t-test beräknats ökar risken för att det, åtminstone i en av prövningarna, endast har nåtts 
signifikans av en slump. Efter Bonferronikorrigering är den enda delskalan med 
signifikans ”Rörlighet” (p = 0,003). Kvinnorna ser detta som ett signifikant större motiv 
till motion än männen. I denna skala besvarades påståendena: ”för att fortsätta vara /bli 
mer rörlig”, ”för att bibehålla kroppens rörelseförmåga” och ”för att fortsätta vara/bli 
mer flexibel (smidig)”. Detta resultat diskuteras mer ingående utifrån SDT längre fram i 
diskussionen. Något värt att notera är att denna korrigering av alfanivån (ökning av 
signifikanskravet) och undvikandet av typ1 fel gör att risken för typ2 fel blir större, dvs. 
risken för en felaktig förkastning av signifikanta resultat ökar. De delskalor/motiv som 
enligt den traditionella alfanivån (p<0,05) blev signifikanta, ”Stresshantering”, 
”Återhämtning”, ”Undvikande av sjukdom/ohälsa” och ”Viktkontroll”, bör därför inte 
förkastas helt utan diskussion. 
 
Den delskala (det motiv) som har högst medelvärde för både män (4) och kvinnor (4,3) 
är den som heter ”Positiv hälsa”. Denna skala innehöll påståendena: ”för att ha en frisk 
kropp”, ”därför att jag vill bibehålla god hälsa” och ”för att känna mig friskare”. Att den 
här skalan fått genomsnittligt högst poäng känns ganska väntat i förhållande till det 
kvalitativa resultatet. Där de mest förekomna motiven till motion som angavs syftade på 
välmående, både fysiskt och psykiskt. Detta tycks alltså vara det största motivet till 
motion i detta urval. Detta resultat stödjer också tidigare forskning på området. 
Tiggemann och Williamson (2000) fann i sin studie även de hälsa och fitness som de 
mest förekommet rapporterade anledningarna till motion för alla sina grupper. 
 
Genom att sätta resultaten i relation till teorin (SDT, enligt Deci & Ryan, 2000) kan 
följande slutsatser dras. Det mest återkommande motivet till motion som anges i de 
öppna svaren är att det får en att må bra. Detta kan uppfattas som att individen deltar för 
aktivitetens egen skull, och för de positiva effekter den har för det personliga 
välmåendet. Den fria viljan styr. Därför kan dessa motiv kategoriseras som en del av 
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den inre motivationen. Att en stor del av undersökningsdeltagarna tycks styras av den 
inre motivationen är även ett väldigt positivt resultat på så sätt att det i denna del av 
kontinuumet föreligger bäst utgångspunkt för upprätthållande av motivationen över en 
längre tid (Deci & Ryan, 2000). 
 
Den typ av yttre motivation (Deci & Ryan, 2000) som som främst visar sig i de 
kvalitativa resultaten är det utseendebaserade motivet. Det här med utseendet är dock 
rätt så tvetydigt. Detta då det är svårt att fastställa om individen vill ”se bra ut” och ha 
”en snygg kropp” för sin egen skull eller för omgivningens skull. Det vill säga 
tillfredställer det ett inre eller yttre krav. Frågan ligger då i vilken känsla av tvång 
individen upplever till utförandet av handlingen. Det kan emellertid inte denna studie ge 
några svar på. Kvantitativt mätta motiv till motion som hamnar under den yttre 
motivationen är de tre skalorna (i EMI-2): ”viktkontroll”, ”socialt erkännande” och 
”utseende”. Den enda av dessa som visade på något signifikant resultat enligt 
traditionell alfanivå (p<0,05) var ”viktkontroll”, i vilken kvinnorna hade ett högre 
medelvärde än männen och alltså skattar det motivet högre än männen. Detta att kvinnor 
motionerar mer för viktkontroll finns det stöd för i studien av Tiggemann och 
Williamson (2000) där de också fann signifikant stöd för att kvinnor motionerar mer för 
definiering av muskler och humörförbättring än vad män gör. Den signifikans som 
föreliggande studie visade på i delskalan ”rörlighet” kan tänkas vara starkt kopplat till 
dessa motiv av viktkontroll och utseende. Att kvinnorna har rörlighet som ett större 
motiv än männen kan ha att göra med att de till ”rörlighet” ser samband med smalhet 
och smärthet. Anledningen till att kvinnor motionerar mer för dessa utseendebaserade 
motiv än män beror nog mycket på samhällets kroppsideal som säger att kvinnor ska var 
smala och smärta medan män ska vara starka och muskulösa (Brannon, 2008, sid.359-
392). Det som är intressant i denna studie är att männen inte tycks följa dessa ideal på 
samma sätt då de inte värderar ”styrka och uthållighet” högre än kvinnorna. 
 
De som angett att de inte tränar för tillfället är de som enligt SDT (Deci & Ryan, 2000) 
kan kategoriseras som dominerade av amotivation, vilket kännetecknas av en brist på 
motivation. Med detta menas som tidigare beskrivet att individen i fråga antingen är 
inaktiv eller agerar helt utan någon plan eller medvetet syfte. I denna studie har dock 
inte de som agerar helt utan plan eller syfte kunnat identifierats på något adekvat sätt. 
Frågorna har inte varit ställda på så sätt att detta kunnat upptäckas, endast om de är 
aktiva eller ej. Något som hade varit mycket intressant att göra vore att göra en 
uppföljning av de som inte motionerar för tillfället och ta reda på motiven till varför de 
inte motionerar, dvs. orsaker till deras amotivation. I nuläget visar studien endast vilka 
anledningar som motiverat dem till motion tidigare i livet och vad som skulle kunna få 
dem att motionera i framtiden. Dessa personer har inte lämnat några svar som visar på 
någon direkt skillnad från de som för tillfället är aktiva och motionerar. Det är svårt att 
utifrån denna relativt lilla grupp på åtta personer kunna se några svarstendenser, 
speciellt eftersom att svaren utgjorts av endast en eller ett fåtal meningar.  
 
Något som tycks vara en stor drivkraft för de inom kategorin “Resultatinriktade motiv” 
och som tränar mycket är att de har ett stort kompetensbehov. Enligt Deci och Ryan 
(2000) vill dessa individer så mycket som möjligt inneha en känsla av behärskande och 
kontroll över situationen. De har även en stor drivkraft mot nya utmaningar och 
förbättring av rådande kompetens. Detta kommer dock inte som någon överraskning när 
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det gäller dessa individer då den stora träningsdosen troligtvis är ett resultat av deras 
motiv till förbättring av resultat och deras tävlingsinriktning. Genom att de tränar så 
mycket är en slutsats att de ”satsar” mycket på sin idrott och vill nå framgång inom den. 
 
Något som funnits vara en brist i studien är att det inte genomfördes en ordentlig 
pilotstudie som test av det aktuella instrumentet. Resultatet av att det inte gjordes var att 
en fråga där olika skäl till motion skulle rangordnas verkade missuppfattas av många. 
Detta visade sig på så sätt att rangordningen från 1-5 inte följdes och en rad olika sorters 
rangordningar istället skapades, vilket gjorde det omöjligt att räkna ut någon statistik 
eller göra någon analys på denna fråga och den valdes därför att plockas bort helt. Vissa 
av de kommentarer som en del undersökningsdeltagare lämnade till denna fråga 
användes dock som ett komplement i det kvalitativa resultatet. Detta då de sågs vara 
givande och väl kopplade till de öppna frågorna om motiv till motion. 
 
Hur ser då generaliserbarheten ut? Utgångspunkten i denna studie var att den inte 
krävde några speciella bakgrundsvariabler hos undersökningsdeltagarna, i praktiken 
skulle ”vem som helst” kunna delta. Generaliserbarheten kan därför i grunden ses vara 
tänkt till allmänheten i stort. Nu med facit i hand så kan det urskiljas att urvalet blev mer 
specifikt än det i förhand var tänkt. Hur kan då denna mer specifika grupp till stor del 
beståendes av studenter och lärare vid Institutionen för kostvetenskap och studenter på 
kursen idrottspsykologi påverka den slutliga generaliserbarheten? En faktor värd att 
diskutera är vilken betydelse urvalet har haft för vilka kategorier som framkommit i det 
kvalitativa resultatet. En specifik kategori som kanske inte skulle ha uppkommit utanför 
detta specifika urval är “Yrkesrelaterade motiv”. Denna kategori kan ses som ett resultat 
av att undersökningsdeltagarna sannolikt kan ha sökt sig till till dessa kurser som ett led 
eller en konsekvens av sitt yrkesval, med fokus på motion och hälsa, och att denna 
kategori därför må ses som “unikt” framkommen på grund av urvalets särart. Att en så 
stor del som 92% av undersökningsdeltagarna var aktiva och motionerade i nuläget kan 
kanske också vara ett resultat av en sannolikt mer motion- och hälsointresserad grupp 
undersökningsdeltagare än den genomsnittliga svenska populationen. 
 
En annan aspekt som tydliggjorts, så här i efterhand, är att definitionen av ”motion” 
borde ha inkluderats på försättsbladet med den allmänna informationen till de 
deltagande. Detta för att säkerställa att alla var införstådda med dess betydelse och 
innebörd i denna studie. På detta sätt hade möjliga missförstånd och egna tolkningar av 
begreppet kunnat undvikas. Detta tros dock inte vara fallet i denna studie då majoriteten 
(90%) av undersökningsdeltagarna var verksamma på institutioner/kurser inriktade på 
idrott och hälsa. De har troligtvis därför mer kunskap på området motion än 
genomsnittet. 
 
Gällande datainsamlingen och jämförelsen mellan män och kvinnor hade det kanske 
varit att föredra att ha en jämnare fördelning kvinnor/män bland undersöknings-
deltagarna. Men då det ändå förelåg ett 32-68% förhållande fanns det tillräckligt med 
underlag för att genomföra jämförelsen. För att säkerställa en än bättre validitet vore det 
dock gynnsamt att ha en större population med jämnare fördelning mellan könen. 
 
Något som vore intressant för framtida forskning vore att som tidigare nämnts 
undersöka skillnader i motiv till motion mellan aktiva i lagidrotter och aktiva i 
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individuella idrotter. Detta för att se om värderingar gällande de sociala aspekterna av 
motionen/aktiviteten skiljer sig mellan dessa grupper. Även hur motiven ändras under 
livscykeln skulle kunna tillföra en ytterligare dimension och ökad förståelse.  
 
Vilka faktorer som är motiverande för människor och varför olika typer av beteenden 
uppstår är som sagt ett mycket intressant ämne. Att studera vad som driver individer till 
att motionera, då motion och hälsa är av stor vikt i ett alltmer stillasittande samhälle, 
känns väldigt aktuellt och givande. Att resultaten i denna studie visar på att det finns 
mer likheter än skillnader i mäns och kvinnors motiv till motion kan ses som ett steg i 
rätt riktning. Detta då det antyder att de stereotypiska bilderna av manligt och kvinnligt 
inom idrotten frångåtts mer och mer och att samhället kommit ännu ett steg närmare 
jämställdhet. 
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