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Vad motiverar till deltagande i vattengymnastik? 
En kvalitativ undersökning av en kommuns hälsofrämjande arbete 

 
Frida Arvidsson 

 

 
En förutsättning för att få folk att delta i en friskvårdssatsning är att de är 
motiverade. En kvalitativ studie genomfördes med syfte att beskriva och 
förstå den yttre och inre motivationen hos kommunanställda som deltar i 
en friskvårdssatsning på vattengymnastik. Femton respondenter 
intervjuades utifrån en intervjuguide baserad på Deci och Ryans (1985) 
fyra faktorer (självbestämmande, kompetens, samhörighet och glädje) 
som ses som en förutsättning för att motivation skall uppstå. Resultatet 
visade att begreppen vanemöster, kompetens, samhörighet/social kontakt 
samt glädje/välbefinnande var centrala för att uppnå motivation att delta 
i vattengymnastik. Studien antyder att en arbetsplats kan skapa yttre 
förutsättningar för att de anställda ska ha möjligheten att hitta en 
passande motionsform. Den egentliga drivkraften finns dock inom 
individen själv. 

 
Key words: extrinsic and intrinsic motivation, preventive healthcare, 
aquarobics, well-being. 

 
 

Inledning  
 
Den svenska medborgaren är idag allt mer inaktiv och äter allt sämre och näringsfattigare mat 
(Statens Folkhälsoinstitut, 2001). Detta leder till en ohälsosam livsstil som medför 
konsekvenser. Om man lägger ihop samhällskostnaderna för sjukbidrag, sjukpension och 
dylikt, samt företagskostnaderna för sjuklön och produktionsstörningar i samband med 
sjukfrånvaro har ohälsan i Sverige kostat mer än 10 % av bruttonationalprodukten 
(Andersson, Johrén & Malmgren, 2004). Ohälsan tar således mycket av samhällets resurser, 
resurser som annars kunde satsas på något annat. Icke att förglömma de mänskliga effekterna 
av ohälsan i Sverige, såsom stress, psykiska påfrestningar och utmattningsdepressioner 
(Andersson et al., 2004). Enligt WHO (1948) definieras hälsa som ett tillstånd av fullständigt 
fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.  Många olika åtgärder krävs för att minska 
ohälsan och en av dessa är hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen. Thomsson och Menckels 
(1997, s.14) definition på hälsofrämjande arbetsplatsåtgärder syftar till att ”möjliggöra för 
arbetande människor att utveckla en god hälsa och goda hälsorelaterade beteenden”. Det är 
ett effektivt hälsoarbete som är lönsamt ur organisations- och samhällsperspektiv samt för 
den enskilda individen. Ett sätt att angripa problemet är att på olika sätt få folk att öka sin 
fysiska aktivitet genom någon form av motion. Biddle (1995) definierar fysisk aktivitet som 
all rörelse som resulterar i energiåtgång, det inkluderar alla aspekter av rörelser, som till 
exempel gång och manuellt arbete. Edwards, Edwards och Basson (2004) refererar till 
träning och motion som en organiserad form av fysisk aktivitet som tar plats i varierade 
sammanhang av spel, rekreation, tävling, välbefinnande, hälsa samt andra anledningar som 
ofta överlappar föregående. Då ett regelbundet motionerande har visat sig ha flera 
gynnsamma effekter på människors hälsa, till exempel förbättrad kondition och 
blodcirkulation samt ökat psykiskt välbefinnande som exempelvis ökad stresstålighet 
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(Edwards et al., 2004; Hassmén, Hassmén & Plate, 2003; Hayes & Ross, 1986; Reynolds, 
2001; Scully, Kremer, Meade, Graham & Dudgeon, 1998; Statens Folkhälsoinstitut, 2001). 
En förutsättning för att få folk att motionera är dock att de har en lämplig motivation som kan 
få de att börja motionera samt bibehålla detta motionerande över tid.  
 
 
Motivation 
 
Motivation handlar om varför människor beter sig som de gör samt varför de inte beter sig 
som de borde göra. Motivation är de inre och yttre drivkrafterna som initierar, styr, 
upprätthåller och slutligen avslutar en målinriktad beteendesekvens (Ljusenius & Rydqvist, 
2004). När en individ är starkt motiverad att göra en sak beror det ofta på otillfredsställda 
behov. Oavsett vad prestationen egentligen handlar om, försämras den när motivationen 
brister (Hassmén et al., 2003). I alla aspekter av livet är personlig motivation och individens 
förmåga nycklarna till framgång, det gäller även sport (Adler, 2006). Psykologer använder 
ofta formeln P = A x M för att uttrycka denna relation, där P står för performance 
(prestation), A för ability (förmåga) och M för motivation (Adler, 2006). Förmåga och 
motivation är nödvändiga, men skilda åt är de inte tillräckliga faktorer för att göra en bra 
prestation. Förmåga och motivation går alltså hand i hand för att kunna utföra en prestation 
(Adler, 2006). Människan behöver drivkrafter och mål, vilka kan vara tillhörighet, 
erkännande, meningsfullhet och ekonomisk ersättning (Statens Folkhälsoinstitut, 2001). En 
annan förutsättning för att kunna prestera och delta i en aktivitet är välbefinnande, detta för 
att individen måste vara i ett sådant fysiskt och psykiskt tillstånd att det är möjligt att prestera 
(Statens Folkhälsoinstitut, 2001). Ljusenius och Rydqvist (2004) menar att människor svävar 
i vanföreställningen att man kan skapa motivation eller drivkrafter. Det man kan göra enligt 
dessa författare är att erbjuda människor möjligheter att tillfredsställa behov eller uppleva 
obehag. Själva motivationen finns dock inom individen. Organisationen kan bidra med 
kompetensutveckling och att skapa förutsättningar för motivation och välbefinnande, men det 
avgörande steget måste ändå tas av individen. Varje individ måste bli övertygad och fatta ett 
eget beslut. Thomsson och Menckel (1997) menar att genom hälsofrämjande åtgärder på 
arbetsplatsen så låter man bli att se enskilda individer som ensamma ansvariga för faktorer 
som påverkar deras hälsa eller att det enbart är deras eget fel när de inte orkar påverka sin 
situation. Den enskilda individen fråntas inte sitt eget ansvar för sin hälsa genom 
hälsofrämjande på arbetsplatsen, utan ansvaret förstärks genom att den sätts in i ett 
sammanhang där ansvarstagandet blir reellt genomförbart (Thomsson & Menckel, 1997).  

Det kognitiva synsättet är numera det dominerande inom motivationsforskningen (Hassmén 
et al., 2003). Det kognitiva synsättet innefattar teorier om attribution, inre och yttre 
motivation (intrinsic and extrinsic motivation), prestationsmotivation (achievement 
motivation) och varsebliven kompetens (perceived competence) (Hassmén et al., 2003). Det 
som är gemensamt för dessa teorier är deras fokus på hur individens tankar påverkar och styr 
prestationsbeteenden (Hassmén et al., 2003). Två teorier har fått särskild stor betydelse inom 
den idrottspsykologiska forskningen. Den första är Vallerands hierarkiska modell, (tagen ur 
Vallerand & Ratelle, 2002). Den föreslår att inre och yttre motivation och amotivation kan 
betraktas som något situationsspecifikt (i vissa idrottssituationer), kontextuellt (till exempel i 
idrottssituationer) samt globalt (i alla situationer). Den andra teorin är Deci och Ryans (1985) 
self-determination theory och det är från den som denna studie ska utgå från är. De har 
använt sig av främst kvantitativ, men även kvalitativ metod. Detta genom till exempel 
enkäter, experiment, dagboksanteckningar och fältstudier. Deci och Ryan har dels forskat 
tillsammans och dels på eget håll tillsammans med andra forskare, vilket har gjort att flera 
andra forskare också utgår från self-determination theory. Forskning har gjorts på såväl 
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elitidrottare som motionärer och fokuserat på inre och yttre motivation utifrån begrepp som 
till exempel välbefinnande, hälsa, personlighet, vinna eller förlora, belöning, feedback, stöd 
och tillfredsställelse (Edmunds, Ntoumanis & Duda, 2006; Gagné, Ryan & Bargmann, 2003; 
Reeve & Deci, 1996; Ryan & Frederick, 1997; Vallerand, Deci & Ryan, 1987; Vansteenkiste 
& Deci, 2003).  
 
 

Self-determination theory 
 
Self-determination theory utgår från inre och yttre motivation och är enligt Biddle (1999) 
begrepp som är välkända och centrala i alla diskussioner om kontroll och motivation. Den 
yttre motivationen är de drivkrafter som inte har sitt ursprung i individen själv, utan som 
handlar om att nå ett mål och tillfredsställa ett behov. Det kan vara pengar, priser och prestige 
(Biddle & Mutrie, 2001). Inre motivation är de drivkrafter som får människor att göra saker 
av egen ”fri vilja” utan påverkan av yttre faktorer. Aktiviteten i sig är intressant och rolig, ger 
njutning och tillfredsställelse.  Forskning har visat att inre motivation till motion är att föredra 
framför yttre motivation (Frederick & Ryan, 1993). Enligt författarna tenderar en inre 
motiverad motionsutövare att både motionera oftare, känna sig mer kompetent vid utförandet 
av sin aktivitet, känna sig nöjdare, ha mer energi samt ha ett större självförtroende jämfört 
med de yttre motiverade motionsutövarna. För att bibehålla motionsaktiviteter har inre 
motivation visat sig vara en viktig faktor. Många börjar motionera på grund av yttre motiv 
som till exempel att gå ner i vikt eller att förbättra sitt utseende, men dessa motiv kan inte 
bibehålla motionerandet över tid (Frederick & Ryan, 1993). Det är störst risk att en person 
hoppar av en aktivitet inom en sexmånadersperiod (Hassmén et al., 2003). Den yttre 
motivationen skall dock kunna övergå till en inre motivation under motionerandets gång. 
Deci och Ryan (1985) menar att det finns fyra faktorer för att kunna skapa inre motivation. 
De ytterst primära är kompetens och autonomi (självbestämmande), de övriga är samhörighet 
och glädje. Enligt Deci och Ryan (1985) består det motiverande beteendet i grunden av att 
sträva efter att tillfredsställa dessa fyra nödvändigheter, vilket är en förutsättning för att inre 
motivation skall uppstå.  
 

Kompetens. Kompetens pekar på människans strävan efter att hantera sin omgivning på ett 
allt bättre sätt och att genom skicklighet och effektivitet öka sina färdigheter i olika domäner 
samt att individen får någon form av återkoppling (Deci & Ryan, 1985). Ryan och Deci 
(2002) kallar denna process för varsebliven kompetens (perceived competence). När en 
individ upplever känslan av kompetens, som till exempel kan uppkomma när individen 
lyckas med en uppgift som är en optimal utmaning, så ökar den inre motivationen. Om 
däremot en händelse inte upplevs som varsebliven kompetens försvagas den inre 
motivationen (Ryan & Deci, 2002).  
 

Självbestämmande. Människan vill känna att hon har ett fritt val och att hon agerar i 
avsaknad av yttre påverkan (Deci och Ryan, 1985). Ryan och Deci (2002) benämner detta 
som perceived locus of causality. De menar att när en händelse ändrar uppfattningen till en 
mer extern påverkan försvagas den inre motivationen. Om däremot en händelse ändrar 
uppfattningen till en mer intern påverkan så förhöjs den inre motivationen (Ryan & Deci, 
2002). 
 

Samhörighet. Med samhörighet menas en önskan att relatera till någon i sin omgivning, att 
bry sig om andra samt att känna att andra bryr sig om en själv (Deci & Ryan, 1985).  
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Glädje. Individen upplever glädje när denne är engagerad i en aktivitet som upplevs vara 
intressant, stimulerande och rolig. Även den sociala interaktionen deltagare emellan påverkar 
en individs känsla av glädje (Deci & Ryan, 2000). 

Deci och Ryan (1985) har utifrån antagandet om de medfödda behoven utvecklat tre 
delteorier inom self determination theory: organismic integration theory, cognitive 

evaluation theory och causality orientations theory. Denna studie kommer att utgå från self 
determination theory och de två delteorier som har störst relevans för denna studie: 
organismic integration theory och cognitive evaluation theory. 
 

Organismic integration theory.  Utgångspunkten för organismic integration theory är att en 
individ ofta känner sig manad att utföra beteenden och anta värderingar som inte automatiskt 
fångar dennes intresse (Deci & Ryan, 1985). Organismic integration theory fokuserar på yttre 
drivkrafter och den process där dessa tas in och omvandlas till vad som uppfattas som egna 
inre drivkrafter. Detta leder till en process som kallas internalisering, beteenden som till en 
början egentligen inte är motiverande. Denna omvandling sker enligt Deci och Ryan (1985) 
inte per automatik utan kräver en aktiv medverkan av individen. Detta är en kognitiv process 
där värderingar, attityder samt ens vilja att handla på olika sätt förändras. Ju mer en yttre 
reglering blir internaliserad av individen, desto mer blir den grunden för ett 
självbestämmande beteende. Deci och Ryan (1985) menar att de fyra faktorer som är viktiga 
för i vilken grad internaliseringsprocessen sker är kompetens, självbestämmande, 
samhörighet och glädje.  
 

Cognitive evaluation theory. Genom cognitive evaluation theory undersöks de sociala 
omgivningsfaktorer som möjliggör eller försvagar bildandet av en inre motivation (Ryan & 
Deci, 2002). I cognitive evaluation theory menas att om en individ upplever att omgivningen 
främjar en känsla av kompetens kan detta förstärka den inre motivationen. Positiv feedback 
kan förstärka den inre motivationen, men bara om individen upplever en känsla av 
självbestämmande. För att känna inre motivation menar Ryan och Deci (2002) att individen 
både måste uppleva kompetens och att ens beteende är självbestämmande. Självbestämmande 
innebär att individen själv väljer att delta i till exempel vattengymnastik. När 
självbestämmandet är som högst är det förknippat med inre motivation, det vill säga man gör 
det för att det är roligt, det har blivit självändamål. 
 
 
Motivation till motion 
 
Hur personer upplever eller är emotionellt inställda till sport är viktiga komponenter i 
motivationen till att delta i motionsaktiviteter (Lindner & Kerr, 2001). De främsta 
anledningarna till att delta eller planera att delta i en sport eller fysisk aktivitet är att komma i 
form eller att bibehålla formen och att vara hälsosam samt att sport och fysisk aktivitet är 
roligt (Lindner & Kerr, 1999; Lindner & Kerr, 2000; Wiesemann, Ludt, Szecsenyi, 
Scheuermann & Scheidt, 2003). 

Boyette et al. (2002) menar att de tre viktigaste faktorerna i den inledande fasen i fysisk 
aktivitet för äldre vuxna är medicinsk status, tidigare deltagande i fysisk aktivitet samt 
utbildning. De som har varit fysiskt aktiva tidigare har större chans att bibehålla ett 
träningsprogram än de som inte har det. Författarna menar att den äldre vuxne skall 
tillsammans med en professionell inom området identifiera strategier som kan ta bort de 
hinder som upplevs för att vara fysiskt aktiv samt försöka skapa en vana som leder till en 
livsstil med regelbunden fysisk aktivitet.  
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Lindner och Johns (1991) menar att icke-sportsligt engagemang i till exempel arbete, 
studier och familj ofta är starkare motiv för att inte delta i en idrottsförening än den 
tillfredsställelse som sporten ger i sig själv. De främsta anledningarna till att inte delta i sport 
eller fysisk aktivitet är att man har andra intressen, att man inte har tid eller att man inte är 
duktig på idrottsaktiviteter (Jaffee, Lutter, Rex, Hawkes & Bucaccio, 1999; Lindner & Johns, 
1991; Lindner & Kerr, 2000; Neuberger, Kasal, Vogel Smith, Hassanein & DeViney, 1994; 
Wiesemann et al., 2003).  

Få aspekter på sport och fysisk aktivitet är så universella och centrala som mänsklig 
motivation (Biddle, 1995). Vare sig det gäller en elitlöpare som efter 30 km i ett maratonlopp 
vill öka farten eller en vanlig motionär som hoppar av gympapasset efter ett fåtal gånger, så 
är motivationen det centrala (Biddle, 1995). Att förstå vad som motiverar en individs 
beteende och att förstå varför människor deltar eller avlägsnar sig från sport och fysisk 
aktivitet är en nyckelfråga för idrottspsykologer och idrottstränare. Detta är viktigt för 
vägledningen att främja en aktiv livsstil, utvecklingen av teoretiska modeller för motivation 
till motion samt för att nå framgångsrik tillämpning inom området (Weiss & Chaumeton, 
1992; Lindner & Kerr, 1999). Boyette et al. (2002) menar att ett långtidsdeltagande i fysisk 
aktivitet bland äldre vuxna resulterar i en hälsosammare livsstil och minskar deras 
användning av sjukvård. Det är därför av betydelse att skapa en förståelse för vad som 
influerar äldre vuxna att börja samt bibehålla en motionsform. 

För att människor ska fortsätta motionera är det en förutsättning att de har tillräcklig 
motivation för att kunna bibehålla motionen. Att bibehålla motionen har visat sig vara en 
svårighet, då majoriteten som börjar motionera slutar inom en sexmånaders period (Hassmén 
et al., 2003). Annan forskning visar också att det inte är lätt att bevara motivationen för en 
hälsosam livsstil (Bedinghaus, Leshan & Diehr, 2001; Harland & White, 1999). Därför är det 
berättigat att öka förståelsen för de motivationsfaktorer som kan bidra till att bevara ett 
motionsbeteende över tid. Den största utmaningen i samband med träning och 
hälsofrämjande aktiviteter är att skapa motivation för dem som inte tränar till att börja träna 
regelbundet (Biddle, 1995).  
 
 
Vattengymnastik som hälsofrämjande aktivitet 
 
Följande studie avsåg att kvalitativt genom intervjuer undersöka hur kommunanställda inom 
ramen för sitt arbete upplevt motivationen att delta i hälsofrämjande motion i form av 
vattengymnastik. Den aktuella kommunen i en mellanstor norrländsk stad har satsat mycket 
på hälsofrämjande aktiviteter för sina anställda. Detta har resulterat i en egen idrottsförening 
med olika aktiviteter och erbjudanden. Det finns flera organiserade aktiviteter att välja bland, 
däribland vattengymnastik, som är den populäraste aktiviteten. Det finns elva grupper och det 
är mellan 33-36 anmälda personer i varje grupp. Grupperna fulltecknas så gott som varje 
termin. Man anmäler sig till en tid i veckan som sedan inte går att ändra. Vattengymnastiken 
är 15 gånger per termin. Det genomsnittliga deltagandet har varit 63 %. Den typiska 
deltagaren i vattengymnastik är runt 50 år och kvinna. Kommunen erbjuder sina anställda en 
”motionstimma”, vilket innebär att de anställda har rätt att utnyttja en timme i veckan på 
arbetstid till fysisk aktivitet. 
 
 
Syfte  

 
Syftet med denna undersökning var att beskriva och förstå den yttre och inre motivationen 
hos kommunanställda som deltar i en kommunal friskvårdssatsning på vattengymnastik, samt 
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att undersöka om det varit möjligt att skapa en inre motivation genom aktivt 
friskvårdssatsande. I undersökningen har även ingått att öka förståelsen för vilka faktorer som 
kan finnas bakom träningsdeltagande under en lång tid.  

 
 

Frågeställningar  
 
1. Vilka drivkrafter ligger till grund för att kommunanställda engagerar sig i och 

fullföljer hälsofrämjande aktiviteter?  
2. Finns det några skillnader i motivationsmönstret (inre och yttre motivationsfaktorer) 

med avseende på aktivitetsnivå? 
3. Hur upplevs betydelsen av kompetens, självbestämmande, samhörighet och glädje för 

motionsdeltagandet? 
 
 

Metod  
 
Deltagare 
 

Deltagare i studien var 15 personer som arbetade inom den för studien aktuella kommunen 
och som var aktiva i kommunens friskvårdssatsning vattengymnastik. Det var 12 kvinnor och 
tre män med en medelålder på 52 år. Det var således en blandad grupp av kommunanställda, 
främst från tjänstemannasektorn. Deltagarna valdes ut av författarens kontaktperson på 
kommunen, tillika ordförande i idrottsföreningen. Deltagarna valdes utifrån hur aktivt de 
deltagit i vattengymnastiken, med fem deltagare i varje grupp. Respondenterna hade deltagit i 
vattengymnastik från ett upp till 12 års tid (med ett medel på sex år). För sin medverkan i 
studien fick alla deltagare ett badlakan från idrottsföreningen med bifogat tackbrev.  
 
 
Material 
 
Då respondenternas upplevelsesituation var i fokus skapades av författaren till denna studie 
en intervjuguide bestående av sju teman, baserade på Deci och Ryans (1985) self-
determination theory samt intervjufrågor från studien av Lundbäck och Renberg (2005). 
Innan själva intervjutillfällena testades intervjufrågorna på två personer. De sju tematiska 
frågeområdena var: bakgrundsinformation, skäl till att delta i vattengymnastiken, upplevelse 
av kompetens, samhörighet, självbestämmande och glädje samt övrigt. Exempel på frågor i 
intervjuguiden var:  ”Är det något speciellt som påverkat dig till att börja med 
vattengymnastiken?”, ”Har motivet förändrats jämfört med när du började?”, ”Upplever du 
att vattengymnastiken har gett några resultat? I så fall vilka?” och ”Hur påverkar gruppen ditt 
deltagande i vattengymnastiken?”  
 
 
Procedur 
 
Uppdragsgivaren för studien var Företagshälsovården i staden som själva sökte kontakt med 
studenter via Internet (uppsatsförslag till studenter) för att få en undersökning utförd. 
Författaren till denna studie tog kontakt med den givna kontaktpersonen på 
Företagshälsovården. Ett möte bestämdes för att diskutera undersökningens uppläggning. Då 
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undersökningen var ett uppdrag på en av Företagshälsovårdens kunder, kommunen, så fick 
författaren även en kontaktperson på den aktuella kommunen. Kontaktpersonen på 
kommunen gjorde urvalet som genom deltagarstatistik baserades på hur aktiv man har varit i 
sitt deltagande i vattengymnastiken. Tre undergrupper konstruerades enligt följande 
uppdelning: (1) Ofta: 12-15 ggr/termin, (2) Sporadiskt: 6-11 ggr/termin och (3) Sällan: 1-5 
ggr/termin. Med hjälp av ett deltagarregister valdes slumpmässigt fem stycken ur varje grupp, 
totalt femton stycken respondenter.  Av kontaktpersonen på kommunen tilldelades varje 
respondent ett av författaren formulerat missivbrev där det informerades om studiens syfte 
och uppläggning. Respondenterna informerades även om informations-, samtyckes-, 
konfidentialitets- samt nyttjandekravet enligt Vetenskapsrådets föreskrifter (2002). 
Intervjuerna genomfördes i avskilda rum på respondenternas arbetsplats alternativt i rum 
ordnade av kontaktpersonen på kommunen. Alla intervjuerna spelades in på filer i en bärbar 
dator. Längden på intervjuerna varierade mellan 15 och 45 minuter. Filerna med intervjuerna 
raderades efter analyserna.  
 
 
Databearbetning  
 
Efter varje intervju transkriberades ljudupptagningarna där intervjun ordagrant skrevs ned, 
dock utan kodning av harklingar, pauser och kroppsspråk. Det transkriberade materialet 
uppgick till drygt 70 sidor. Materialet uppfattas som rikt med avseende på upplevelsen av att 
vara motiverad och positivt inställd till aktiviteten. Däremot är det vagt i avseende till att inte 
vara motiverad samt upplevelse av inre hinder för aktiviteten i fråga. Transkriberingarna 
lästes igenom upprepade gånger för att kunna ge ledtrådar till både förväntade och nya 
mönster och aspekter. För att analysera det empiriska materialet användes den metod Kvale 
(1997) kallar för meningskategorisering. Data strukturerades och kodades i kategorier genom 
att sammanställas utifrån centrala teoretiska begrepp med anknytning till frågeområdena. Den 
första delen av analysen skedde induktivt inom ramen för de centrala teoretiska begreppen, 
det vill säga innehållet sammanfattades i olika begrepp som var gemensamma för flera 
enskilda fall (Egidius, 2002). Den induktiva analysen resulterade i olika teman med 
tillhörande kategorier, sammanfattande i de två huvudrubrikerna motiv för deltagande i 

vattengymnastiken och hinder för deltagande i vattengymnastiken. Första temat var 
välbefinnande med kategorierna fysiskt välbefinnande (njutningsfullt och avslappnande) och 
känslomässigt välbefinnande (vällust och uppiggande). Andra temat var förebyggande med 
kategorierna skador, ålderskrämpor och flexibilitet. Tredje temat var social kontakt med 
kategorierna gemenskap med kollegor och bra ledare. Fjärde temat var vanemönster med 
kategorierna regelbundenhet, uppbyggt behov och motionstimma. De induktiva begreppen 
relaterades slutligen i en andra mer deduktiv analys (under en tredje huvudrubrik 
självbestämmande) till Deci och Ryans (1985) self-determination theory, gällande de 
teoretiska begreppen självbestämmande, kompetens, samhörighet och glädje. Den slutliga 
analysen resulterade således i en förening av de induktiva begreppen med Deci och Ryans 
teoretiska begrepp. En modell skapades som utgick ifrån begreppet självbestämmande som 
antas ligga till grund för möjligheten att skapa motivation. Begreppen var vanemönster 
(regelbundenhet, uppbyggt behov, motionstimma), kompetens (förebyggande för skador och 
ålderskrämpor, resultat, flexibilitet), samhörighet/social kontakt (gemenskap med kollegor, 
bra ledare) samt glädje/välbefinnande (fysiskt: njutningsfullt och avslappnande, och 
känslomässigt: vällust och uppiggande). Begreppen knöts slutligen till yttre och inre 
motivation.  
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Resultat  
 
Motiv för deltagande i vattengymnastiken 
 
Under denna rubrik presenteras respondenternas (R1–R15) svar på varför man deltog i 
vattengymnastiken. Upplevelserna har belysts med utvalda citat, som i vissa fall täcker flera 
olika teman och kategorier. Av materialet framträdde fyra huvudteman till motiv att delta i 
vattengymnastiken: välbefinnande, förebyggande, social kontakt och vanemönster.  
 

Välbefinnande. Två tredjedelar av respondenterna nämnde motiv för att delta i 
vattengymnastik som kan sammanfattas i temat välbefinnande. Det var dels fysiska motiv 
såsom att det var njutningsfullt (skönt och varmt i vattnet) och avslappnande (en skön 
trötthet), dels känslomässiga motiv såsom vällust (nöjd med sig själv, musik och social 
gemenskap) och uppiggande.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Välbefinnande som ett motiv till att delta i vattengymnastiken, med tillhörande 
kategorier. 
 
R6 beskrev det på följande sätt och pekade även på den sociala kontakten och att det hjälpte i 
förebyggande syfte: 
 

Jag har mer driv i mig nu. Jag känner ju att det hjälper och det är en stor drivkraft. 
Det är behagligt, man träffar ungefär samma personer och man står där och viftar 
i bassängen, det är trevligt med musiken och det är varmt i vattnet… man känner 
sig avslappnad när man kommer hem och det är skönt. Även om man var jättetrött 
när man åkte dit och tänkte hur ska det här gå så här sent. När man väl har 
övervunnit motståndet då är det jätteskönt.  

 
Det som hälften av respondenterna värderade högst med vattengymnastiken var det 
välbefinnande det gav under och efter vattengymnastiken. De fyra vanligaste förekommande 
känslorna som respondenterna upplevde efter ett pass var känslan att vara nöjd med sig själv, 
avslappnad, uppiggad samt en skön trötthet. R1 tyckte att ”jag känner mig nöjd med mig själv 
att jag har gjort det. Man känner sig avslappnad. Det är en skön känsla, en skön trötthet om 
man säger så”. Alla 15 respondenter hade för avsikt att fortsätta med vattengymnastiken. Åtta 
respondenter vill även fortsätta motionera på annat sätt.  

Välbefinnande 

Fysiskt 

Vällust  

Avslappnande  

Uppiggande 
 

Känslo- 
mässigt 

Njutningsfullt  
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Förebyggande. Två tredjedelar av respondenterna nämnde motiv för att delta i 
vattengymnastik som kan sammanfattas i temat förebyggande. Tillhörande kategorier var 
skador, ålderskrämpor och flexibilitet.  
 

 
 

 
 
 
 

     
   
 
 
 
Figur 3. Förebyggande som ett motiv till att delta i vattengymnastiken, med tillhörande 
kategorier. 
 

Förebyggande av skador som i exempelvis var fallet för R1: ”Jag har haft såna 
problem med knäna. … Det är jätteviktigt för min kropp, det är bara så.” Även 
förebyggande för ålderskrämpor, som R3 förklarade på följande sätt: ”Det är det 
att man blir äldre och börjar känna sig stel och har lite ont i axlar, eftersom jag 
sitter hela dagarna.”  

 
Två tredjedelar av respondenterna upplevde att vattengymnastiken som motionsform var 
lagom ansträngande eftersom den är så flexibel att man kan bestämma intensiteten utifrån 
sina egna förutsättningar.  
 

Jag tycker den har sin fördel i och med att du själv kan bestämma effekten av det. 
Det går ju att slöa där utan att ta ut sig. Alla övningar kan du ju ta ut till max om 
du vill. … Men fördelen är att i en grupp så där kan ju en del på grund av 
krämpor eller kanske nåt annat inte orka så mycket och då kan man ju ta det lite 
lugnare. Vill man ha ut mycket av det så kan man ju kämpa på utav bara tusan, 
och jag tycker jag gör så gott jag kan i alla fall. (R13) 

 
Social kontakt. Två tredjedelar av respondenterna nämnde motiv för att delta i 

vattengymnastik som kan sammanfattas i temat social kontakt. Tillhörande kategorier var 
gemenskap med kollegor och bra ledare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Social kontakt som ett motiv till att delta i vattengymnastiken, med tillhörande 
kategorier. 

 Social kontakt 

Gemenskap med 
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Bra ledare 

Förebyggande 
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 10 

Social kontakt upplevs i form av gemenskap med kollegor och bra ledare. ”Den sociala 
gemenskapen, det var ju den som drev mig dit” (R6). Även R3 påpekade glädjen i den sociala 
kontakten:” Det är ju roligt för att det är folk från kommunen. Man står ju där och pratar vid 
bassängkanten, i bastun och i duschen. Det är ju inget roligt om man skulle vara alldeles 
ensam.” Hälften av respondenterna upplevde att det var viktigt att ledaren var engagerad.   
”… Sen är det ju ledarna naturligtvis. Det är ju viktigt vem som leder vattengympan och vad 
de har för inställning. … Hon är väldigt positiv och öser beröm och sånt påverkar ju” (R6). 
Drygt en tredjedel av respondenterna upplevde att vattengymnastiken som motionsform var 
lite för lätt och de påpekade att det kunde bero på ledaren, då de upplevde att det kunde skilja 
mycket på olika pass beroende på ledare.  
 

Vanemönster. Många av respondenterna upplevde det som en fördel att få in en aktivitet 
som vattengymnastik som en rutin i sitt vanliga veckoschema. Detta var ett motiv som gick 
under temat vanemönster, där bidragande faktorer som regelbundenhet i form av en fast tid, 
ett uppbyggt behov och motionstimma kunde urskiljas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 5. Vanemönster som ett motiv till att delta i vattengymnastiken, med tillhörande 
kategorier.  
 
En tredjedel av respondenterna använde sin, av kommunen betalda, motionstimma till 
vattengymnastiken. Nästan lika många respondenter använde motionstimman, fast till en 
annan aktivitet än vattengymnastik. Resterande respondenter använde inte motionstimman 
alls. Över två tredjedelar av respondenterna ansåg att det var en fördel att vattengymnastiken 
skedde regelbundet, det vill säga på en fast tid. ”Det blir en rutin och samtidigt har ju vi det 
så bra att jag får göra det på arbetstid. Jag har ju till och med betalt när jag är där, så på så sätt 
är det ju väldigt fördelaktigt” (R13). Två tredjedelar av respondenterna prioriterade 
vattengymnastiken före andra fritidsaktiviteter. R9 menade: ”Det ska krocka med mitt jobb 
då, men annars så krockar det inte med nåt annat för jag har ju planerat det här.”  

Tre av respondenterna pekade på att motion hade blivit som ett uppbyggt behov efter att 
de började motionera i ung ålder. R15 berättade att ”jag började med fotboll i början av 70-
talet. … Och sen var behovet av motion där. Sen krävde ju kroppen motion helt enkelt, så för 
mig har det ju varit väldigt enkelt”. Lika många respondenter menade att vattengymnastiken 
har blivit en vana för att man hållit på med den så länge.  
 

Nu är det som ett behov. Det har liksom inte varit någon torsdag om jag inte har 
varit på vattengympa, det liksom hör till dagen. Så går jag ju direkt från jobbet så 
det hör till arbetsdagen nästan. Man har liksom inte slutat jobbet förrän man har 
varit på vattengympa innan man far hem. Jag tror att det har blivit som ett behov. 
(R5) 

 

Vanemönster 

Regelbundenhet 

Uppbyggt behov 

Motionstimma 
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Hinder för deltagande i vattengymnastiken 
 
Ingen märkbar skillnad fanns vad gällde hinder för deltagandet i undergrupperna (sällan, 
sporadiskt och ofta). Det som utgjorde skillnaden i hur ofta respondenterna gick på 
vattengymnastiken var följande hinder. En tredjedel angav sjukdom och arbetet (på grund av 
skiftarbete och mycket att göra på jobbet) som hinder för att inte delta i vattengymnastiken. 
Andra hinder som ett par respondenter angav var att man var bortrest eller privata förhinder 
som förpliktigar. R15 sade till exempel: ”Hinder? Nej, sjukdom eller bortrest, och så om det 
är helt omöjligt för jobbet, men det har det ju inte varit hittills så det har gått bra”.  
 
 
Självbestämmande 
 
I följande avsnitt redovisas en begreppskategorisering av datamaterialet i enlighet med Deci 
och Ryans (1985) self-determination theory, det vill säga respondenternas upplevelse av 
vattengymnastiken utifrån självbestämmande, kompetens, samhörighet och glädje 
presenteras. En modell skapades dels utifrån de begrepp som den induktiva analysen 
resulterade i, och dels genom en deduktiv anknytning till Deci och Ryans teoretiska begrepp. 
Modellen utgick ifrån begreppet självbestämmande som antas ligga till grund för att det ska 
vara möjligt att skapa motivation för någonting, eftersom människan vill känna att hon har ett 
fritt val (Deci & Ryan, 1985).  Övriga begrepp var vanemöster (regelbundenhet, uppbyggt 
behov, motionstimma), kompetens (förebyggande för skador och ålderskrämpor, resultat, 
flexibilitet), samhörighet/social kontakt (gemenskap med kollegor, bra ledare) samt 
glädje/välbefinnande (fysiskt; njutningsfullt och avslappnande, och känslomässigt; vällust 
och uppiggande). Begreppen placerades i modellen utifrån vilken betydelse de har för yttre 
respektive inre motivation. 
 

 
Figur 6. Begreppsschema. Resultatet analyserat utifrån en deduktiv koppling till Deci och 
Ryans (1985) motivationsfaktorer i deras self-determination theory. 
 
Alla respondenter upplevde att de själva valt vattengymnastiken. R2 förklarade till exempel: 
”Det är det att man har fått erbjudandet och så provar man och ser hur det är, och känns det 
bra så stannar man ju kvar.” 
 

Kompetens. Endast en respondent hävdade att vattengymnastiken inte gav några resultat 
och två menade att resultaten eller de uteblivna resultaten inte påverkade deras inställning till 
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motionsformen. De övriga av respondenterna pekar på någon form av resultat som viktigt att 
uppnå och som påverkade deras inställning till deltagande i vattengymnastiken. 
Respondenterna angav främst följande resultat som en följd av vattengymnastiken: att man 
känner välbefinnande och blir pigg samt rehabilitering i form av att man jobbar bort det onda 
eller förhindrar att få ont.  

 
Jag är väldigt förvånad över att det kunde bli så bra. Jag var riktigt risig där och 
rätt som det var kunde jag röra mig helt fritt och jag har sällan besvär. När det är 
uppehåll det är då det återkommer, så det är farligt att göra uppehåll. … 
Resultaten är ju avgörande tror jag, man måste få se något märkbart. (R6) 

 
Respondenterna uppgav även att vattengymnastiken gjorde att man håller sig i trim, känner 
sig starkare, kroppen blir mjuk, man håller vikten, blir smidig samt får bättre kondition. 
Bland dem som påpekade att resultaten påverkade deras inställning till att delta poängterade 
fem av respondenterna att det kändes i kroppen när det var uppehåll med vattengymnastiken. 
R14 beskrev det på följande sätt: ”Det resultat som man känner är egentligen när man inte går 
dit. Det är egentligen det som gör att jag går dit.” Ett par av respondenterna hävdade att man 
med tiden kände sig trygg i bassängen och mer kompetent med själva motionsformen.  
 

Samhörighet. Två tredjedelar av respondenterna menade att gruppen hade en viss betydelse, 
dock inte avgörande, för deras deltagande i vattengymnastiken. Fem av dem hävdade att 
gruppen påverkade deras vilja att delta. Gruppen är positiv för dem som vill träffa andra, få 
mobiliserande stöd och ha roligt snarare än att prestera.  
 

Det som är bra med vattengympa det är att det är i grupp med en fast tid. Då vet 
jag att jag kommer iväg. Det här med att jag själv ska göra nånting det är lite 
svårare. Då blir jag mer motiverad när jag vet att jag har de här tiderna och träffar 
andra. (R1) 

 
Nästan hälften av respondenterna upplevde ett behov av att få stöd av andra i sitt 
motionerande. Två av dessa upplevde att gruppen i vattengymnastiken gav detta stöd.  
 

Det är inte så att de behöver uttrycka det. Jag vet att den här gruppen finns den 
tiden och det är ett bra stöd för mig att ta mig dit. Jag skulle inte kunna göra 
någonting i samma mån om det bara var jag själv, då skulle det inte vara lika 
roligt faktiskt. (R1) 

 
Fem respondenter upplevde att det var någon annan i deras omgivning som bidrog till detta 
stöd. R4 tyckte att ”det gör ju allting mycket enklare om det är någon som kommer och säger 
att nu ska vi göra det här eller man har någon som säger till en att nu går vi ut och går”. R14 
menade att ”för att jag ska få kontinuitet i det. Jag har svårt att mobilisera mig själv ibland, 
för jag kanske inte gillar att träna direkt”. Drygt hälften av respondenterna tyckte sig inte 
behöva något stöd. Nästan två tredjedelar av respondenterna föredrog att utföra aktiviteter 
tillsammans med andra. De upplevde det sociala umgänget som ett plus i samband med en 
motionsaktivitet.  
 

Men det är väl det om latmasken slår till då kan det ju vara vettigt att man gör en 
slags gruppaktivitet, visst är det så. För mig som person så passar det bättre med 
en gruppaktivitet än en individuell. Allra helst nu när man inte behöver bevisa 
nånting. När man var yngre så kanske man var mer stridig och skulle vara bäst 
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men nu spelar det ingen roll och då lockar ju gruppen en att fortsätta. … Jag vill 
gärna ha en morot. … Och då kan ju gruppen vara en sån morot. Det blir det här 
sociala, inte prestationen egentligen utan den här sociala gruppen som gör att man 
fortsätter. (R5) 

 
Tre respondenter tyckte inte att det spelade någon roll och tre föredrog att utföra 
aktiviteter ensam. För de respondenterna kan en gruppaktivitet som vattengymnastik till 
viss del vara negativt på grund av att man helst vill göra en ensamaktivitet samt vill 
koncentrera sig på aktiviteten och prestationen. 
 

Glädje. Alla respondenter utom en upplevde att det är roligt att gå på vattengymnastik. R12 
berättade att ”annars skulle man ju inte gå tillbaka om man inte tyckte det var roligt, man 
måste ju tycka det är roligt också. …Det är jättehärligt att man får gå dit”. R14 pekade på att 
det inte är utav glädje han deltog utan för välbefinnandet och i förebyggande syfte: 
 

Nä men träning, jag är ingen tränartyp. Jag tycker som inte det är något kul. … 
Roligt det vill jag inte påstå. Men jag vet att jag mår bra utav det och det är nog 
det som gör att jag går dit, sen om det är kul eller tråkigt, jag kan inte definiera 
det på det sättet.  

 
Drygt två tredjedelar av respondenterna såg framemot passet och för de resterande fyra så 
kunde det vara lite olika om de såg framemot passet eller om det tog emot. R10 förklarade att 
”det kan ju kännas besvärligt när man går dit, men man vet ju att det är skönt och det är 
ganska roligt, så då kommer man iväg”. Fyra stycken av respondenterna pekade på att 
erfarenheten och kunskapen om vattengymnastik gjorde att det kändes roligare att tillämpa.  
 

Jag tycker det är jätteroligt och helst när man känner att man blir lite starkare, 
man blir starkare i magen och då är det ju roligt att man kan nåt idag som man 
inte kunde förr. Då kan man tycka att då är det ju kanon och just med musiken 
och lite fart. Jag tycker det är jättekul. … Det kan ju vara roligare nu för nu orkar 
man mer. … Men det har ju varit roligt hela tiden för jag har ju känt att det bara 
blir bättre. Ja det blir bättre hela tiden. (R9) 

 
Av materialet framträdde fyra huvudteman till motiv att delta i vattengymnastiken: 
välbefinnande, förebyggande, social kontakt och vanemönster. Hinder för deltagande i 
vattengymnastiken var sjukdom, arbetet, att man var bortrest eller privata förhinder som 
förpliktigar. De flesta av respondenterna pekade på någon form av resultat som viktigt att 
uppnå och som påverkade deras inställning till deltagande i vattengymnastiken. Två 
tredjedelar av respondenterna menade att gruppen hade en viss betydelse för deras deltagande 
i vattengymnastiken. Alla respondenter utom en upplevde att det var roligt att gå på 
vattengymnastik. 
 
 

Diskussion  
 
Syftet med denna kvalitativa undersökning var att studera den yttre och inre motivationens 
roll till friskvårdssatsningen vattengymnastik, samt att se om man kan skapa en inre 
motivation genom en aktiv friskvårdssatsning. I undersökningen har även ingått att öka 
förståelsen för vilka faktorer som inverkar på träningsdeltagande under en lång tid. En modell 
skapades som utgick ifrån begreppet självbestämmande, som antas ligga till grund för att det 
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ska vara möjligt att skapa motivation för någonting, eftersom människa vill känna att hon har 
ett fritt val (Deci & Ryan, 1985). Begreppen som framträdde ur materialet och lade grunden 
till modellen var vanemönster (regelbundenhet, uppbyggt behov, motionstimma), kompetens 
(förebyggande för skador och ålderskrämpor, resultat, flexibilitet), samhörighet/social 
kontakt (gemenskap med kollegor, bra ledare) samt glädje/välbefinnande (fysiskt: 
njutningsfullt och avslappnande, och känslomässigt: vällust och uppiggande). 
 
 
Aktivitetsnivåns betydelse för motivationen  
 
Att bibehålla motionen har visat sig vara en svårighet då majoriteten som börjar motionera 
slutar inom en sexmånaders period (Hassmén et al., 2003). Alla respondenter i denna 
undersökning har hållit på med vattengymnastiken längre än sex månader, vilket enligt 
Hassmén et al. (2003) innebär att alla har passerat det första steget för att bibehålla 
motionsformen. Detta kan vara en av förklaringarna till att ingen märkbar skillnad återfanns 
mellan de tre undergrupperna (sällan, sporadiskt och ofta). Alla respondenter förefaller vara 
så pass motiverade att de har skapat en motivation som gör att de bibehåller 
vattengymnastiken som motionsform. Förklaringen till att de uppvisar olikheter beträffande 
graden av närvaro (grunden för indelningen i grupper) var anledningar som att vara bortrest, 
sjukdom eller arbetstider, det vill säga yttre hinder. Således var inga av respondenterna 
amotiverade och det går heller inte att dra några paralleller mellan dessa undergrupper. 
Istället kan fokus läggas på vad som har gjort respondenterna så pass motiverade att de 
fortsätter med vattengymnastiken. Arbetet med denna undersökning har visat att motivation 
är ett abstrakt begrepp som är svårt att undersöka och förklara. Vad som skapar motivation 
för en människa är individuellt. Däremot har det utrönats vissa faktorer som är viktiga för att 
individen skall uppnå en motivation till motion. Dessa är att individen har förutsättningar för 
att hitta en passande motionsform som kan bli till en vana. Individen kan uppnå motivation 
om den genom sin motionsform upplever kompetens, samhörighet/social kontakt och 
glädje/välbefinnande.  
 
 
Drivkrafter för att kommunanställda engagerar sig i och fullföljer 

hälsofrämjande   
 

Tidigare forskning har pekat på att de främsta anledningarna till att delta eller planera att 
delta i en sport eller fysisk aktivitet är att komma i form eller att bibehålla formen och att 
vara hälsosam samt att sport och fysisk aktivitet är roligt (Lindner & Kerr, 1999, 2000; 
Wiesemann et al., 2003). Undersökningen visade liknande resultat där anledningarna till att 
delta i vattengymnastiken återfinns under begreppen välbefinnande, förebyggande, social 
kontakt och vanemönster. Det bör beaktas att respondenterna talar om motivation till 
vattengymnastiken och inte till motion i allmänhet. Det kan även göra att de hinder som 
tidigare forskning har pekat på, som till exempel andra intressen, att man inte har tid eller att 
man inte är duktig på idrottsaktiviteter (Jaffee et al., 1999; Lindner et al., 1991; Lindner & 
Kerr, 2000; Neuberger et al., 1994; Wiesemann et al., 2003), inte överensstämmer med 
hindren i denna undersöknings resultat. Då endast praktiska hinder som till exempel 
arbetstider och sjukdom kunde påvisas i denna undersökning, kan det ge en antydan till att 
respondenterna har hittat en motionsform som passar dem och som de har skapat motivation 
till. Det gäller att hitta en motionsform som passar bra för en själv. Undersökningens 
respondenter verkar ha hittat en motionsform som passar bra för dem. Något som är en fördel 
för att en motionsform ska passa för en person är att få in aktiviteten som en vana i sitt 
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vardagsliv. Detta kan underlättas genom att ens arbetsgivare erbjuder tid för motion, det vill 
säga en motionstimma, samt att aktiviteten återkommer på en fast tid varje vecka. Vissa av 
respondenterna använde sin motionstimma till vattengymnastiken, vilket underlättade för de 
att delta, då de kunde göra det på arbetstid och inte behöva utnyttja sin fritid.   
 
 
Betydelsen av kompetens, självbestämmande, samhörighet och glädje för 

motionsdeltagandet  
 

Självbestämmande innebär att människan vill känna att hon har ett fritt val och att hon agerar 
i avsaknad av yttre påverkan (Deci & Ryan, 1985). Detta är något som av individerna i den 
föreliggande studien ses som en självklar faktor och den ligger till grund och genomsyrar 
hela möjliggörandet för att kunna skapa motivation till en aktivitet. När en individ har hittat 
en motionsform som passar en själv kan man se att föreningen av Deci och Ryans (1985), 
samt författarens faktorer som framkom av materialet i denna studie, för att kunna skapa en 
inre motivation (vanemönster, kompetens, samhörighet/social kontakt och 
glädje/välbefinnande) är betydelsefulla för att kunna hitta en motivation som håller i längden. 
Utifrån vad individerna i den föreliggande studien har för motiv för sitt deltagande så kan de 
olika faktorerna vara olika viktiga. För de individer som har börjat med vattengymnastiken på 
grund av sjukdom och ålder, så tycktes faktorn kompetens vara viktig, det vill säga att se 
resultat utav sitt motionerande. Den individ i studien som inte tyckte att det var roligt med 
vattengymnastik, tycktes endast delta för att förebygga en skada som annars skulle uppstå. 
Individen upplevde ingen speciell samhörighet och ingen glädje alls, vilket gör att individen 
inte har en inre motivation för aktiviteten. Samma individ berättade om andra träningsformer 
som denne har deltagit i sporadiskt. Aktiviteter som inte har gett samma tydliga resultat som 
vattengymnastiken, vilket speglar den viktiga faktorn kompetens, för att kunna skapa 
motivation.  

Samhörighet/social kontakt gör att man känner gemenskap med övriga deltagare och ledare, 
vilket kan vara en annan avgörande faktor för att bibehålla en aktivitet. För de individer i 
studien som har varit aktiva tidigare och/eller är aktiva inom flera motionsformer, så är 
faktorerna samhörighet/social kontakt och glädje/välbefinnande viktigare. Det blir mer en 
social aktivitet som upplevs som rolig. En anledning till det kan vara att enligt Boyette et al. 
(2002) har de som varit fysiskt aktiva tidigare större chans att bibehålla ett träningsprogram 
än de som inte har det. De individer i studien som redan verkar ha uppnått den inre 
motivationen för vattengymnastik eller är på god väg är de som har varit fysiskt aktiva 
tidigare. Det som trots allt visades var att den slutliga faktorn som gör att en person till sist 
kan nå en inre motivation är glädje/välbefinnande, att det känns roligt att göra aktiviteten. 
Alla fyra faktorer är dock mer eller mindre viktiga för att en enskild individ ska kunna skapa 
sig en motivation som är bestående. 

Deci och Ryan (1985) hävdar att en omvandling från yttre motivation till inre motivation 
sker genom en internaliseringsprocess som inte går per automatik, utan kräver en aktiv 
medverkan av individen. Utifrån denna undersökning kan man inte dra några slutsatser om 
huruvida en från början yttre motivation kan omvandlas till en inre motivation. Studiens 
resultat motsäger dock inte heller detta. Trots att det är allmänt vedertaget att en individs 
intentioner inte alltid omsätts i verklig handling, visar resultatet på att alla respondenterna vill 
fortsätta sin delaktighet i vattengymnastik. Ett positivt resultat, då det finns en hel del som 
tyder på att en mer långtgående internalisering av yttre motiv har ett samband med starkare 
intentioner att fortsätta motionera (Biddle & Mutrie, 2001).  
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Vad en arbetsplats kan göra för att motivera till friskvårdssatsningar  
 

Det är svårt att motivera en annan person till att själv vilja börja motionera. Det man kan göra 
som utomstående, till exempel som arbetsgivare, är att skapa förutsättningar och erbjuda 
möjligheter. Företaget kan bidra med kompetensutveckling och att skapa förutsättningar för 
motivation och välbefinnande, men det avgörande steget måste ändå tas av individen. Varje 
individ måste bli övertygad och fatta ett eget beslut. De personer som fortfarande är 
amotiverade (vilka inte deltog i denna studie) och således inte aktiva inom en motionsform 
kan man ge förutsättningar men inte motivation. Den inre drivkraften ligger hos personen 
själv och det är även hon som har det slutgiltiga ansvaret för sin egen hälsa. Förslag på 
förutsättningar som kan skapas av yttre faktorer är som kommunen i fråga har, en 
idrottsförening som erbjuder aktiviteter, motionstimma och friskvårdsbidrag. Sedan är det 
upp till den enskilda individen att vilja ta vara på erbjudanden och upptäcka om en 
motionsform passar en som individ och om faktorerna kompetens, samhörighet/social kontakt 
och glädje/välbefinnande kan uppnås till den grad att motivation kan uppstå.  
 
 
Reliabilitets- och validitetsfrågor 
 
Reliabilitet hänför sig till forskningsresultatets konsistens (Kvale, 1997). Ett möjligt hot mot 
reliabiliteten i en undersökning av detta slag är att begrepp som till exempel inre och yttre 
motivation och glädje inte tolkas på samma sätt av alla respondenter. För att undvika att detta 
skulle ske testades intervjufrågorna först på två personer i syfte att minimera eventuella 
oklarheter, men man kan ändå inte garantera att samtliga respondenter uppfattade frågorna på 
samma sätt. För att öka reliabiliteten användes även en intervjuguide som säkerställde att 
samtliga frågor ställdes till alla respondenter. Det är dock värt att nämna att intervjuerna inte 
utföll på exakt samma sätt och inte på samma ställe varje gång.  

Validitet hänför sig till om en studie av detta slag verkligen undersöker det som den avser 
att undersöka (Kvale, 1997). I denna undersökning var avsikten att studera fenomen med 
anknytning till abstrakta intrapsykiska begrepp. En berättigad fråga i detta sammanhang är 
därför i vilken utsträckning det går att undersöka sådana företeelser som motivation och 
självbestämmande hos en människa och vilket sätt som är det mest lämpliga. Ett annat 
eventuellt hot mot validiteten och även reliabiliteten är den så kallade sociala önskvärdhet 
som innebär att respondenterna möjligen kan ha svarat utifrån vad de trodde förväntades av 
dem och därför möjligtvis inte ge helt sanningsenliga svar (Kvale). Författarens reflektion är 
att respondenterna kan ha velat framstå som positiva och motiverade, eftersom de kände till 
att de var uttagna till studien för att de var aktiva på vattengymnastiken. Trots detta 
uppfattade författaren respondenternas svar som ärliga. I denna studie var det just 
respondenternas upplevelser av olika aspekter av motivation som var det väsentliga, inte 
objektiva mått på hur pass motiverade de var.  

Generaliserbarheten i denna undersökning är begränsad eftersom det användes ett relativt 
litet urval. Dock är det ett resultat som pekar på en giltighet vad gäller skapandet av 
motivation. Studiens resultat stämmer väl överens med tidigare forskning, det som utmärker 
denna studie är uppdragsgivarens intresse för de utvalda respondenterna. Respondenterna har 
till stor del liknande funderingar, vilka också kan sättas i relation till Deci och Ryans (1985) 
self-determination theory. Även om studien baserar sig på motionsformen vattengymnastik 
kan resultatet vara till nytta och även tillämpas på andra motionsformer. Resultatet kan 
mycket väl visa sig gälla för andra människor än de som inkluderades i undersökningen. 
Samtidigt ska resultatets giltighet främst bedömas utifrån dess användbarhet i det lokala 
sammanhang där undersökningen har gjorts 
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Fortsatt forskning 
 
Under arbetet med denna studie har olika uppslag till vidare forskning dykt upp. Ett sådant är 
att med utgångspunkt från resultaten i denna undersökning, som sammanföll med vissa 
relevanta begrepp inom motivationspsykologin, utföra en mer omfattande kvantitativ 
undersökning. Ett annat uppslag är att genom en longitudinell studie undersöka motivationen 
hos en och samma grupp vid olika tidpunkter under en längre tid, för att se om en övergång 
från yttre till inre motivation är möjlig. Vidare är ytterligare ett uppslag att göra en liknande 
studie på andra motionsformer och möjligtvis där inte samma goda förutsättningar för 
aktivitet finns, vilket skapar ett ännu större eget ansvar för sin hälsa.  
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What motivates to participate in aquarobics? 
An investigation of the work with preventive healthcare  

in a local government 
 

Frida Arvidsson 
 
 

A condition to get people to participate in an activity for preventive 
healthcare is that they have to be motivated for the activity. The present 
study was carried out in order to describe and understand the extrinsic 
and intrinsic motivation with employees at a local government who 
participate in aquarobics. Fifteen respondents were interviewed based on 
an interview guide built on Deci and Ryan´s (1985) four factors, self 
determination, competence, relatedness and happiness, as conditions to 
reach intrinsic motivation. The results propose that habit, competence, 
relatedness/social contact and happiness/well-being are central to reach a 
motivation for aquarobics. An employer is able to create conditions for 
the employees so that they have the opportunity to find a form of 
exercise that fit the individual. But the real driving force is inside the 
person itself. 

 
Key words: extrinsic and intrinsic motivation, preventive healthcare, 
aquarobics, well-being. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsinformation 
 

- Ålder 
- Arbetsplats 
- Tidigare erfarenheter av motion? Aktivt idrottande? Om ja, när slutade du? 

 
Skäl till att delta i vattengymnastiken 
 

- Hur kom det sig att du började med vattengymnastiken? 
- Är det något speciellt som påverkat dig (till att börja med vattengymnastiken)? 
- Varför deltar du i vattengymnastiken idag? 
- Har motivet förändrats jämfört med när du började? 
- Vad värderar du högst med vattengymnastiken? Vad är det som gör att du fortsätter? 

Vad upplever du för lockelse (motivation) till att vara med? 
- Hur viktigt är det för dig att motionera? Hur prioriterar du ditt deltagande i 

vattengymnastiken gentemot andra aktiviteter? 
- Hur känns det om du missar ett pass i vattengymnastiken? Kan du få dåligt samvete? 
- Vad upplever du för hinder till att vara med? 
- Hur länge har du hållit på med vattengymnastiken? 
- Vad har du för mål med vattengymnastiken? 

 
Upplevelse av kompetens 
 

- Upplever du att vattengymnastiken har gett några resultat? I så fall vilka? 
- Påverkar dessa resultat (eller uteblivna resultat) din inställning till 

vattengymnastiken? 
- Är det viktigt för dig att du ser resultat? 
- Är motionsformen vattengymnastik lagom ansträngande eller för lätt? På vilket sätt… 

 
Upplevelse av samhörighet 
 

- Hur viktig är gruppen, det sociala, för ditt deltagande i vattengymnastiken? 
- Hur påverkar gruppen din vilja att delta i vattengymnastiken? 
- Känner du ett behov av att få stöd av andra i ditt motionerande? 
- Upplever du att du får stöd av andra i ditt motionerande? 
- Föredrar du att utföra aktiviteter själv eller med andra? 

 
Upplevelse av självbestämmande  
 

- Upplever du att du själv fått välja motionsform? 
- Är det någon som påverkat dig i ditt val att delta i vattengymnastiken? 
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Upplevelse av glädje 
 

- Hur roligt tycker du att det är att träna vattengymnastik? 
- Ser du framemot passet eller tar det emot? 
- Vad skulle kunna göra det (ännu) roligare? 
- Upplever du att vattengymnastiken är roligare nu än när du påbörjade den? 
- Känner du engagemang för vattengymnastiken? På vilket sätt… 
- Hur känner du dig efter att du har varit på vattengymnastiken? 

 
Övrigt 
 

- Hur ser du på framtiden? Utifrån hur du känner det idag, kommer du att fortsätta med 
vattengymnastiken alt. motionera de närmaste åren?  

- Upplever du att du har förbättrat din hälsa genom vattengymnastiken? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


