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Sammanfattning 
Fotboll fitness är fotboll som hälsofrämjande aktivitet med mer fokus på glädje och 
gemenskap än taktik och skicklighet. Syftet med studien var att undersöka de bakomliggande 
motiven till ett deltagande i aktiviteten fotboll fitness. I studien deltog 12 intervjupersoner, tre 
kvinnor och nio män i åldrarna 25-70 (M=46.6, SD=12). Alla deltagare hade varit aktiva i 
fotboll fitness minst en månad innan påbörjad studie samt alla hade tidigare spelat fotboll. En 
semistrukturerad intervjuguide användes. Resultatet klassificerades in i tre huvudteman av 
motiv för deltagande; gemenskap, positiva effekter av fotboll fitness samt upplägget för 
fotboll fitness. Gemenskap betyder att deltagarna upplever den sociala tillhörigheten som en 
av anledningarna till att de deltar i fotboll fitness. Under temat positiva effekter av fotboll 
fitness berättade deltagarna om att både psykologiska och fysiologiska hälsoeffekter var 
motiv för deltagande. Även det ostrukturerade upplägget var något som, enligt deltagarna, 
främjade deltagande i aktiviteten. Baserat på resultatet från föreliggande studie 
rekommenderas en aktivitet som främjar gemenskap, lyfter de positiva effekter av aktiviteten 
samt har ett liknande upplägg då detta visat på motivation till deltagande. 
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Abstract 
Football fitness is an activity developed in Denmark and is football in small teams with focus 
on joy and community instead of tactics and skill. The purpose of the study was to investigate 
the underlying motives for a participation in football fitness. The study included 12 
interviewees, three women and nine men aged 25-70 (M= 46.6, SD= 12). All participants had 
been active in football fitness at least one month before starting the study and all participants 
were former football players. A semi-structured interview guide was used. The result shows 
that three core motives for participation; relationships, positive effects of football fitness as 
well as structure of football fitness. Relationships mean that one motive for participation was 
the experience of social belonging. Furthermore, positive effects of football fitness mean that 
the participants valued physical activity beneficial in both physiologically and 
psychologically. The structure of the activity when it comes to rules and the positive climate 
is the third motive for participation in football fitness. Based on the results of the present 
study, it is recommended that an activity promoting the community, highlighting the positive 
effects of the activity, and also have a similar approach will demonstrating motivation for 
participation. 
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I dagens samhälle tillbringar vi 55-60 procent av vår vakna tid i stillasittande aktiviteter 
(Ekblom Bak, 2013). Långvarigt stillasittande medför en risk för olika folkhälsosjukdomar 
som till exempel hjärt-och kärlsjukdomar, cancer och typ-2 diabetes (Hellénius & Ekblom, 
2013). Att vara fysisk aktiv kan förebygga dessa folkhälsosjukdomar (FYSS, 2016b). För att 
ge en indikation på hur fysisk aktiv en person bör vara för att minska risken för dessa 
sjukdomar har rekommendationer arbetats fram. De fysiska rekommendationerna för vuxna, 
där vuxen räknas från 18 år och äldre, är fysisk måttlig intensitet i 150 min/vecka, där 
ytterligare rekommendationer för hög intensitet är 75 min/vecka och bör utföras i pass om 
minst tio minuter och spridas ut över dagarna i veckan (FYSS, 2016a). Trots att det finns 
rekommendationer är det bara ca 50 procent av vuxna som kommer upp i de dagliga 
rekommendationerna (Hagströmer, 2007). Som tidigare nämnts kan fysisk aktivitet förebygga 
några av de vanligaste folksjukdomar (FYSS, 2016b). Riksidrottsförbundet (2018) beskriver 
att ungefär 90 procent av alla barn- och ungdomar har varit aktiva i någon idrottsförening 
under sin uppväxt. I Strategi 2025 som riksidrottsförbundet tagit fram för att utveckla svensk 
idrottsrörelse presenteras siffror på att flest personer är aktiva vid elva års ålder och därefter 
minskar antalet aktiva successivt. Minskningen sker ända fram till 35 års ålder där en liten 
ökning sker, för att sedan minska igen vid 50 års ålder (Riksidrottsförbundet, 2016). Fler 
initiativ behövs därför för att locka tillbaka eller behålla äldre medlemmar i föreningarna för 
att således öka den fysiska aktiviteten hos Sveriges befolkning (Strategi 2025, 2018). 

Ett initiativ för att främja fysisk aktivitet och hälsa är fotboll fitness. Fotboll fitness är 
ett koncept som ursprungligen kommer från Danmark och som innebär att deltagarna spelar 
fotboll i smålag. Huvudfokus i denna aktivitet är hälsa och glädje (Bennike, Wikman & 
Ottesen, 2014). Träningsformen riktar sig mot alla individer oavsett bakgrund och tidigare 
träningserfarenhet. Träningen genomförs med boll utan att lägga någon vikt vid tävling och 
resultat (Svenska fotbollsförbundet, 2018). I Danmark är aktiviteten väl etablerad och har 
hittills lockat många deltagare (Bennike & Ottesen, 2016). Fotboll fitness har visat på 
fysiologiska hälsoeffekter (Krustrup, Dvorak, Junge & Bangsbo, 2010b). Hälsoeffekter i form 
av ökad muskelstyrka, muskelmassa och en minskad risk för hjärt-kärlsjukdomar (Krustrup et 
al., 2010b).Vidare har forskning visat att fotboll fitness minskar risken för välfärdssjukdomar 
och ökar ben tätheten hos deltagarna (Krustrup, Aagaard, Nybo, Petersen, Mohr & Bangsbo, 
2010a). Då fotboll fitness är en aktivitet som, genom fysisk aktivitet, visat sig förebygga 
ohälsa kan det vara en motionsform som kan bidra till en förbättrad folkhälsa. För att få fler 
att bli aktiva inom en motionsform är det viktigt att förstå varför personer väljer att vara 
aktiva inom den specifika aktiviteten (Teixeira, Carraça, Markland, Silva & Ryan, 2012). 
Därför är syftet med studien att undersöka vad som motiverar deltagare att vara aktiva inom 
Fotboll fitness. 

För att förklara motivation till deltagande i fysisk aktivitet och idrott har en rad teorier 
föreslagits. Två av de mest använda är ”självbestämmandeteorin”, och “theory of planned 
behavior”. 
Självbestämmandeteorin 

Inom självbestämmandeteorin finns det olika typer av motivationsregleringar. Dessa 
regleringar kan delas in i tre kategorier; amotivation, inre motivation och yttre motivation 
(Ryan & Deci, 2000a). Amotivation handlar om att personen inte ser något värde i vare sig 
aktiviteten eller vad aktiviteten kan bidra med (Ryan & Deci, 2002). Inre motivation innebär 
att drivkraften för att utföra ett beteende ligger i att aktiviteten ska vara rolig och utan några 
krav på att få ut något specifikt resultat (Ryan & Deci, 2000a). Vidare förklarar Ryan och 
Deci (2002) att inre motivation leder till att individen deltar i en aktivitet för nöjet och det 
välbehag individen känner inför aktiviteten. Yttre motivation innefattar fyra olika delar och 
övergripande för alla delar är att ett deltagande i aktiviteten har ett bakomliggande syfte och 
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det är inte själva aktiviteten i sig som är huvudsyftet (Ryan & Deci, 2000a). För att 
exemplifiera kan en person löpträna för att bli bättre på fotboll, där aktiviteten i sig är löpning 
och det bakomliggande syftet är att bli bättre på fotboll. De fyra olika delarna i yttre 
motivation är extern reglering, introjicerad reglering, identifierad reglering och integrerad 
reglering (Ryan & Deci, 2002). Extern reglering innebär att individen utför en aktivitet för att 
individen motiveras av något som ligger helt utanför aktiviteten exempelvis få en belöning 
eller undvika bestraffning (Ryan & Deci, 2002). I introjicerad reglering styrs motivationen av 
skuld och skam och aktiviteten utförs således för att slippa uppleva dessa känslor (Ryan & 
Deci, 2002). När det rör sig om identifierad reglering motiveras individen av att själva 
aktiviteten är en del av något större som är av vikt för individen (Ryan & Deci, 2000a). Med 
andra ord blir en aktivitet som från början inte ger individen någon glädje eller njutning i sig 
viktig då den är delaktig på vägen till ett större mål (Ryan & Deci, 2002). Den sista 
regleringen i yttre motivation är integrerad reglering vilket är den del av yttre motivation som 
är mest lik inre motivation (Ryan & Deci, 2000a). Integrerad reglering innebär att 
motivationen styrs av att aktiviteten ligger i linje med individens uppfattning av självet, dock 
är resultatet fortfarande av värde vilket bidrar till att regleringen således är av yttre karaktär 
(Ryan & Deci, 2002). 

Självbestämmandeteorin grundas på ett antagande att alla människor har en naturlig 
medfödd vilja att utveckla sig själv (Ryan & Deci, 2002). Ryan och Deci (2002) menar att 
självbestämmandeteorin består av två olika synsätt för självförverkligande, organismic och 
dialectical. Inom organismic beskrivs människan som sökande och letar efter utmaningar i sin 
omgivning (Ryan & Deci, 2002). Sökningen drivs av att individer vill uppnå sin fulla 
potential, kapacitet och sensibilitet (Ryan & Deci, 2002). Dialectical handlar om hur den 
sociala miljön runt om individen antingen kan öka eller sänka deras självförverkligande (Ryan 
& Deci, 2002). Detta beror på hur de psykologiska behoven finns representerade i den sociala 
kontexten (Ryan, 2009). De psykologiska behoven inom självbestämmandeteorin är 
autonomi, kompetens och samhörighet (Ryan, 2009). 

Autonomi innebär att ett beteende som individen gör är helhjärtat och endast utefter 
vad individens intresse är (Deci & Ryan, 2000b; Ryan & Deci, 2017). Med andra ord är 
autonomi att individen agerar helt efter vad den själv finner intressant och vad den värderar 
(Ryan & Deci, 2002). Autonomi går att uppleva även om individen utför handlingen på order 
av utomstående, i detta fall om individen känner att handlingen är värdefull och ligger i linje 
med individens intresse (Ryan & Deci, 2002). 

Det andra psykologiska behovet är kompetens. Kompetens handlar om känslor och 
huruvida individen är kapabel att applicera sina kunskaper i den aktuella miljön (Ryan & 
Deci, 2002). Genom att söka sig till aktiviteter eller utmaningar som ligger i linje med sin 
kompetens bibehålls och utvecklas individens kompetens genom dessa aktiviteter (Ryan & 
Deci, 2002). Vidare strävar människor att vara i miljöer där det känner sig kompetenta (Ryan 
& Deci, 2017). 

Samhörighet är det sista psykologiska behovet i självbestämmandeteorin och innebär 
att individer känner sig som en del i en gemenskap (Ryan & Deci, 2017). Vidare rör det sig 
om att känna sig omhändertagen och sedd av andra likväl som att individen själv visar samma 
uppskattning tillbaka (Ryan & Deci, 2002). Ytterligare handlar det om att ha sin plats i den 
sociala kontexten och känna sig delaktig (Ryan & Deci, 2002). 

Ryan (2009) belyser att när dessa tre psykologiska behoven uppfylls i ett sammanhang 
finner individen lättare livsglädje, inre motivation och välmående. 
Theory of planned behavior 

En annan teori som använts för att beskriva motivation till fysisk aktivitet är Theory of 
planned behavior. Theory of planned behavior är en beteendeteori som ämnar förklara hur ett 
antal faktorer kan påverka valet av ett beteende i en bestämd miljö (Ajzen, 1991). Ajzen 
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(1991) skriver att dessa faktorer är; intention, attityder, subjektiva normer och upplevd 
kontroll. 

En faktor, som enligt theory of planned behavior är direkt relaterat till oddsen att ett 
beteende utförs är intentionen hos en individ att genomföra det faktiska beteendet (Ajzen, 
1991). Intentionen som visar på hur mycket engagemang och vilja personen är beredd att 
lägga ner i ett visst beteende påverkas, i sin tur, av individens attityder, subjektiva normer och 
upplevd kontroll (Ajzen, 1991; Hagger, Chatzisarantis & Biddle, 2002). Attityder är relaterat 
till hur en individ tänker om beteendets utfall och hur individen värderar utfallet av beteendet 
(Ajzen, 1991; McEachan, Conner, Taylor & Lawton, 2011; Plotnikoff, Lubans, Trinh & 
Craig, 2012). Vidare beskriver Ajzen (1991) begreppet som att individen värderar och 
bedömer det tänkta beteendet och utifrån om bedömningen blir fördelaktig för individen eller 
inte påverkar det om beteendet utförs eller om individen inte utför det tänkta beteendet. 

Subjektiva normer kan relateras till personens uppfattning av social press att utföra ett 
beteende eller inte (Ajzen, 1991; McEachan et al., 2011; Plotnikoff et al., 2012). Huruvida 
personen känner den sociala pressen eller inte påverkar om, och i så fall hur, beteendet 
kommer att utföras (Ajzen, 1991; Hagger et al., 2002). 

Upplevd kontroll är den sista delen i theory of planned behavior och påverkar även 
den intentionen till att utföra ett beteende (Ajzen, 1991; Hagger et al., 2002). Mer specifikt 
innebär upplevd kontroll att individens uppfattning av kontroll av det specifika beteendet 
påverkar huruvida personen kommer att utföra det eller inte (Ajzen, 1991; McEachan et al., 
2011; Plotnikoff et al., 2012). Ajzen (1991) påpekar att om en individ tror sig klara av ett 
beteende är det mer troligt att den också kommer att utföra beteendet. Ytterligare innebär 
upplevd kontroll att personen uppskattar kontrollen i ett beteende (Ajzen, 1991). Den 
uppskattade kontrollen baseras, bland annat, på tidigare erfarenheter, nytillkommen 
information i en situation och kunskap kring beteendet (Ajzen, 1991). 
 

 
Figur 1. Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991). 

 
Även om de två teorierna, i många avseenden är olika, har det föreslagits att 

kombinationen av dessa teorier på ett bra sätt kan ge en förklaring till varför en person utför 
ett beteende (Hagger & Chatzisarantis, 2009). Mer specifikt innebär det att när en individ är 
motiverad att utföra ett beteende påverkas också attityd och upplevd kontroll mot beteendet 
(Hagger & Chatzisarantis, 2009). I linje med detta har studier påvisat ett samband mellan 
variabler i självbestämmandeteorin, variabler i theory of planned behavior samt fysisk 
aktivitet (Brooks et al., 2017; Christiana, Davis, Wilson, McCarty & Green, 2014). 
Sambandet påvisar att de tre delarna i theory of planned behavior påverkar den inre 
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motivationen till att genomföra ett beteende (Christiana et al., 2014). Vidare förklarar Brooks 
et al. (2017) att delarna i självbestämmandeteorin har enklare att integrera och förklara 
delarna i theory of planned behavior än vad variablerna i theory of planned behavior har för 
självbestämmandeteorins. Theory of planned behavior och självbestämmandeteorin kan 
gemensamt förklara varför en individ är aktiv inom fysisk aktivitet eftersom delarna i 
självbestämmandeteorin och delarna i theory of planned behavior integreras och påverkar 
varandra, se Figur 2 (Brooks et al., 2017; Christiana et al., 2014; Hagger & Chatzisarantis, 
2009). Vidare fann en studie inte något signifikant resultat mellan beteende och autonom 
motivation (Fortier, Kowal, Lemyre & Orpana, 2009). Fortier et al. (2009) förklarade 
resultatet genom ett olämpligt urval och att det kunde ha varit andra faktorer som påverkar 
beteendet än självbestämmandeteorin och theory of planned behavior. 
 

 
Figur 2. Theory of Planned Behavior tillsammans med Självbestämmandeteorin (Hagger & 
Chatzisarantis, 2009). 
 
Motivation till fysisk aktivitet 

Flera studier har genomförts med fokus på motivation till fysisk aktivitet. Flertalet av 
dessa studier har visat att om deltagandet bygger på inre motivation och deltagarens mål 
ligger i linje med att söka utmaningar, utveckla sin kompetens och vara en del i ett socialt 
sammanhang är detta förknippat med en ökad chans för fortsatt deltagande i aktiviteten 
(Teixeira et al., 2012). Ytterligare har forskning påvisat att om motivationen är 
självbestämmande kommer ett beteende utföras där hälsa främjas (Owen, Smith, Lubans, Ng 
& Lonsdale, 2014; Ryan, Williams, Patrick & Deci, 2009). Vidare har studier även påvisat att 
om personen upplever sig ha hög kompetens inom aktiviteten leder även detta till ett mer 
frekvent träningsbeteende (t.ex. Teixeira et al, 2012). Standage och Ryan (2012) beskriver att 
vilja och utveckling, delar i den autonoma faktorn, underlättar för kontinuerlig fysisk 
aktivitet. Målet med att vara fysisk aktiv är också en påverkningsfaktor i 
självbestämmandeteorin och inverkar på hur mycket den fysiska aktiviteten utförs (Standage 
& Ryan, 2012). Vidare skriver Ryan och Deci (2007) att ihållande träning är förknippat med 
inre motivation och att ett mål som bygger på yttre motivation kan fungera främjande för den 
inre motivationen och således resultera i att träningen fortlöper. Ytterligare beskriver Ryan et 
al. (2009) att anledningen till att ett fysiskt beteende utförs kan bero på både inre motivation 
och yttre motivation eftersom beteendet i sig innebär välbehag för individen samtidigt som 
aktiviteten påverkar ett annat område exempelvis bättre hälsa. Ryan et al. (2009) lyfter att 
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motivationen till ett fysiskt beteende i början kan vara av yttre karaktär och att det då är av 
vikt att beteendet blir mer integrerat hos den inre motivationen för att lättare bibehållas samt 
att glädjen i aktiviteten inte ska gå förlorad. När det rör sig om självbestämmandeteorin i 
förhållande till fysisk aktivitet beskriver flera studier att den inre motivationen är av yttersta 
vikt för att personen ska utföra träningen under lång tid (Ryan & Deci, 2007; Teixeira et al., 
2012). Ytterligare beskrivs det hur målsättningen i förhållande till vilken typ av motivations 
reglering också påverkar den fysiska aktiviteten (Ryan & Deci, 2007; Standage & Ryan, 
2012; Teixeira et al., 2012). Vallerand och Losier (1999) beskriver hur det finns olika sociala 
faktorer inom sport kontexten som kan påverka motivation till ett deltagande. Exempel på 
dessa faktorer kan vara tränarens beteende och hur sportens konkurrens och samarbete ser ut 
(Vallerand & Losier, 1999). Ytterligare påpekar Vallerand och Losier (1999) att de tre 
psykologiska behoven hos en idrottare försöker kompromissa med de sociala faktorerna som 
finns i idrotten för att på så vis skapa högre inre motivation. 

De studier som har utförts på fotboll fitness har i stor utsträckning påvisat positiva 
hälsoeffekter av deltagande. Av den anledningen kan det vara svårt att hitta studier gjorda på 
fotboll fitness och psykologiska utfallsmått. Det har dock genomförts en undersökning som 
berör de båda faktorerna och denna undersökning påvisar skillnaden i motivation efter en 
intervention mellan fotboll fitness och spinning/crossfit (Nielsen, Wikman, Jensen, Schmidt, 
Gliemann & Andersen, 2014). I resultatet från studien konstateras det att de personer som i 
interventionen fick utöva fotboll fitness upplevde större glädje i aktiviteten och i de sociala 
band som skapades under själva träningen än de personer som fick ägna sig åt 
spinning/crossfit (Nielsen et al., 2014). Nielsen et al. (2014) påpekar att det är själva glädjen i 
aktiviteten och i den sociala kontexten som är av inre motiverande karaktär. Således skapar 
fotboll fitness högre inre motivation till att fortsätta spela efter att interventionen är över 
(Nielsen et al., 2014). 
Problemformulering 

Ett växande problem i dagens samhälle är att vi blir mer och mer stillasittande som 
medför en ökad risk för folkhälsosjukdomar (Hellénius & Ekblom, 2013). Ytterligare visar 
forskning att hälsan hos Sveriges befolkning behöver förbättras då många personer idag inte 
når upp till de rekommendationer som finns för fysisk aktivitet (Hagströmer, 2007). Fler 
behöver därför bli regelbundet fysiskt aktiva. Med anledning av detta behövs fler aktiviteter 
som kan attrahera denna grupp av inaktiva personer. Vidare har inte traditionella 
idrottsrörelser arbetat mot att inkludera individer som avslutat sin idrott eller de som aldrig 
började med idrott i ung ålder (Malm & Isaksson, 2017). Fotboll fitness har visat sig vara en 
typ av fysisk aktivitet som visat på goda hälsoeffekter. För att få en ökad förståelse för 
motiven till deltagande inom denna typ av aktivitet så att aktiviteten kan erbjudas på ett 
sådant sätt att den främjar deltagande behövs dock mer forskning. 
Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vad personer, som är regelbundet aktiva inom 
fotboll fitness, beskriver för motiv till deltagande. 

Metod 
Deltagare 

Urvalskriterierna för deltagande var att personerna skulle ha varit aktiva inom fotboll 
fitness minst en månad. Detta för att personerna skulle ha en god förståelse för vad konceptet 
är. Vidare var ett kriterium att deltagarna skulle vara över 25 år. Motivet till detta var att 
fotboll fitness ska rikta sig mot personer som är över 25 år (Bennike et al., 2014). Urvalet av 
deltagare var 12 personer, fördelat på tre kvinnor och nio män i åldrarna 25-70 (M=46.6, 
SD=12). De tillfrågade var från olika grupper där sju var knutna till en förening och fem var 
inte knutna till en förening. En gemensam faktor för alla deltagare var att alla tidigare varit 
aktiva inom fotboll. Tre deltagare slutade innan 20årsåldern där två inte varit aktiva efter det 
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och en har fortsatt att träna. Fem intervjupersoner slutade spela fotboll när de var i åldrarna 
mellan 20-30 år varav en inte varit aktiv efter det. Resterande tre deltagare slutade när de var 
mellan 30-40 år vilka samtliga har fortsatt att vara fysiskt aktiva. En deltagare var fortfarande 
aktiv. 
Material/Instrument 

En intervjuguide, se bilaga 3, skapades av författarna med utgångspunkt i den centrala 
frågeställningen “vad det är som motiverar personer att vara regelbundet aktiva inom fotboll 
fitness”. Intervjuguiden var semistrukturerad (Maykut & Morehouse, 1994) och hade ett antal 
grundfrågor som under själva intervjun byggdes på med följdfrågor. För att kunna få en 
djupare förståelse av vem intervjupersonen var fanns en del bakgrundsfrågor med i början på 
intervjuguiden exempelvis “hur gammal är du?”, “vad jobbar du med?” och “hur ser din 
familjesituation ut?”. Därefter gick intervjun in i “del 2” som innebar frågor som specifikt 
handlade om fotboll fitness. Intervjuguiden strukturerades utifrån tre fokusområden om 
deltagarnas upplevelser innan, under och efter aktiviteten. Samtliga frågor på fokusområdena 
var formulerade på liknande sätt. Exempel på frågor som ställdes till innan träningen var “hur 
känns det mentalt innan träningen?” och “hur känns det fysiskt innan en träning?”, exempel 
på frågor till under träningen var “hur känns det mentalt under träningen?” och “hur känns det 
fysiskt under träning?”, samt exempel till fokusområdet efter träningen var “hur känns det 
mentalt efter träningen?” och “hur känns det fysiskt efter träning?”. Utefter vad personerna 
svarade följde sedan följdfrågor till svaren. 
Etik 

Föreliggande studie följde de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) 
tagit fram. All medverkan i studien var frivillig och alla deltagare fick skriva på ett informerat 
samtyckesbrev där information kring studien fanns som sedan också presenterades muntligt. 
Vidare kunde även de deltagande avsluta sin medverkan utan några förklaringar och vidare 
konsekvenser. Med tillåtelse av intervjupersonerna kunde intervjuerna spelas in för att lättare 
kunna använda sig av informationen. All data behandlades konfidentiellt och intervjuerna 
anonymiserades där det inte går att härleda vilka personer som har medverkat i studien. 
Endast uppsatsskribenterna hade tillgång till ljudfilerna och alla ljudfiler transkriberades ord 
för ord för att enklare kunna analyseras. Ljudfilerna förvarades inlåsta och raderades efter 
avslutad studie. 
Procedur 

Datainsamlingen genomfördes genom följande steg; Steg 1: En första kontakt togs till 
Svenska Fotbollförbundet där kontaktuppgifter gavs till olika ambassadörer för fotboll fitness. 
Steg 2: Kontakten till ambassadörerna togs via mail, där återkopplingen var positiv. Dock 
hade många ambassadörer, förutom en, inte kommit igång än med fotboll fitness träningar. 
Detta resulterade i att endast en ambassadör kunde fortsätta vidare med processen att hitta 
personer att intervjua. Steg 3: Ytterligare en kontaktperson hittades genom en privat kontakt 
och information av studie samt förfrågan om deltagande skickades. Steg 4: För att få tag i 
deltagare till studien besöktes en arrangerad träning där fotboll fitness utfördes. Ytterligare 
skickades information om studien ut till en annan grupp via en Messenger grupp som 
deltagarna själva hade skapat. Steg 5: Intervjupersonerna fick själva meddela om de ville vara 
med i studien och därefter togs kontakt antingen via mail eller privata meddelanden på 
Messenger till de som meddelat att de ville delta. Steg 6: Intervjuerna genomfördes i 
träningshallar, på intervjupersoners jobb, på stadsbibliotek och via Messengervideo eller 
telefon, platser som intervjupersonerna kände sig trygga på. Samtliga deltagare fick läsa och 
skriva under ett samtyckesbrev där information kring studien påträffades. Intervjuerna tog 
mellan 13-31 minuter (M=21) och spelades in med hjälp av telefoner. 
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Analys 
Analysen i föreliggande studie utgick från en kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & 

Lundman, 2004). Vidare antogs en induktiv ansats vilket innebär att författarna sökte efter 
mönster i materialet och, genom dessa, försöka nå en teoretisk förståelse (Lundman & 
Graneheim, 2017). Samtliga intervjuer transkriberades och analyserades i följande steg: 
1. Författarna lyssnade igenom ljudfilerna och de transkriberades. 
2. Transkriberingarna lästes igenom flertalet gånger och texterna diskuterades gemensamt, 
författarna emellan. 
3. Meningsenheter skapades där texten bestod av en eller flera meningar. 
4. Kondensering av meningsenheterna gjordes där det väsentliga innehållet bevarades och 
gjordes till koder exempel: “Roligt när vi sitter och snackar”. 
5. De olika koderna parades sedan ihop med andra koder med samma innebörd och skapade 
ett undertema exempelvis: “Roligt tillsammans”, frekvensen av hur många gånger koden 
används rapporteras inom de parenteser som finns i “Översikt av underteman, teman och 
huvudteman”, se bilaga 4. 
6. De olika underteman jämfördes och delades senare in i teman som exempelvis: 
“Lagkänsla”. 
7. Teman sammanställdes sedan till huvudteman som bestod av intervjupersonernas 
huvudsakliga utlåtande kring motivation, se bilaga 4. 

Resultat 
Resultatet från innehållsanalysen i föreliggande studie var tre huvudteman som alla beskriver 
motiv till deltagande i fotboll fitness. Dessa huvudteman är; gemenskap, positiva effekter av 
deltagande samt upplägget för fotboll fitness. Således presenteras resultatet utifrån dessa 
huvudteman och dess olika teman. 
Gemenskap 

Huvudtemat gemenskap belyser intervjupersonernas upplevelse av att vara delaktiga i 
fotboll fitness som en gruppaktivitet. Att den sociala tillhörigheten är en stor faktor till 
träningen är en gemensam aspekt alla intervjupersoner lyfter samt att konceptet att använda 
fotboll för att träna. Vidare presenteras tre teman; “en aktivitet för alla”, “träna tillsammans” 
och “lagkänsla”. 

En aktivitet för alla. Samtliga deltagare i studien hade tidigare varit fotbollsaktiva på 
olika nivåer och lyfte att det hade funnits en avsaknad att jaga en boll. Vidare påpekades det 
dock att konceptet fungerade för alla oavsett nivå och tidigare bakgrund inom fotboll. 
Ytterligare menade deltagarna att de gillade konceptet och att de tyckte att det var roligt att 
träna med boll. Deltagarna upplevde inte aktiviteten som kravfylld. Samtidigt beskrivs att de 
ställer krav på sig själva och sin egen prestation, en intervjuperson förklarade ” men jag kan 
bli frustrerad på mig själv om jag gör någonting jag tycker att jag borde klarat av”. Dock 
fanns det inga upplevelser om att andra deltagare ställer krav på varandra 
 

det är ändå så pass att det är på den nivån att jag, jag har nog aldrig känt liksom att jag 
blivit arg på någon annan för att de missar en passning för man vet vilken nivå det 
ligger på. 

 
Det fanns inga krav på förkunskaper då intervjupersonerna påpekade att det fanns personer i 
deras grupper som aldrig tidigare hade spelat fotboll ”Men han ringde och frågade och sa att 
jag är bara 34 men jag har aldrig spelat fotboll i hela mitt liv. Får jag komma ändå?”. 
Samtidigt som de aktiva kom på aktiviteten i mån om tid ”hinner jag inte med på grund av 
orsaker som, kan ju ha med familj och annat att göra, då kör jag eget pass istället så det är ju i 
form av tidsaspekt mycket när det passar in i pusslet”. Intervjupersonerna lyfte att nivån för 
dagen anpassades så att alla kunde vara med och delta på deras nivå 
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vi gör det för att träna och det finns inget resultatfokus och du måste inte träna på att 
vara mittfältare och offside och sådana saker som kan göra att man känner sig dålig 
när man kommer in i ett nytt lag och man har inga rutiner och ingen att passa med. 
Allt det är borta, här gör man det för att det är kul och alla vill träna och bli bättre och 
målet är mer individuellt men man gör det tillsammans. 

 
En svårighet som framkom från intervjuerna var gällande hur lättillgänglig träningen var 
“alltså man vill ju träna på något sätt och så ska det vara smidigt och så ska det funka”. Vidare 
ansåg de även att träningen medförde att det blev kontinuerligt 

  
när jag slutade med fotbollen, efter att jag slutade där har jag inte riktigt haft någon 
kontinuitet i träningen, men så började jag med det här fotboll fitness för ca ett år 
sedan och sedan dess har jag gjort det rätt så regelbundet varje vecka. 

 
Träna tillsammans. Intervjupersonerna uttryckte att de ansåg att det var roligare att 

träna tillsammans “Roligare att springa efter boll ihop med några än att springa själv”. Vidare 
berättade en intervjuperson ”nu får man ändå röra sig sen mycket också för att jag gillar ju 
lagidrott just för att man blir ett gäng eller så här att man håller ihop och det, det är kul liksom 
att vara ett gäng”. Deltagarna uttryckte att det ibland kunde upplevas som att det fanns krav 
på att vara där gentemot de andra aktiva för att träningen skulle kunna genomföras, en 
intervjuperson förklarade 
 

i vissa lägen när det har varit få som är med då kanske man känner mer krav att man 
ska försöka hinna med det så att man inte, ifall det är gränsfall att man inte hinner med 
det sådär, men jag känner liksom inte krav att det är jobbigt så där det är mer att man 
vill hjälpa de andra om det är för få deltagare. 

 
Vidare uttryckte en annan intervjuperson att aktiviteten också kunde bli kravfylld om de hade 
varit för få deltagare som medverkade 
 

om det hade varit så att det alltid hade legat på gränsen mellan sådär 4,5,6,7 stycken så 
vet jag att om jag inte kommer nu så kanske det inte blir något, då kanske man skulle 
känna lite sådär press. Men nu är de så många så att det händer inte och då känner man 
inga krav. 

 
Ytterligare upplevde också deltagarna ett ansvar mot de som ansvarade för träningen att 
närvara “känner att de finns ledare där som ställer upp och är där va, så för deras skull så ska 
man väl försöka att vara där så mycket som möjligt”. 

Lagkänsla. Lagkänsla syftar till att de deltagande hade roligt tillsammans och att de 
kom dit för det sociala utbytet, en intervjuperson förklarade ”För på ett gym tex kämpar man 
tyst var och en för sig liksom. Vi kan kämpa här också men vi kan småskratta och prata under 
tiden”. Deltagarna framhöll även att de trivdes bra tillsammans med de andra i gruppen, under 
en intervju uppkom 
 

De har roligt när de är där och vi har roligt när vi tar vattenpaus och jag har också 
roligt när vi sitter och snackar ute, när vi är ute under utesäsongen, och att vi kokar 
kaffe och tar en kaffe efteråt och alla sitter kvar. Det här surret och bubblandet och 
gemenskapen som kommer det gör det roligt. 
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Vidare berömde många deltagare stämningen i gruppen där att glädjas åt andra under 
träningen var återkommande citat i flera intervjuer “Sen ser man ju andra som, så de är ju kul. 
Så det är dubbelt att man kan berömma varandra och göra egna insatser också”. En annan 
intervjuperson påpekade “det är roligare också att spela om motståndarna också gör snygga 
mål”. Vidare framkom det i intervjuerna att några i grupperna redan kände varandra innan 
själva fotboll fitness träningen, andra påpekade att många var nya och att lagkänslan ändå 
infunnit sig, en intervjuperson lyfte 
 

och sen är de ju ett härligt gäng man har kommit med va och det är mycket skratt och 
så där va, det är underbart ju, det ger mig mycket… men det är väldigt många nya 
också som man har lärt känna. 

 
Positiva Effekter av Deltagande 

Under alla intervjuer uppkom viljan att vara fysisk aktiv som viktig i förhållande till 
deltagarnas val att medverka i träning. Här belystes fysisk aktivitet ur flera synvinklar. 
Således återfinns “fysiologiska hälsoeffekter”, “psykologiska hälsoeffekter”, samt “glädje” 
som teman. 

Fysiologiska hälsoeffekter. Hur det kändes rent fysiskt under själva träningen ansåg 
de intervjuade olika kring, en intervjuperson lyfte ”i början brukar det alltid kännas lite trögt 
innan kroppen har kommit igång men sen brukar det gå lättare men flåset har man inte riktigt” 
där en annan intervjuperson påpekade 
 

vi gör samma misstag varenda gång och springer alldeles för mycket precis i början 
och jagar varenda boll och sen är helt död efter tio minuter, men det, ja jag har 
fortfarande inte lärt mig att jag inte klarar av det. 

 
Ytterligare var det många intervjupersoner som framhävde att träningen påverkade den 
fysiska kapaciteten, en intervjuperson sa 
 

när jag inte hade kört för ett år sedan så kände jag ju att det var mycket mer jobbigt 
fysisk än vad det känns nu, och då tränar jag nästan bara en gång i veckan totalt sett 
liksom, och jag känner nog liksom att den en timma i veckan har gjort ändå väldigt 
mycket totalt sett, vilket känns ju väldigt bra liksom att nu känner jag inte att jag är 
samma, jag känner inte samma trötthet under den timmen som jag kunde göra för ett 
år sedan då. 

 
Intervjupersonerna ansåg även att det var viktigt med fysisk aktivitet, i en intervju uppkom ” 
”äsch jag går inte in för det så men istället för att sitta hemma i fåtöljen så är det ju bättre att 
röra sig va”. Ytterligare en intervjuperson påpekade “Rör man sig inte så är det ju också 
väldigt dåligt för kroppen”. Fysisk aktivitet skapade även utveckling, en intervjuperson lyfte 
“man lär sig rätt så snabbt. Jag hade inga såna, det kunde jag innan för jag har gjort det. Jag 
kunde inte innan men jag lär mig”. Vidare framhölls att träningen gör att det fanns mer ork i 
vardagen där en intervjuperson beskrev “känner att man jobbat och man känner sig starkare 
och man kan ta de där trapporna på jobbet lite lättare”. Deltagarna beskrev träningen som att 
det var okej att vila och att de ville vara trötta när de åkte därifrån, en intervjuperson påpekade 
”Bara eufori, bara en god känsla att få bli trött på ett skönt och roligt sätt”. Vidare uppkom det 
i en annan intervju ”jaa de är det man gör ju så det lilla har jag ju, jag vill ju ändå göra mitt 
bästa. Så sätter man sig när man är trött och går och vilar en stund men sen kör man igen”. 

Psykologiska hälsoeffekter. Inom temat psykologisk innebar det att deltagarna 
beskrevs utifrån det psykologiska perspektivet mer än det fysiska. Ytterligare innebar 
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träningen avslappning för deltagarna där en lyfte “Varvar ner på ett sätt som känns bra”. 
Under intervjuerna menade de tillfrågade även att deltagarna fick möjlighet att använda både 
den fysiska kapaciteten tillsammans med den psykiska, en intervjuperson påpekade “allt 
möjligt är ju med, både kropp och knopp”. Det som också uppkom från intervjuerna var att 
den energi som deltagarna fick av träningen uppfattades som positiv, här lyfte en 
intervjuperson ”Det känns bra, roligt och skönt, känner att man har skrattat har roligt, tagit ut 
sig och åka hem lugn och nöjd”. Deltagarna ville alltid tillbaka efter avslutad träning, några 
av deltagarna beskrev att de längtade till nästa gång där en intervjuperson menade 
 

alltså det är ju det, är ju det gör jag nog dels alltså har det gått bra så vill man ju inte 
att det ska ta slut för då vill man ju bara fortsätta, ibland längtar jag även tillbaka alltså 
till förr i tiden alltså att jag ångrar lite att jag inte satsade mer på det, men ibland, men 
sen är det ju också ibland när det har gått dåligt så längtar man också till nästa gång 
för att eh, det var inte det gick inte så bra idag då blir det inte så kul så då vill man 
ändå ändra på det, både den eller kan få den känslan också. 

 
Andra deltagare ville alltid åka till träningen, dock var deras längtan inte lika stor, en 
intervjuperson påpekade 
 

det är ju inte sån stor grej för min del, men det är inte så att man kommer hem och 
önskar att det är träning imorgon men när det drar ihop sig till träning att det är på 
kvällen en timme så har man avsatt den tiden men jag går inte och längtar. Men 
lagom. 

 
Ytterligare en intervjuperson sa ”det kände jag nu när jag började också att det var en aktivitet 
som man kände att man a hoppas nu att vi verkligen kan vara med så många gånger som 
möjligt”. Samtidigt lyfte deltagarna att de innan träning var laddade, en intervjuperson 
påpekade ”ja lite förväntansfull det blir man ju, man är ändå lite taggad. . men som sagt vi är 
ju före detta fotbollsspelare och man har ju den där speldjävulen inom sig och den är ju svår 
att släppa”. Ytterligare framkom det att andra deltagare inte upplevde någon anspänning innan 
träningen, här sa en intervjuperson “Innan träning känns det rätt så normalt”. Under en 
intervju uppkom att en förväntning innan träningen även kunde vara stressrelaterad “jag är 
tidsoptimist så det brukar alltid vara lite stressigt precis innan”. 

Glädje. När det handlar om temat glädje sa de intervjuade att de upplevde aktiviteten 
som rolig, en intervjuperson poängterade ”löpning tycker jag ju är urtråkigt rent ut sagt och 
det blir betydligt enklare när man har en boll framför sig och jag är så barnslig så jag tycker ju 
det är roligt”, Vidare lyfte en annan intervjuperson ”det man sysslar med det ska man ju tycka 
är kul och tycker man de är tvång och jobbigt att packa väskan då är de jobbigt att åka till 
träningen. Redan där ska de kännas lite glädje”. Många av det tillfrågade sa under 
intervjuerna att aktiviteten genomfördes för att den var rolig, ytterligare ett citat hämtat från 
intervjuerna var 
 

när vi spelar boll, under själva matchandet så vill jag se till att ha så roligt som möjligt 
och sen när de gäller teknik och träning och så, så försöker jag ta i och ta till mig så 
mycket som möjligt så att jag lär mig. 

 
Vidare menade de att de inte såg aktiviteten som träning en intervjuperson sa “här går jag för 
att ha roligt samtidigt som jag rör på mig och får motion”, en annan intervjuperson menade 
“Det är bara att åka dit och ha kul”. Ytterligare tyckte många deltagare att träningen var 
lekfull “det känns ju roligt för att det är lekfullt, alltså att det är något lekfullt man ska göra” 
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vilket också lyfts som en positiv effekt. Förväntningar handlade om att de deltagande såg 
fram emot aktiviteten där det framkom under intervjuerna en besvikelse över att inte alltid 
kunna delta, en intervjuperson poängterade ”Jag vet att jag inte kan komma nästa vecka och 
det är ändå lite sådär tråkigt och det känns sådär”. “En rolig timme”, “Lite förväntansfull”, 
“Det ska bli kul”. Ytterligare förklarade flera av deltagarna att de såg fram emot nästa 
träningstillfälle och alltid ville åka dit “jag vill alltid åka dit”, ”skönt att hinna dit”. Vidare 
förklarade en deltagare 
 

ja men det känns väldigt, det känns väldigt positivt och det är väl så att när man inte 
kan spela så känns det ju lite jobbigt att man inte kan vara med, för det är ju på 
söndagar, en dag i veckan nu och då är det ju vissa söndagar så har man ju kanske 
någon aktivitet på någon annan ort med familjen, att man är iväg och då vill man helst 
komma hem så att man kan spela, så faktiskt en väldigt positiv känsla 

 
Upplägget för fotboll fitness 

Det framkom under intervjuerna att regler främjar aktivitetens positiva klimat samt att 
aktiviteten fungerar som ett bra komplement till föreningsidrott. De teman som uppkom är 
“Avsaknad av traditionell organisation” och “regler i fotboll fitness”. 

Avsaknad av traditionell organisation. Flera av intervjupersonerna påpekade att 
upplevelsen av att någon annan leder träningen som positiv där deltagarna gavs stort utrymme 
för att vara med och påverka såväl träningstider som plats för aktiviteten. Vidare lyfte de 
intervjuade även att fotboll fitness “tillför en annan dimension till föreningar”, att “föreningar 
ska täcka en helhet” och att det kan vara ett “positivt inslag till föreningar”. En av 
intervjupersonerna förklarade det så här 
 

Eller så är man inte med i en förening för att man inte kan spela fotboll men får man 
med dem så får man ju med en hel del som inte funnits i en förening innan och det blir 
en helt ny grupp liksom. Det brukar finnas ungdomslag och sen har det funnits A och 
B lag men sen finns det inte så mycket mer utan det är endast de där eldsjälarna som är 
kvar då, och de andra de är inte med liksom, så sen tror jag att vissa föräldrar som inte 
spelat fotboll kanske får mer insikt i fotbollens svårigheter så de får bättre förståelse 
för när deras barn tränar med och vad som kan vara svårt och sådär. 

 
Fortsättningsvis var det många som använde ordet spontanidrott därför att fotboll fitness gick 
att genomföra var som helst, när som helst och med vem som helst, “Lite som spontanidrott 
som man skapar här och nu”. I undertemat “om en ledare tar tag i det för mycket kan det bli 
allvarligt och tappa det spontana” syftade till att det spontana i aktiviteten kunde försvinna. 

Regler i Fotboll Fitness. De regler som var uppsatta i fotboll fitness menade 
intervjupersonerna medförde ett klimat där ett schysst spel var i fokus, intervjupersonerna 
lyfte “Men här är det ju schysst vi får ju inte tacklas och fälla någon så man skadas”, “Aa men 
precis framförallt de. Slippa skadas för att någon satsar för hårt. Vi satsar väl hårt här med 
men man går inte in och ger den tacklingen utan vi ska träna och ha kul här”. Vidare 
poängterade ytterligare en person att risken med att skadas minskade om det regler som fanns 
åtföljdes “när man kan göra det i den motionsformen så kopplat till att man, det begränsar lite 
av hur det egentligen skulle kunna se ut, skaderisken blir ju klart mindre”. De flesta av 
intervjupersonerna lyfte att kroppen hade en stor påverkan på om de hade möjlighet att träna 
eller inte. Att de var förskonade av att vara friska framkom under flera intervjuer där det 
under en intervju sades “jag har ju haft turen att få ha varit frisk”. Vidare belyser temat skador 
även att det finns skador som kan påverka träningen, “dels har jag ganska mycket problem 
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med kroppen och förslitningsskador”. Ytterligare framkom att det alltid fanns skaderisk “det 
är ju alltid skaderisk med allting”, “Kanske att man får någon liten skada men så är det”. 

Diskussion 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka och försöka hitta de underliggande 
faktorerna till ett deltagande i aktiviteten fotboll fitness. Samtliga deltagare hade varit aktiva 
inom fotboll fitness minst en månad och de var mellan 25-70 år. Vid analysen framkom tre 
huvudteman; gemenskap, positiva effekter av deltagande samt upplägget för fotboll fitness. 
Dessa tre huvudteman diskuteras nedan.  
Gemenskap 

Det första huvudtemat som finns med är gemenskap. Gemenskap består av tre teman; 
en aktivitet för alla, träna tillsammans och lagkänsla. 

I en del av gemenskap förklarar intervjupersonerna att det är en kravlös konstellation 
där det är tillåtet att misslyckas och att alla utgår från sin egen nivå, dock finns det krav på 
den egna prestationen från deltagarna. Utifrån autonomi, ett av de tre psykologiska behoven i 
självbestämmandeteorin (Ryan, 2009), kan aktiviteten tolkas som självvald då alla 
intervjupersoner framhåller att kraven som finns enbart är deras egna. Aktiviteten blir kravlös 
eftersom de aktiva inte sätter några krav på varandra att närvara på träningen och detta medför 
att deltagarna självvalt kan påverka hur mycket och hur lite de vill vara där, helt i linje med 
autonomi (Ryan et al., 2009). Owen et al. (2014) visade att ett hälsofrämjande beteende 
kommer att genomföras i högre utsträckning om beteendet är självvalt. Den upplevda 
kontrollen i träningen är enbart beroende av deltagarnas egna tankar och krav på sig själva 
under träningen. Av den anledningen blir den upplevda kontrollen helt oberoende av andra 
och på individens egna villkor. Därav kan det tolkas som att varje deltagare tror sig klara av 
aktiviteten och väljer således att åka till träningen, vilket ligger i linje med begreppet upplevd 
kontroll i theory of planned behavior (Ajzen, 1991).  

Huvudtemat gemenskap går även att koppla till begreppet kompetens på grund av att 
deltagarna upplever att de besitter den kompetens som behövs för att vara delaktig i fotboll 
fitness. Under intervjuerna framkom det att samtliga intervjupersoner hade en bakgrund inom 
fotboll vilket kan tolkas som att de hade en grundkompetens för att kunna börja spela igen. 
Vilket går att koppla till kompetens inom självbestämmandeteorin (Ryan & Deci, 2002) samt 
upplevd kontroll i form av tidigare erfarenheter som återfinns i theory of planned behavior 
(Ajzen, 1991). Att alla tidigare har varit fotbollsaktiva kan ses utifrån tidigare erfarenheter 
eftersom att det är något de tidigare gjort och i upplevd kontroll menar Ajzen (1991) att detta 
kan bidra till att en aktivitet utförs eller inte. Ytterligare uppkom det också att det fanns 
personer som var delaktiga i träningen som aldrig tidigare hade spelat fotboll. Detta medförde 
att träningen anpassades så även de kunde vara med och träna. Det innebar då att de övriga 
deltagarna anpassade sitt spel och att det hamnade på rätt nivå för den minst fotbollskunnige, 
av den anledningen känner sig alla kompetenta då ingen upplever att det är för svårt, något 
som inom kompetens är av vikt för att individen ska känna motivation till ett beteende (Ryan 
& Deci, 2002; Ryan & Deci, 2017). Teixeira et al. (2012) skriver att ett fortsatt deltagande i 
fysisk aktivitet bygger på att individerna vill utveckla sin kompetens något som går att koppla 
till intervjupersonernas resonemang kring nivåanpassningen. Genom att nivån anpassades där 
alla kunde vara med kan detta återigen tolkas utifrån upplevd kontroll då deltagarna upplever 
sig klara av aktiviteten oavsett som tidigare fotbollsaktiv eller inte. Däremot var det ingen av 
de intervjuade som tillhörde kategorin “inte tidigare fotbollsaktiv” vilket gör det svårt att veta 
exakt hur dessa deltagare upplever konceptet och den upplevda kontrollen samt deras 
kompetens. Deltagarna uttrycker dock att kraven på den egna kompetensen ibland kan skapa 
frustration på sig själva, dock är det ingen av de intervjuade som uttrycker att de skulle missa 
en träning på grund av att de inte känner sig kompetenta nog. Av den anledningen påverkar 
inte frustrationen kompetensen och således inte deltagandet i aktiviteten. 
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Gemenskap syftar till att de intervjuade upplever att det är roligt att träna tillsammans 
samtidigt som de kommer dit för det sociala. Utifrån samhörighets begreppet inom 
självbestämmandeteorin stämmer huvudtemat väl överens med innebörden. De intervjuade 
menar att gemenskapen är en bidragande faktor till att de väljer att åka till träningen, något 
som Teixeira et al. (2012) också menar är förknippat med deltagande i fysisk aktivitet. Vidare 
hänvisar de aktiva till att glädje när andra lyckas är återkommande i träningen vilket även går 
att förknippa med samhörighet där att känna sig uppmärksammad är en del av begreppet 
(Ryan & Deci, 2002). Således bidrar detta till att deltagarna känner sig uppskattade i fotboll 
fitness sammanhanget och därav bidrar det till att samhörigheten återfinns i gruppen och att 
de aktiva väljer att åka till träningen. Nielsen et al. (2014) lyfter även den sociala kontexten 
som en viktig del till fortsatt deltagande i fotboll fitness. Utifrån attityder som återfinns i 
teorin theory of planned behavior kan detta tolkas som att de deltagande värderar aktiviteten 
som fördelaktig då deltagarna uttrycker att den sociala kontexten är av avgörande karaktär för 
att de ska åka till träningen. Vilket också stämmer in på attityder där resultatet från beteendet 
läggs in som en avgörande faktor för om beteendet ska utföras eller inte (Ajzen, 1991). 
Således kan det tolkas som att den sociala aspekten är en avgörande faktor som värderas högt 
av deltagarna och påverkar närvaron på träningen. 

Ytterligare finner deltagarna glädje i aktiviteten i sig och upprepar vid flera tillfällen 
under intervjuerna att det är en avgörande faktor till ett deltagande i aktiviteten. Dessutom 
tolkas aktiviteten som rolig och lustfylld vilket kan ses som självvalt utifrån autonomi (Deci 
& Ryan, 2000b; Ryan & Deci, 2017). I tidigare studier beskriver Ryan et al. (2009) att 
aktiviteten kommer att utföras i större utsträckning om den är självvald vilket ligger i linje 
med den aktuella studien. Vidare går även intervjupersonernas upplevelse om att aktiviteten 
är glädjefylld i samma riktning som tidigare studie gjort på fotboll fitness där Nielsen et al. 
(2014) beskriver glädje i aktiviteten som en bidragande faktor till inre motivation.    
Positiva effekter av deltagande  

Det andra huvudtemat är positiva effekter av deltagande och består av tre teman; 
fysiologiska hälsoeffekter, psykologiska hälsoeffekter och glädje. 

De deltagande vill alltid åka till aktiviteten och känslan innan träningen är oftast 
lustfylld vilket kan tolkas som att de själva väljer att åka till träningen och därav kan 
huvudtemat tolkas som autonomt (Deci & Ryan, 2000b; Ryan & Deci, 2017). Dock framkom 
att det ibland kunde vara stressrelaterade känslor innan träningen vilket kan uppfattas som att 
träningen kan kännas jobbig vilket inte alls går i linje med autonomi. Anledningen var dock 
att personen i fråga kände tidspress vilket i sin tur inte rör själva aktiviteten i sig utan de 
omkringliggande faktorerna i intervjupersonens liv. 

Intervjupersonerna lyfter att det är viktigt att vara där för att inte tappa fysiken vilket 
kan tolkas som att det är viktigt för deltagarna att vara starka rent fysiskt i kroppen. Detta 
medför att om träningen missas några gånger försvinner den fysiska kapaciteten. I de 
motivations regleringar som finns i självbestämmandeteorin går det att koppla detta beteende 
till yttre motivation i form av integrerad reglering (Ryan & Deci, 2002). Här styrs de 
deltagande av en extern faktor i form av att bli bättre fysiskt vilket gör att de åker till 
träningen. Eftersom deltagarna delvis deltar av en anledning att upprätthålla fysisk förmåga i 
det här avseendet mer än vad de deltar för nöjes och njutnings skull blir motivationen således 
yttre (Ryan & Deci, 2002). Ryan och Deci (2007) påpekar att ett yttre mål med träningen kan 
vara förknippat med att träningen fortlöper vilket går att koppla till de intervjuade då de vill 
bli bättre fysiskt. Vissa påpekar att de önskar att de kunde springa mer och fortare vilket 
också kan ses som att de anser att de inte själva besitter den kompetens de vill ha, dock 
påverkar inte det närvaron på träningen vilket gör att den aspekten inte har stor kraft på 
kompetensbegreppet. Ytterligare lyfts att deltagarna känner att de utvecklas genom att vara på 
träningen, något som också stämmer bra in på kompetens delen i självbestämmandeteorin. 
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Återigen påvisar Teixeira et al. (2012) att om deltagarna söker efter att utveckla sin 
kompetens så skapas en inre motivation till beteendet, vilket även går att koppla till 
föreliggande studie. 

Vidare går positiva effekter av deltagande in i attityder eftersom huvudtemat lyfter 
både de fysiska fördelar aktiviteten ger samtidigt som den tar hänsyn till hur den fysiska 
kapaciteten ser ut hos deltagarna. Här värderar intervjupersonerna fotboll fitness utifrån vilka 
de önskade resultaten blir rent fysiskt och om de vill åka till träningen för detta resultat. 
Deltagarna lyfter att de upplever bättre fysik både under själva träningen samtidigt som efter i 
andra sammanhang vilket kan tolkas som att de aktiva får ett önskat resultat av träningen och 
således värderar den som fördelaktig. Vidare framhålls att de anser att det är viktigt att träna 
vilket också anspelar på att de intervjuade genomför aktiviteten eftersom aktiviteten i sig är 
fördelaktig. Detta går även att koppla till yttre motivation och återigen i form av integrerad 
reglering (Ryan & Deci, 2002) då det är att hålla sig i fysisk form som är det väsentliga i 
beteendet. Vilket även går att koppla till tidigare studier där det beskrivs hur målsättning i 
förhållande till vilken typ av motivations reglering också påverkar den fysiska aktiviteten 
(Ryan & Deci, 2007; Standage & Ryan, 2012; Teixeira et al., 2012). Andra fördelaktiga delar 
i fotboll fitness utifrån attityder är att aktiviteten i sig är rolig och att deltagarna har kul när de 
är där. Samtidigt menar de aktiva att det alltid finns en vilja att åka till träningen vilket också 
går att tolka som att resultatet värderas fördelaktigt. Överlag kan en del av positiva effekter av 
deltagande beskrivas som att de deltagande finner konceptet intressant samtidigt som de har 
roligt på träningen. Att deltagarna finner konceptet roligt samt att de finns en vilja att deltaga 
kan kopplas till att deltagarna har inre motivation och utför därför aktiviteten utan att tänka på 
dess påföljande effekter (Ryan & Deci, 2000a). Individerna utför aktiviteten för att de anser 
aktiviteten i sig är rolig och för nöjes skull (Ryan & Deci, 2002). Nielsen et al. (2014) 
beskriver också att det är av vikt att aktiviteten är glädjefylld.  

Inom ramen för huvudtemat positiva effekter av deltagande finns ett underteman som 
går att återfinna i subjektiva normer. Detta undertema lyfter att träning är bra att göra 
samtidigt som att det är bättre att träna än att sitta hemma. Intervjupersonerna kan således 
uppfatta att det finns en social press att träna eftersom “normen” menar att det är bra. De 
intervjupersonerna hänvisar och poängterar är att de upplever att det skulle vara sämre att sitta 
stilla hemma än att gå och träna vilket i sin tur kan tolkas som att det finns en social press som 
påpekar att fysisk aktivitet är bra. Denna sociala press kan således göra att intervjupersonerna 
deltar i aktiviteten enbart för att de upplever en social press för att göra det. Ytterligare 
koppling till beteendet kan göras i form av yttre motivation och regleringen introjicerad 
reglering, då deltagarna genomför aktiviteten för att de känner att de måste och annars finner 
skuldkänslor om aktiviteten uteblir (Ryan & Deci, 2002). I tidigare studier påpekas att den 
yttre motivationen kan verka främjande för den inre (Ryan & Deci, 2007; Ryan et al., 2009) 
vilket återfinns i den aktuella studien och med fokus på att deltagarna upplever att det är 
bättre att röra på sig än att sitta hemma.  

Positiva effekter av deltagande går in under begreppet upplevd kontroll eftersom 
huvudtemat belyser den fysiska kapaciteten deltagarna har både innan träning samt efter 
träning. Den upplevda kontrollen utgår således från den fysiska form deltagarna upplever. 
Inom fysisk aktivitet beskrivs även de positiva fördelar som finns med att träna vilket också 
kan dras till upplevd kontroll eftersom deltagarna innan träningen minns de fördelar som 
upplevs efter och av den anledningen blir påverkad av tidigare erfarenheter kring fotboll 
fitness. Här handlar det om att de intervjuade uppger en positiv bild av träningen och dess 
effekter vilka baseras på tidigare erfarenheter och detta påverkar om deltagarna väljer att åka 
till träningen. De tidigare studier som finns på fotboll fitness visar på positiva fysiologiska 
fördelar (Krustrup et al., 2010b) vilket även intervjupersonerna lyfter. 
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Upplägget för fotboll fitness 
Det sista huvudtemat som är med i föreliggande studie är upplägget för fotboll fitness 

och här återfinns avsaknad av traditionell organisation och regler i fotboll fitness som teman.  
Det sista huvudtemat kan kopplas till upplevd kontroll genom att den upplevda 

kontrollen i huvudtemat sitter i huruvida aktiviteten har regler att följa eller att aktiviteten 
medför att deltagarna själva får vara med och bestämma. Att aktiviteten har regler tolkas 
utifrån deltagarna som gynnsamt och medför att den upplevda kontrollen uppfattas som 
positiv eftersom deltagarna vet vad som förväntas. Vidare blir klimatet i gruppen positivt av 
regler. Här blir den upplevda kontrollen regler där individen tror sig klara av aktiviteten 
eftersom reglerna finns med och gör att alla vet vad som är tillåtet eller vad som inte är 
tillåtet. Ytterligare handlar upplägget för fotboll fitness i förhållande till upplevd kontroll om 
att individerna upplever att de får vara med och påverka träningen. Här blir den upplevda 
kontrollen att intervjupersonerna får möjlighet att utveckla aktiviteten till något som de själva 
anser sig klara av och således väljer de att åka till träningen. Detta ligger i linje med Vallerand 
och Losier (1999) där exempelvis tränarens beteende och hur aktivitetens kontext kan påverka 
den inre motivationen.  

Huvudtemat går även att tolka utifrån samhörighet eftersom fotboll fitness kan bidra 
till att föreningar kan skapa större samhörighet. Upplägget för fotboll fitness lyfter de aspekter 
som finns kring huruvida fotboll fitness skulle kunna falla under föreningslivets vingar med 
olika synpunkter och aspekter från de intervjuade. Främst framhålls vad fotboll fitness skulle 
kunna bidra med och där uppkommer aktiviteten som främjande för föreningar och dess mål 
att vara öppet för alla oavsett tidigare träningsbakgrund. Av den anledningen går huvudtemat 
att koppla till samhörighet då en vilja att skapa större samhörighet i föreningar 
uppmärksammas i intervjuerna. Samtidigt menar Teixeira et al. (2012) att vara en del i ett 
socialt sammanhang främjar fysisk aktivitet vilket också kan vara fördelaktigt att använda sig 
av fotboll fitness i föreningar där det sociala sammanhanget redan existerar för att få fler 
personer fysiskt aktiva. En nackdel med att ha aktiviteten förenings bunden lyfter 
intervjupersonerna kan vara att det spontana med aktiviteten riskerar att försvinna om en 
ledare styr upp aktiviteten för mycket, något som återfinns i tidigare studier från Vallerand 
och Losier (1999). Således minskar även möjligheten till självvald aktivitet vilket påverkar 
autonomin. Att det är för uppstyrt var det ingen av intervjupersonerna som tyckte i dagsläget, 
dock framkom det i intervjuerna att det bör tas i beaktning. Vidare finns det vissa 
intervjupersoner som påpekar att de känner ett ansvar för att närvara till ledaren och i viss 
mån till de andra deltagarna vilket i det här avseendet kan tolkas som att aktiviteten ibland 
inte är självvald utan påtvingad. Ryan och Deci (2002) beskriver dock att det går att uppleva 
autonomi trots att individen känner sig tvingad att delta så länge aktiviteten är i linje med vad 
individens intresse är och den känns lustfylld. I det här fallet kan det tolkas som att det är den 
här typen av autonomi deltagarna känner inför att det finns krav på att åka till träningen och 
anledningen till att de inte upplever detta krav som påtvingat är för att de anser att aktiviteten 
är lustfylld och att den ligger i linje med vad individerna finner intressant. Således blir detta 
krav också autonomt eftersom deltagarna värderar aktiviteten som rolig och motivationen blir 
av inre karaktär, något som flera tidigare studier påvisat vara av vikt för ett fortsatt utövande 
av aktiviteten (Ryan & Deci, 2007; Teixeira et al., 2012).  

Ytterligare kan huvudtemat tolkas utifrån den subjektiva normen eftersom vissa av 
intervjupersonerna menar att de ibland känner ett ansvar att åka till träningen gentemot de 
andra deltagarna och den person som håller i aktiviteten. Här blir den sociala pressen mer 
direkt eftersom kravet kommer från deltagarna i sig och påverkar gruppen. Den sociala 
pressen att utföra beteendet inverkar på deltagarna eftersom de är beroende av varandra och 
således blir det en social press att åka till träningen. Vidare går det även att koppla till yttre 
motivation eftersom deltagarna åker till träningen för att undvika skuldkänslor och av den 
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anledningen blir det introjicerad reglering (Ryan & Deci, 2002). Tidigare studier har påvisat 
att yttre motivation kan fungera främjande för deltagande (Ryan & Deci, 2007), dock 
beskriver Ryan et al. (2009) att yttre motivation bör integreras med inre för att beteendet ska 
fortlöpa under en längre tid.   

I intervjuerna poängteras det att det alltid finns en skaderisk, detta får däremot ingen 
större påverkan på deltagarna då ingen av dem nämner att det skulle vara en anledning till att 
de inte väljer att åka till aktiviteten. Skaderisken påverkar således inte hur deltagarna värderar 
aktivitetens resultat i attityder. Beroende på hur kroppen känns för dagen påverkar om 
deltagarna åker till träningen eller inte, således kan detta uppfattas som upplevd kontroll en 
annan del i teorin theory of planned behavior. Deltagarnas upplevda kontroll i form av skador 
är beroende på hur de känner sig i kroppen och deras tidigare erfarenheter av känslorna. Att 
de senare väljer att åka till träningen är således beroende på hur deras upplevelse i kroppen är 
innan träning i förhållande till de skador som kan finnas.  
Metoddiskussion 

I föreliggande studie genomfördes vissa intervjuer enskilt av författarna och andra 
genomfördes tillsammans. Med detta tillvägagångssätt finns både för- och nackdelar 
(Lundman & Graneheim, 2017). Mer specifikt kan det vara en nackdel att olika personer 
genomför intervjuerna eftersom de då kan ställa olika följdfrågor varpå intervjuerna kan 
styras åt olika håll. Samtidigt beskrivs hur detta även kan vara en fördel eftersom det på så vis 
kan medföra att skillnader mellan intervjupersonerna lättare kan uppfattas (Lundman & 
Graneheim, 2017). Av den anledningen valde författarna att genomföra vissa intervjuer 
enskilt och andra tillsammans. Ytterligare en anledning till att författarna delade upp 
intervjuerna var att tid och plats anpassades efter deltagarna, därav deltog den skribent som 
hade möjlighet. En nackdel med att anpassa tid och plats efter deltagarna kan vara att uppsats 
skribenterna inte hade kontroll på omgivningen. Således kunde vissa platser innebära mycket 
bullrig miljö vilket kunde påverka intervjupersonen samt ljudfilen. Något som ytterligare kan 
ha påverkat intervjuerna var att vissa intervjuer genomfördes via telefon och videosamtal 
vilket skulle kunna medföra en skillnad i vilken information som utgavs. Eftersom vissa av 
deltagarna valde att boka in intervjun på en tid innan en tänkt aktivitet blev vissa intervjuer 
något korta på grund av tidsbrist hos deltagarna. En åtgärd till detta skulle kunna vara att be 
deltagarna avsätta längre tid än vad intervjun tar för att med säkerhet få ett mer givande 
resultat i form av längre intervjuer och möjligtvis mer eftertänkta svar.  

De svårigheter som uppstod gällande att hitta deltagare var att aktiviteten var relativt 
nystartad i den tänkta omgivningen och av den anledningen var de aktiva begränsade. Detta 
medförde att valmöjligheterna i urvalet försvårades. Ytterligare en nackdel kan vara att det 
endast var tre kvinnor representerade och nio män. Fördelen gällande deltagarna var 
variationen mellan dem då vissa var knutna till en förening och andra var inte det, samt att 
åldersspannet varierade. Variation mellan deltagarna lyfter Graneheim och Lundman (2004) 
som en vital aspekt för att resultatet ska bli mer omfattande. En variation som önskades i 
föreliggande studie var att deltagarna skulle representera både tidigare fotbollsaktiva samt 
icke tidigare fotbollsaktiva då båda fanns representerade i de aktuella träningsgrupperna. 
Dock var det ingenting som skribenterna lyckades med då alla intervjupersonerna hade en 
fotbollsbakgrund, således kan resultatet ha påverkats. Överförbarhet är en del som Graneheim 
och Lundman (2004) anser vara av vikt för att öka trovärdigheten i en kvalitativ studie. I 
föreliggande studie kan resultatets överförbarhet tolkas som ett metodologiskt hinder eftersom 
samtliga deltagare tidigare hade varit aktiva inom fotboll. Vidare kan föreliggande studies 
resultat anses vara pålitlig eftersom ett detaljerat tillvägagångssätt finns beskrivet dels i hur 
deltagare hittades och i hur analysen utfördes, samt att resultatet presenteras i form av många 
citat är något som Graneheim och Lundman (2004) beskriver ökar trovärdigheten och därmed 
transparensen och pålitligheten i ett kvalitativt tillvägagångssätt.     
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Implikationer 
I tidigare studier kring fotboll fitness lyfts de fysiologiska fördelar individer får av ett 

deltagande i aktiviteten (Krustrup et al., 2010a; Krustrup et al., 2010b). Dock har det funnits 
en avsaknad av studier gällande de bakomliggande aspekterna till deltagarnas motivation. 
Därav kan föreliggande studie bidra med en förståelse kring de aktivas motivation till 
deltagande i fotboll fitness. De tre huvudteman som framkommit av studiens resultat gör det 
möjligt att se vilka motiv som ligger bakom ett deltagande och kan användas som riktlinjer 
för hur motivationen kan främjas. Vidare kan informationen användas till att skapa liknande 
fysiska aktiviteter med utgångspunkt i att de tre motiven ska vara uppfyllda för att deltagarna 
ska ha motivation och där av delta. 

Fotboll fitness kan ses som en aktivitet som lockar eller bevarar medlemmar där det 
idag saknas möjlighet att vara aktiv. Resultatet från studien kan bidra med mer kunskap om 
vad det är som motiverar vuxna att vara en del av fysisk aktivitet i form av fotboll fitness. 
Finns det kunskap om deltagarnas motivation kan exempelvis föreningar lättare tillgodose 
deltagarnas intressen och erbjuda aktiviteter och träningar därefter. De föreningar eller 
grupper som inte erbjuder fotboll fitness kan också ha nytta av att veta vad som fungerar i de 
konstellationer där det redan finns och således använda sig av den informationen. I strategi 
2025 (2018) beskrivs hur en ökning av medlemmar i föreningarna är ett av målen och att 
föreningsidrotten ska erbjuda aktiviteter för alla. För att föreningarna ska kunna erbjuda 
aktiviteter för alla måste de veta vad som motiverar medlemmar att vara delaktiga. Studiens 
resultat kommer att kunna fungera som ett hjälpmedel i strävan att få fler medlemmar i 
föreningsidrotten samt få fler personer fysiskt aktiva i grupper även utanför förening i form av 
fotboll fitness.  
Framtida forskning 

I föreliggande studie har mestadels av intervjupersonerna varit hemmahörande i eller i 
närheten av Halland, av den anledningen kan det vara av intresse att göra en bredare 
undersökning som breder ut sig i ett större område geografiskt för att säkerställa att resultatet 
är detsamma överallt. Variationen mellan deltagarna kan vara ännu större än den varit i 
aktuell studie gällande ålder, kön samt fotbollsbakgrund för att således skapa sig en bredare 
uppfattning och vara mer omfattande. 

Ytterligare kan det vara intressant att undersöka vilka psykologiska effekter deltagarna 
får av att vara aktiva inom fotboll fitness. I föreliggande studie undersöks vilka psykologiska 
motiv som ligger bakom beteendet och det kan således vara intressant att undersöka vilka 
effekter som framkommer av deltagandet och då utifrån den psykologiska aspekten. Som 
tidigare nämnts finns det studier som lyfter de fysiska fördelar fotboll fitness ger och att 
avsaknaden från det psykologiska perspektivet är stort. Exempel på psykologiska aspekter 
som kan vara intressanta att studera kan vara psykologiskt välmående, självförtroende samt 
känsla av sammanhang. Många av deltagarna lyfter att de upplever samhörighet och att det är 
en bidragande effekt till att de åker till träningen, således kan det vara intressant att undersöka 
vad det ger mer av att vara delaktig i en grupp och träna tillsammans. 

Då fotboll fitness visat sig ha en positiv fysisk påverkan samt att många uppskattar 
konceptet hade det varit av intresse att undersöka om det hade varit samma effekter med en 
annan idrott. Fördelen med fotboll är att många kan delta eftersom de flesta redan har 
förkunskaper inom idrotten samt att fotboll är en relativt enkel sport att lära sig. Det hade 
varit av intresse att undersöka andra bollsporter som utförs i lag med samma koncept för att se 
om de också gav samma positiva fysiska effekter och möjligtvis kan det locka ännu fler 
deltagare till fysisk aktivitet. 
Konklusion 

I föreliggande studie undersöktes vilka motiv som låg bakom ett deltagande i fotboll 
fitness. Resultatet påvisade tre bakomliggande huvudmotiv vilka var gemenskap, positiva 
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effekter av deltagande samt upplägget för fotboll fitness. Dessa aspekter bör därför tas i 
beaktning i designande av motionsprogram. Vidare går resultatet i linje med tidigare 
forskning som påvisar att om individen upplever inre motivation är det troligare att beteendet 
utförs (Nielsen et al., 2014; Owen et al., 2014; Ryan & Deci, 2007; Teixeira et al., 2012). De 
tre huvudmotiven behandlar främst delar som berör inre motivation det går dock i vissa 
avseenden även att utläsa yttre motivation. Yttre motivation i form av två regleringar, 
introjicerad och integrerad, där deltagarna påverkas av externa faktorer som medför att 
aktiviteten utförs. Gemenskap, positiva effekter av deltagande och upplägget för fotboll 
fitness är tre aspekter som bör finnas med i konceptet fotboll fitness för att öka den inre 
motivationen och således deltagandet.  
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Bilaga 1.  
 

 

Informerat samtycke om medverkan i en kvalitativ studie om vuxna i föreningsidrott.  

Vi är två studenter som studerar Psykologi inriktning idrott- och motion på Högskolan i 
Halmstad. Vi skriver nu vår kandidatuppsats om vad det är som motiverar personer att delta i 
organiserad fysisk aktivitet.  

Bakgrund och Syfte  
De har tidigare gjorts studier som påvisat att fotboll fitness har en positiv fysiologisk 
påverkan som till exempel ökad muskelmassa, ökad ben täthet och lägre vilopuls. Få studier 
har gjorts utifrån den psykologiska kontexten. Syftet med den här studien är att undersöka 
motivation till deltagande i fotboll fitness för att få ökad kunskap kring hur denna typ av 
aktivitet kan utformas för att främja antalet aktiva.  

Medverkan  
Med detta brev vill vi ge ytterligare information om studien. Du som deltagare väljer frivilligt 
att delta och har rätt till att avsluta din medverkan när som helst under intervjun och studiens 
gång, utan vidare förklaring och utan några påföljande konsekvenser. De personuppgifter som 
du lämnar in kommer att behandlas konfidentiellt och alla uppgifter kommer att anonymiseras 
så att uppgifterna inte går att spåra tillbaka till dig. Alla svar från intervjun är det endast vi 
skribenter och vår handledare som kommer att ha tillgång till då dessa kommer att vara 
inlåsta. Eliminering av data och ljudfiler kommer att ske efter avslutad studie. Uppsatsen 
kommer att bli tillgänglig för er deltagare efter examination och fullbordad studie.  

 
Vid eventuella frågor om studien eller intervjun kontakta nedanstående via telefon eller e-
post. 
 
Klara Gumaelius                  Ellen Sanne Öhrnell         Handledare:  
070-200 59 35                      076-207 65 18             Andreas Ivarsson 
klagum16@student.hh.se              ellohr16@student.hh.se     andreas.ivarsson@hh.se  
 
 
 
 
 
 
 



	  

Bilaga 2.  
 

 
 
Informerat samtycke och bekräftelse på att: 

• Jag har blivit informerad om studiens syfte 
• Jag har blivit informerad om hur informationen från intervjuerna kommer att 

hanteras   
• Jag har blivit informerad om att jag deltar frivilligt och att jag kan avsluta studien när 

jag vill 
 
Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner min medverkan i studien. 
 
Signatur:_______________________________________________________________ 
 
Namnförtydligande:______________________________________________________ 
 
Datum:________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Bilaga 3.  
 

Intervjuguide 
Del 1: Bakgrunds frågor 

• Ålder 
• Tidigare träningsbakgrund/hur länge har du hållit på? hur länge sedan var det du 

slutade? varför slutade du?  
•  Framgångsrik/om tävlat på vilken nivå? 
• yrke/titel/utbildning 
• Familjesituation?  

Del 2:  
Varför tränar du fotboll fitness? 

• Vad fick dig att börja med just fotboll fitness? 
• Hur mycket tränar du i veckan? 
• Om gymträning/annan träning förekommer; vad är skillnaden mellan 

gymträning/annan träning och föreningsidrott/fotboll fitness?  
• Vilka är de avgörande orsakerna till att du tränar fotboll fitness?  

 
Hur tänker du innan träningen och känns det innan träningen? 

• Fysiskt: Ex: Hur känns det i kroppen innan du ska träna?  
• Psykiskt: Ex: Hur känns det mentalt innan du ska träna?  

 
Hur tänker du under träning och hur känns det under träning? 

• Fysiskt: Ex: Hur känns i kroppen under träningen? 
• Psykiskt: Ex: Hur känns det mentalt under träningen?  

 
Hur tänker du efter träning och hur känns det efter träningen? 

• Fysiskt: Ex: Hur känns det i kroppen efter att du tränat? 
• Psykiskt: Ex: Hur känns det mentalt efter att du tränat?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Bilaga 4.  
Översikt av underteman, teman och huvudteman, i parenteserna synliggörs antalet gånger 
meningsenheterna uttryckts i intervjuerna. 
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