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Förord 

 

Vi vill passa på att tacka våra deltagare som medverkat i studien samt rikta ett stort tack 

till Korpen Gävle och Friskis och Svettis Gävle som lät oss samla in vår data på deras 

anläggningar.  Detta underlättade vår datainsamling något enormt då vi direkt kom i 

kontakt med personer som är aktiva på gym. Vi vill även tacka vår handledare Paula 

Larsson som kommit med bra feedback och bidragit med många bra idéer. Tack vare 

hennes snabba svar har arbetet aldrig stannat upp och gjort att arbetet flutit på under 

hela processens gång.  
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Abstract 

Syftet med studien var att undersöka vad som motiverar olika åldersgrupper till att 

utföra gymträning. De valda åldersgrupperna var 16–21, 22–26 och 27–35.  För att 

besvara syftet använde sig studien av två frågeställningar som handlade om hur 

deltagarna motiveras av samhällets kroppsideal och aktuella hälsotrender. Metoden som 

användes för undersökningen var en webbenkät med totalt 20 frågor varav 4 var öppna 

frågor. I undersökningen deltog totalt 56 personer med en jämn fördelning mellan alla 

grupper.  Resultatet från denna studie visade att samtliga åldersgrupper blev motiverade 

till att gymträna för att de tycker att det är roligt och för att förbättra sin fysik. 

Åldersgruppen 16–21 var den grupp som var minst nöjda med sina kroppar och 

påverkades mest negativt av sociala medier även om alla åldersgrupper påverkades. 

Sociala medier visade sig även vara den största kanalen för hälsotrendernas spridning. 

Förslag på Vidare forskning är att se i hur stor utsträckning individers träning och hälsa 

påverkas av media och sociala medier. Ett annat förslag på vidare forskning skulle även 

kunna vara att undersöka om individers motiv till träning påverkas av hur länge 

individen varit fysisk aktiv. 

 

Nyckelord: Gymträning, motivation, kroppsideal, hälsotrender, åldersskillnader  
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Inledning 
 

Det blir allt mer vanligt att följa olika hälsotrender och att träna på gym har blivit mer 

vanligt än ovanligt (Cederström & Spicer, 2015). I sociala medier syns hela tiden olika 

trender inom träning, mat och kroppsideal och detta kan både fungera som en 

motivation till att förbättra sin livsstil men även skapa en ökad press av att leva upp till 

dessa trender och ideal. I en rapport från Riksidrottsförbundet (2011) är gymträning 

listad som en av de tio vanligaste motionsaktiviteterna hos personer från 7–70 år. I 

rapporten framkommer det att de två största motiven till träning är för att det är roligt 

och för att hålla sig i form. Söderström (1999) menar dock att det finns en press från 

samhället som innebär att man ska vara och se ut på ett visst sätt som följer de aktuella 

idealen.   

 

I den här studien var syftet att ta reda på vad som motiverar olika åldersgrupper till att 

utföra gymträning. Med hjälp av studiens frågeställningar undersöks hur deltagarna 

motiveras av samhällets kroppsideal samt hur deltagarna motiveras av aktuella 

hälsotrender. Det som fångade vårt intresse av att undersöka olika åldersgrupper var att 

det redan fanns mycket forskning på hur motiven till träning skiljer sig mellan män och 

kvinnor. Då vi båda är aktiva inom gymträning har vi kunnat observerat att det på 

senare år har blivit vanligare för unga att träna på gym. Det var därför intressant att 

undersöka om det fanns någon skillnad mellan olika åldrar när det kommer till påverkan 

av samhällets ideal och hälsotrender samt om det finns någon specifik åldersgrupp där 

individen är som mest mottaglig och påverkbar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

Problemformulering 

Det behövs mer forskning på motivationsfaktorer till gymträning då intresset för denna 

typ av aktivitet hela tiden ökar. Tidigare forskning undersöker framför allt vad som 

motiverar de olika könen till att utföra gymträning och tittar inte på hur motivationen 

kan skilja sig mellan olika åldrar i lika stor utsträckning (Se bland annat, Egli, Bland, 

Melton & Czech, 2011 och Söderström, 1999). Det finns också mycket forskning på 

vad som motiverar exempelvis elitidrottare till träning men inte så mycket på hur 

vanliga medelpresterande personer blir motiverade (se bland annat, Keegan, Harwood, 

Spray, & Lavallee, 2014). Sociala medier och massmedia har blivit allt större och kräver 

därför att mer forskning görs på området för att se vilken påverkan det kan ha på 

människor och vilken åldersgrupp som är mest utsatt.  

Syfte 
 

Syftet med studien var att undersöka vad som motiverar olika åldersgrupper till att 

utföra gymträning. 

 

Frågeställningar 
 

Nedan följer två frågeställningar som användes för att uppnå studiens syfte. 

 

• Hur motiveras deltagarna av samhällets kroppsideal? 

 

• Hur motiveras deltagarna av aktuella hälsotrender? 
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Bakgrund 
 

Begreppet hälsa  
 

Det finns olika synsätt och definitioner på begreppet hälsa, World Health Organization 

definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom eller krämpor (WHO, 2016). Att se 

på hälsa enbart genom frånvaro eller avsaknad av sjukdom kallas för ett patogenetiskt 

synsätt och är ett väldigt smalt perspektiv på hälsa. Det finns bara två tillstånd inom 

detta synsätt där det ena är frisk och det andra är sjuk, allt däremellan är inte av någon 

betydelse. Antonovsky beskriver hälsa som ett mysterium då alla människor utsätts för 

olika påfrestningar i livet, däremot behöver detta inte betyda att en person med mer 

påfrestningar förblir mer sjuk än någon som utsätts för mindre påfrestningar 

(Antonovsky, 2005). Att vissa människor lättare blir sjuka eller förblir sjuka kunde 

enligt Antonovsky (2005) inte förklaras med hjälp av det patogenetiska synsättet på 

hälsa och fokuset förflyttades därför från själva sjukdomen till det friska. Antonovsky 

myntade därför ett salutogent synsätt på hälsa som syftar till att fokusera på det friska. 

Det salutogena perspektivet är ett bredare perspektiv och tar hänsyn till flera aspekter, 

synsättet förstår att en människa kan må dåligt och uppleva ohälsa trots att denne inte 

har en fysisk sjukdom. Kort sammanfattat skulle det patogenetiska synsättet beskrivas 

som väldigt tydligt, där sjukdomen går att förklara med hjälp av vetenskapen medan 

salutogenetiska synsättet försöker hitta flera faktorer som kan leda till friskhet (ibid).  

 

Träningens historia 
 

I dagens samhälle är gym och träning en stor folkrörelse men så har det inte alltid varit. 

År 1968 publicerades en bok vid namn Aerobics som fick ett stort genombrott vilket 

ledde till en snabb utveckling av olika träningsövningar (Andreasson, Johansson, 2014). 

Ökningen av hälsoklubbar i USA ökade kraftigt och träning utvecklades till en form av 

livsstil. Under 1980-talet var konditionsträning något som kopplades till kvinnlig 

träning där tanken var att träningen skulle kunna utföras i hemmet. Träningsvideor hade 

en stor betydelse och enligt Andreasson och Johansson (2014) var det Jane Fonda som 

var mest känd inom branschen som sålde miljontals exemplar av både böcker och filmer 

med en mängd olika träningsprogram.  
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På 1980-talet var träningen i USA främst riktad till den vita medelklassen men detta 

ändrades med tiden och under 1990-talet blev träning och fitness en verksamhet för 

större delen av befolkningen samt att olika träningsformer började spridas till olika 

länder, däribland Sverige (ibid).  

 

Gymmets historia 
 

Medlemskap på olika gym har ökat kraftigt under de senaste årtiondena och i slutet av 

1900-talet fanns det många kända namn inom body building och det fanns både 

populära filmer och böcker av kända kroppsbyggare (Andreasson & Johansson, 2014). I 

en film från 1985 porträtteras även fyra kvinnor som body builders vilket kan ses som 

ett genombrott för kvinnligt deltagande i gymkulturen, denna förändring kan ses som en 

ny modern fitnesskultur där gym inte längre kopplas till en typisk manlig aktivitet. På 

den tiden var dock gymmen endast till för personer som tränade body building.  

 

Under 1990-talet fanns en stor utveckling i Sverige då det gick från den klassiska 

kroppsbyggargymmen till mer flerdimensionella gym där olika former av träning kunde 

äga rum (Andreasson & Johansson, 2014). Ett klassiskt gym i Sverige blev ett gym med 

ett stort rum med olika typer av träningsmaskiner och redskap, ett rum med lösa vikter 

och ett eller två rum för olika gruppträningar. I Sverige var det väldigt uppdelat mellan 

könen då männen tillbringade tiden i styrketräningsdelarna medan kvinnorna utövade 

sin träning i de andra rummen. Detta var däremot något som gradvis förändrades då ett 

ideal om att ha en vältränad kropp ledde till att det var nödvändigt att träna med vikter 

även för kvinnor. 1991 fanns det 300 fitness gym i Sverige med ungefär 250 000 

medlemmar medan gymmen i början av 1980-talet endast var ett fåtal och 

medlemmarna endast bestod av kroppsbyggare. Idag är träning och gymkulturen en 

enorm global verksamhet och utvecklingen har skett otroligt snabbt (ibid).  
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Kroppsideal och normer 
 

Män och kvinnor har över tid haft olika kroppsideal att jämföra sig med och förhålla sig 

till. Det ideal som finns idag för kvinnor är det västerländska idealet som innebär att 

kvinnan ska vara slank (Söderström, 1999). Det var egentligen först under medeltiden 

som det började ses som något dåligt att vara överviktig som kvinna, före det hade man 

inte sett något negativt i att som kvinna inte vara helt slank. Kroppsidealet för kvinnor 

har även skiftat sen början av 1900-talet och Söderström (1999) menar att idealet har 

gått från att vara smal och estetisk till att vara mer kurvig för att sedan gå tillbaka till ett 

mer magert kroppsideal. I och med de kroppsideal som råder idag har man kunnat se att 

kvinnor som upplever att de tränar för lite också har en negativ självkänsla (Tiggemann 

& Williamson, 2000). 

 

För män har övervikt och fetma inte varit lika negativt som hos kvinnor då man ansett 

att en framträdande mage hos män stått för välstånd och hälsa (Söderström, 

1999).  Däremot har även männens kroppsideal förändrats över tid och det fysiska 

utseendet har blivit allt viktigare hos männen. Det var under 1900-talet som idealet om 

att vara smal även började gälla för männen. Mannens ideal har blivit striktare på senare 

tid då männen idag förväntas vara maskulina, muskulösa med mycket fokus på 

utseendet (Ferguson, 2013).  Det kroppsdelar som det är extra mycket fokus på hos 

männen är bröst, armar och mage. Ferguson (2013) menar att drivkraften hos de yngre 

sitter i att de vill vara maskulina, locka kvinnor och passa in i idealet. Vidare menar han 

också att den äldre generationens kroppsuppfattning beror mer på hälsa och livsstil och 

de har mest fokus på att försöka bibehålla formen.  

Massmedia och hälsotrender 
 

Olika hälsotrender kommer och går och på senare tid så har mängden hälsotrender ökat 

markant. Idag syns olika trender ständigt då marknadsföringen av dessa sker i alla slags 

medier (Tiggemann & Williamson, 2000). Utvecklingen av tekniken har gjort det 

möjligt att mäta och få fram data från människors kroppar, det kan bland annat mäta 

mängden kroppsfett, muskelmassa, humörsvängningar och sömnmönster (Cederström & 

Spicer, 2015). Idag går allt att mäta, kartlägga och jämföra och denna data kan överföras 

till datorer eller telefoner för att sedan kunna delas på sociala medier.  
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På senare år har det även blivit allt vanligare med olika appar såsom viktminsknings-

appar och olika träningsappar. Appen ‘’gympact’’ är en av de extrema träningsapparna 

där en viss summa pengar får betalas in vid ett missat träningspass. I appen läggs det in 

hur ofta, vad och var träningen ska utföras och vilken summa som dras från individens 

betalkort vid ett inställt träningspass.  

 

Media är en bra källa att sprida olika trender på även om det är många som påverkas 

negativt och mår dåligt av detta då det är lätt att jämföra sig med det som syns i media 

(Michels & Amenyah, 2017). Tidigare forskning visar att de som jämför sig själva med 

det som visas i media upplever ett större missnöje över sin egna kropp än personer som 

inte jämför sig. Media har störst inflytande när det gäller människors kroppsuppfattning 

och kvinnor påverkas generellt mer än männen på ett negativt sätt. Kroppsuppfattningen 

styrs däremot inte bara av media utan påverkas även av familj, vänner och bekanta. 

Närstående personer kan fungera som förebilder där deras beteenden och åsikter kan 

smitta av sig på personer i deras umgängeskrets. I media pratas det mycket om hur den 

kvinnliga kroppen är i fokus och hur strängt idealet är för kvinnor (Tiggemann & 

Williamson, 2000). På senare tid har däremot den manliga kroppen blivit mer 

uppmärksammad då till exempel reklamfilmer ofta innehåller lättklädda män med en 

mager och muskulös kropp (Ferguson, 2013). Den framgångsrika mannen i kostym har 

fått en ny bild fokuserad på bar hud med en muskulös kroppsbyggnad vilket har lett till 

ett större kroppsmissnöje hos män. I en studie med endast manliga deltagare visar det 

sig att media har störst inflytande på deras uppfattningar om ideal och att de upplever en 

känsla av att vilja uppnå dessa kroppar (ibid).  

 

Det finns idag ett stort utbud av olika dieter med fokus på snabb viktnedgång. Det 

snabba resultatet har en förmåga att locka många människor till en så kallad ‘’quickfix’’ 

utan att tänka i ett långsiktigt perspektiv (Abrahamsson, 2013). Många av dessa dieter 

har visat sig vara just sämre när det kommer till en fungerande och varaktig 

viktreglering och livsstil. Atkins och LCHF är exempel på dieter som innebär en 

lågkolhydratskost, där syftet är att noggrant kontrollera kolhydratintaget. En liknande 

diet är även GI-metoden som även den har fokus på kolhydratintaget, däremot tillåter 

GI-metoden kolhydrater men fokuserar på valet av vilka kolhydrater som intas.  
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I dagens samhälle är även en så kallad högproteindiet något som är populärt där fokuset 

är att noga kontrollera att kosten innehåller mycket protein, exempel på sådana dieter är 

Zone-dieten och LCHQ. Även om dessa namn inte är speciellt kända i Sverige så är 

innebörden av att äta mycket protein välkänt (ibid).  

 

Motivation till träning  
 

Motiven till träning skiljer sig en aning mellan kvinnor och män, för män har man sett 

att motiv som styrka, uthållighet, njutning, socialt umgänge, utmaning och tillhörighet 

är viktiga faktorer till motivation (Egli et al., 2011). Det är även mycket fokus på bröst, 

magmuskulatur och att ha en stark känsla i kroppen (Söderström, 1999). Mäns 

motivation ändras dock en aning när de blir äldre, då intresset av att hålla vikten blir en 

större motivationskraft än att bara jobba för att bygga muskler (Tiggemann & 

Williamson, 2000).  Kvinnor motiveras däremot av att undvika ohälsa och upprätthålla 

en god hälsa, utseende och viktkontroll (Egli et al., 2011). De kroppsdelar som kvinnor 

lägger mest fokus på vid gymträning är ben och rumpa (Söderström, 1999).  

 

Träningspress och kroppsmissnöje 
 

Det finns idag en tydlig bild av hur människor ska vara och bete sig och dagens 

samhälle har många krav som befolkningen förväntas följa (Cederström & Spicer, 

2015). Det är bland annat mycket stress och press och känslan av otillräcklighet uppstår. 

Människan är ofta på språng och måste samtidigt vara aktiv och närvarande på sina 

sociala medier, vara hälsosam och alltid vara glad och positiv.  Idag finns det så kallade 

Wellnessyndromet som handlar om just det, där hälsa och lycka är centralt och att 

människor själva förväntas ansvara för sin egen hälsa. Individens livsstil och val har 

stort fokus och det är kroppen som bedöms av andra då det är den som syns utåt (ibid).  

 

Media har en betydande faktor när det kommer till individers självkänsla och 

kroppsuppfattning. Missnöje med kroppen kan leda till en låg självkänsla och ett 

negativt fysiskt och psykiskt välmående (Michels & Amenyah, 2017).  

Yngre personers kroppsuppfattning påverkas mer negativt av pressen från samhället och 

har även en lägre självkänsla jämfört med äldre personer. Kroppsuppfattningen 

påverkas av alltifrån social jämförelse, medias ideal och vänner (Ferguson, 2013).  
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Äldre personer påverkas inte särskilt mycket av detta utan strävar mer efter att få känna 

en tillhörighet snarare än att passa in i något ideal (Egli et al. 2011). 

 

Både yngre män och kvinnors främsta anledning till träning är för att se bra ut även om 

de också tränar för att det är roligt och för deras egen njutning (Tiggemann & 

Williamson, 2000). Tidigare forskning visar att de vanligaste motiven för att träna är på 

grund av kroppsmissnöje (Söderström, 1999). Män tränar mer än kvinnor i alla 

åldersgrupper och männen visar sig ha en bättre självkänsla gentemot kvinnor. Kvinnors 

kroppsideal väcker ett missnöje hos dem då idealet är att vara smalare än vad de flesta 

normalviktiga är och de allra flesta upplever att idealet som finns är alldeles för smalt 

och att det sätter en press på den egna kroppen (Michels & Amenyah, 2017).  

 

Teoretiska utgångspunkter 
 

Nedan presenteras de teoretiska utgångspunkter som legat till grund för studien. Dessa 

teorier hjälper till att förstå vad som motiverar individer och vilka faktorer som kan ha 

en betydande roll.  

 

Hälsans bestämningsfaktorer 
 

 

 

Figur 1, hälsans bestämningsfaktorer 
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Med hälsans bestämningsfaktorer menas att hälsan påverkas av olika faktorer som på 

olika nivåer samspelar med varandra och som kan påverka individers hälsa både positivt 

och negativt (Burström, Schultz, Burström, Fritzell, Irestig, Jensen, & Sun, 2007). I den 

yttersta delen av halvcirkeln finns omgivningsfaktorer därefter följer levnadsvanor, 

livsvillkor och sociala nätverk. Dessa går alla att påverka även om vissa är svårare än 

andra. I den nedre halvcirkeln finns de faktorer som individen själv inte kan påverka, 

såsom kön, ålder och arv. Dessa faktorer bestämmer vilken risk individen är i för att 

drabbas av vissa sjukdomar. Även om dessa faktorer är något som inte går att påverka 

så är det möjligt att själv välja hur ens livsstil ska se ut. Känslan av att kunna styra och 

själv kontrollera sitt egna liv kan leda till en bättre hälsa. Val som rör matvanor, 

motionsvanor, alkoholvanor och tobaksvanor kan påverka hälsan i både en positiv och 

negativ riktning beroende på de val som görs. Vissa av faktorerna som finns med i 

denna halvcirkel är sådant som inte går att påverka genom vilka val av levnadsvanor 

individen gör. En stor del är beroende av vilka politiska beslut som tas och vad för 

kollektiva åtgärder som görs.  Det är utifrån dessa beslut och åtgärder som våra 

förutsättningar formas och som påverkar kultur, omgivning, priser, marknadsföring och 

den sociala positionen. Samhället styr de ekonomiska och sociala förutsättningarna och 

kan även påverka hur individens arbets- och boendeförhållanden ser ut, vilket i sin tur 

påverkar individens välmående (ibid). 

 

Sociala relationer kan vara betydelsefullt ur ett hälsosyfte. Personer med få sociala 

relationer eller där individen varken träffar vänner eller familj särskilt ofta upplever sin 

hälsa som betydligt sämre jämfört med de personer som har mer värdefulla relationer 

(Rostila & Tovianen, 2012). Dessa personer har även över dubbelt så stor risk att 

uppsöka läkare på grund utav hälsobesvär. Sociala relationer kan även bidra till att 

normer sprids inom det sociala nätverket och kan därför ha en både positiv och negativ 

påverkan på hälsorelaterade beteenden som exempelvis ökad fysisk aktivitet, men kan 

även ha en negativ inverkan som till exempel fysisk inaktivitet. Sociala relationer 

skapar även positiva psykologiska känslor, bland annat en känsla av tillhörighet och 

trygghet. Det kan också skapa en mening med livet som kan leda till en ökad förmåga 

att ta hand om sig själv (ibid). 
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KASAM- En känsla av sammanhang 
 

KASAM är en förkortning av känsla av sammanhang som är ett begrepp som 

Antonovsky myntade (Antonovsky, 2005).. Han menade att för att ha hälsa så behövs 

en känsla av sammanhang och när detta tillstånd befinner sig hos människor så är det 

lättare att klara av tuffa perioder i livet då livslusten fortfarande finns kvar. Begreppet 

handlar mer om det psykiska tillståndet då det finns fysiska aspekter som är svåra att 

styra. Vidare menar Antonovsky (2005) att en person inte bara kan ha antingen hälsa 

eller ohälsa utan ser det mer som att befinna sig på olika ställen på en lång skala. 

Begreppet består av tre centrala delar vid namn begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet är när något oväntat sker och det går att förstå eller 

förklara. Det finns en struktur i händelsen som gör den antingen är förutsägbar eller 

begriplig. Hanterbarhet handlar om resurser, att det finns hjälpmedel för att klara av 

något. Detta kan vara alltifrån materiella saker till personer och människor i ens 

omgivning. Om det finns mycket resurser för att ha ett tillstånd av hanterbarhet är det 

lättare att gå vidare med livet när individen stöter på olika hinder. Meningsfullhet är en 

form av motivation, att man som människa är engagerad och känslomässigt involverad i 

saker och ting gör det möjligt att se det positiva med livet. Det är alltså samspelet 

mellan dessa tre punkter som gör det möjligt att känna en känsla av sammanhang (ibid).  

 

Motivation -inre och yttre 
 

I vardagsspråk menar Granbom (1998) att motivation är det som är handlingens orsak 

och det som svarar på frågan “varför”. Motivation är det som ser till att hålla aktiviteten 

vid liv och det som ger den mål och mening. Motivation kan uppstå i olika former och 

det finns både inre och yttre motivation och av dessa är det den inre som är av störst 

betydelse (Granbom, 1998). Inre motivation är en motivering där känslor, förnuft, 

tankar och vår valda livsstil flätas ihop och påverkar vilka drivkrafter, behov och 

handlingar som anses vara viktigast för individen själv. Motivation beror på vilka 

önskningar, krav och behov som finns. För att kunna hjälpa och använda sig av en 

persons inre motivation är det viktigt att utgå från dennes intressen. Inre motivation går 

ut på att jobba för något för att det finns ett eget intresse av det och inte på grund av att 

det finns ett hot eller en press från omgivningen med i bilden.  



 

11 

 

Människan har ett behov av att få bestämma själv och känna hur han/hon vill ta sig an 

sin tillvaro (Granbom, 1998). Med yttre motivation menas stimuli som finns utanför 

människan och som kan motivera till utförandet av en aktivitet. Yttre motivation kan till 

exempel vara att få en belöning efter utförandet av en handling eller att göra något för 

någon annans skull, det är något utanför individen som motiverar till en aktivitet. Denna 

typ av motivation kan både vara negativ (viljan att undvika det, varningssignaler) och 

positiv (dras till det). Motivationen kan även bestå av press från omgivningen och då är 

det viktigt att pressen inte blir för stor eftersom det kan leda till minskad motivation då 

känslan av egen kontroll minskar (ibid). 

 

Metod 
 

I denna del presenteras och redogörs den valda metoden för studien som har syftet att 

undersöka vad som motiverar olika åldersgrupper till att utföra gymträning. Nedan 

presenteras även hur studien genomförts och vilket urval studien använt sig av. 

Slutligen så kommer de forskningsetiska aspekterna, validitet och reliabilitet att tas upp. 

 

Val av metod 
 

För att uppnå syftet med studien har en kvantitativ metod använts för att göra det 

möjligt att sammanställa resultatet i form av siffror. Skillnaden mellan en kvantitativ 

och kvalitativ studie är att en kvantitativ studie har avseende att mäta något som ofta 

innebär att kunna få fram resultatet i siffror. Oftast brukar dessa data framställas i form 

av procent för att kunna dra slutsatser utifrån det.  En kvalitativ studie har sitt primära 

intresse i deltagarnas upplevelser och uppfattningar, att det finns en vilja att undersöka 

hur människor resonerar och tänker (Trost, 2012).  

 

Vid studiens utförande användes en webbbaserad enkät där frågorna till största delen 

bestod av färdiga svarsalternativ. Med webbenkätens öppna frågor fick studien in en 

kvalitativ del i den annars kvantitativa studien. Att använda sig av enkäter är bra om 

forskaren har för avseende att samla in data för en stor urvalsgrupp samt att det går 

snabbt att samla in mycket data (Cohen, Manion & Morrison, 2011). Valet av en 

webbaserad enkät valdes av just dessa anledningar.  
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Det finns både för och nackdelar med en enkätundersökning, precis som det gör med 

alla olika metoder. En nackdel är att utformandet av enkäten är mycket tidskrävande då 

frågorna bör vara väl genomtänkta för att förhindra att studien misslyckas. Det finns 

också bara en chans att utföra enkäten vilket innebär att inga ändringar kan göras under 

tiden enkäten utförs (Trost, 2012). De fördelar som finns med en enkätundersökning är 

att sammanställningen av resultatet går snabbare i motsats till exempel en kvalitativ 

metod med intervjuundersökning (Cohen et al., 2011). Enkätundersökningar gör det 

även möjligt att använda sig av ett större urval som i sin tur kan leda till att 

generaliseringar kan göras (ibid).  

 

Utformning av enkäten 
 

Enkäten utformades och utfördes i Google drive docs och innehöll 16 frågor med 

färdiga svarsalternativ och 4 öppna frågor (se bilaga). Enligt Cohen et al., (2011) är det 

viktigt att lägga ner mycket tid på enkätens frågor. De menar att frågorna ska vara 

relevanta för studien och vara välformulerade med ett bra och tydligt språk som är lätt 

att förstå. Vid konstruktion av enkäten följdes rekommendationerna som ges i 

litteraturen (Cohen et al., 2011) där noggrannhet vid utformandet av frågorna är en 

viktig aspekt för att förhindra missförstånd. Vidare nämner de vikten av att inte använda 

fler än 7 svarsalternativ för att förhindra förvirring hos deltagarna. Detta är något som 

funnits i åtanke vid utformningen av enkäten. För att inte tvinga respondenterna till 

något specifikt svar fanns svarsalternativ som ‘’vet inte’’ och ‘’annat alternativ’’ vid 

frågorna med färdiga svarsalternativ. För att ytterligare minska risken att styra 

deltagarnas svar i någon specifik riktning valdes därför begreppet motivation att ersättas 

med begreppet påverkan. För att ta reda på vad som påverkar deltagarna kan svaren 

därefter kopplas till vilka motivationsfaktorer som är drivande för deras gymträning. I 

och med detta beslut kommer det i resultatet att tas upp både påverkansfaktorer och 

motivationsfaktorer, eftersom att dessa kommer att samspela med varandra.   

 

Innan enkäten delades ut granskades den noggrant för att hitta eventuella stavfel. Efter 

detta fick en utomstående person besvara enkäten för att se om den var begriplig. 

Enkäten korrigerades genom att lägga till svarsalternativ samt att vissa frågor 

förtydligades.  Missivet (se bilaga) infogades i början av enkäten vilket hade syftet att 

skapa ett intresse hos deltagarna. Missivet skrevs med ett tydligt språk som är lätt att 
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förstå. Korpen och Friskis och Svettis fick även godkänna missivet innan 

undersökningen utfördes.  

 

Urval 
 

I undersökningen deltog totalt 56 deltagare varav 31 var män och 25 var kvinnor. 

Studien riktade in sig på tre olika åldersgrupper, 16–21, 22–26 och 27–35. Kravet för att 

få delta i studien utöver ålderskravet var att alla deltagare skulle var aktiva på ett gym. 

Detta urval kan kopplas till ett klusterurval eftersom det skulle finnas deltagare i olika 

åldersgrupper och för att studien främst utfördes på två utvalda gym för att lättare hitta 

personer som aktivt utför gymträning (Trost, 2012). Studien använde sig även av ett 

bekvämlighetsurval där passande deltagare söktes upp på Facebook och fick enkäten 

direkt skickade till sig.  

 

Tillvägagångssätt 
 

Utförandet av studien skedde vid två olika tillfällen på två olika gym i Gävle. Första 

tillfället var på Friskis och Svettis och andra tillfället var på Korpen och båda tillfällena 

ägde rum mellan klockan 17–19 dagarna efter varandra. Vid dessa tillfällena togs egna 

datorer med så att deltagarna kunde utföra enkäten på plats. Eftersom forskarna fanns på 

plats under tiden då data samlades in kunde deltagarna ställa frågor om det var något 

som de inte förstod eller om de hade några funderingar vilket minskade risken för 

missförstånd hos deltagarna (Trost, 2012).  

 

Efter dessa två dagar hade studien inte tillräckligt jämnt antal deltagare i alla valda 

åldersgrupper och därför att kontaktades ytterligare deltagare via Facebook. Detta 

gjordes för att spara tid och lättare kunna hitta de åldersgrupper som söktes.  

 

Bearbetning av datainsamlingen 
 

Den data som samlades in genom de frågor som hade färdiga svarsalternativ 

bearbetades i det statistiska analysprogrammet IBM SPSS. I analysprogrammet kodades 

alla svarsalternativen om till siffror för att göra det möjligt att utföra olika beräkningar. 

Utifrån sammanställningarna i SPSS gjordes sedan diagrammen i Word med undantag 
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från tabellen som gjordes direkt i SPSS. De öppna frågorna i enkäten som bidrog till 

den kvalitativa delen i studien bearbetades genom att svaren delades in i olika 

kategorier. Olsson och Sörensen (2011) menar att genom att göra en innehållsanalys där 

det insamlade materialet läses igenom ett flertal gånger ger möjlighet till en helhetsbild 

och gör det lättare att därefter kunna bestämma vilka kategorier att utgå från. Efter att 

svaren delats in i kategorier försökte samband att hittas mellan de olika kategorierna och 

de olika åldersgrupperna. Den kvalitativa delen av data presenteras endast genom text 

med inslag av citat från deltagarna för att kunna bidra till en ännu tydligare bild av 

resultatet. 

 

Begreppet motivation kommer att ha en central roll i denna studie även om största 

fokuset kommer att ligga på de yttre motivationsfaktorerna. Detta eftersom att studien 

intresserar sig av hur samhällets kroppsideal och aktuella hälsotrender kan motivera 

deltagarna. Inre motivation kommer däremot också att nämnas eftersom att begreppen 

ofta samspelar med varandra (Granbom 1998).  

 

 

Forskningsetiska aspekter 
 

I utförandet av studien har forskarna tagit hänsyn till de fyra grundläggande 

forskningsetiska principerna vars huvuduppgift är att skydda individerna som deltar i 

studien (Vetenskapsrådet, 2011). Dessa krav kallas för informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet går ut på att deltagarna i studien ska få information om deras uppgift 

i studien och vilka regler som gäller (Vetenskapsrådet, 2011). De ska få veta att det är 

frivilligt att delta och att de har rätt att avbryta sin medverkan om de känner för det. Det 

ska även informeras om alla inslag i undersökningen som kan påverka deras villighet att 

delta.  

I denna studie informerades informanterna genom ett missiv som deltagarna kunde läsa 

igenom innan de utförde studien. Missivet innehöll information om vad studien 

handlade om och att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas. 
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Samtyckeskravet innebär att forskaren ska få studiens deltagares samtycke. I vissa fall, 

till exempel på grund av att deltagarna är under 15 år så behövs det dessutom ett 

samtycke från förälder/vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 2011). I den här studien 

deltog inte någon personer under 15 år vilket innebar att endast ett samtycke från 

deltagarna själva krävdes. Deltagarna i undersökningen har själva rätt att bestämma om 

hur länge de vill delta och på vilka villkor de deltar. De har rätt att kunna avbryta sin 

medverkan utan att det innebär negativa följder för dem. I studien kunde deltagarna när 

som helst välja att avbryta enkäten tills det att den var skickad. Ifall en deltagare 

beslutar sig för att avbryta sin medverkan i studien så får det inte uppstå påtryckningar 

eller annan påverkan på deltagaren. Det bör inte finnas ett beroendeförhållande mellan 

forskaren och deltagarna (ibid). 

 

Konfidentialitetskravet innebär att alla som jobbar med studien och använder sig av 

uppgifter som är etiskt känsliga gällande enskilda, identifierbara personer bör ingå en 

tystnadsplikt vad gäller dessa uppgifter (Vetenskapsrådet, 2011). Alla uppgifter som 

kan identifiera enskilda individer ska antecknas, lagras och avrapporteras på ett sätt som 

gör att utomstående personer inte kan identifiera dessa. Detta gäller extra mycket 

uppgifter som kan uppfattas som etiskt känsliga. All data som samlas in till denna studie 

kodas om till siffror och vilket gör det omöjligt att kunna koppla svaren till en viss 

person. Endast forskarna och handledare har tillgång till studiens fullständiga material.  

 

Nyttjandekravet går ut på att uppgifterna som är insamlade för studiens ändamål som 

rör enskilda individer inte får användas eller utlånas för andra icke-vetenskapliga syften 

eller för kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2011). Personuppgifterna få inte heller 

användas för att ta beslut eller ta till åtgärder som kan påverka den enskilde om den inte 

har gett ett särskilt medgivande till detta. I denna studie erhålls inga personuppgifter och 

materialet som samlats in kommer att raderas när studien är slutförd.  

 

Reliabilitet 
 

 Reliabilitet är ett mått som mäter hur pålitlig själva studien är, det vill säga om det går 

att förlita sig på resultatet eller om det endast utgjordes av slumpen (Trost, 2012). 

Studien ska kunna upprepas och påvisa liknande resultat som i utgångsstudien. Denna 

studien visar en hög reliabilitet då det är enkelt att förstå hur studiens genomförande har 
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gått till och kan därför upprepas och genomföras av andra forskare i framtiden. Vid en 

hög reliabilitet är det även viktigt att alla deltagarna ska ha samma förutsättningar vid 

utförandet av enkäten (Trost, 2012). Detta ökar risken för en minskad reliabilitet för 

denna studie då deltagarna från gymmen och deltagarna som kontaktas via Facebook 

hade olika förutsättningar. Deltagarna som blev kontaktade via Facebook kunde själva 

bestämma när de svarade på enkäten och var även ensamma under tiden de svarade på 

frågorna.  

 

 

Validitet 
 

Validitet är ett slags kvalitetsmått som kontrollerar att studiens frågor endast mäter det 

som studien är avsett för att mäta (Trost, 2012). Innan utförandet av insamling av data 

testades enkäten på en utomstående person för att se om det var lätt att förstå samt om 

enkäten tolkades på det sätt som var tänkt. Dessa ovanstående exempel påvisar därför en 

hög validitet. Något som däremot kan ha bidragit till en försämrad validitet är att 

forskarna själva var närvarande vid insamlingen av data. Detta kan bidra till att 

deltagarna känner sig stressade som kan leda till ett missvisande resultat. Däremot 

skapas en möjlighet för att kunna ställa frågor, där vi på plats kan hjälpa till och öka 

minskningen av missförstånd. 

 

Resultat 
 

I denna del presenteras resultatet från den gjorda studien. Studien utgjordes både av en 

kvantitativ och kvalitativ metod med både frågor med färdiga svarsalternativ och med 

öppna frågor. Dessa olika delar presenteras på olika sätt där det kvantitativa resultatet 

redogörs i skriftlig form, med hjälp av tabeller och diagram. Det kvalitativa resultatet 

delades in i olika kategorier som är anpassade till studiens syfte och frågeställningar. 

Det består även av citat för att skapa en mer rättvis bild av kategorierna och för att 

undvika misstolkningar. Stavfel korrigerades i citaten för att tydligare klargöra vad 

respondenterna menade. 
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Deltagarna 
 

Tabell 1, deltagarna 

16 – 21 år 22 – 26 år 27 – 35 år Kvinna Man Totalt 

Antal % 

 

Antal % 

 

Antal % 

 

Antal % 

 

Antal % 

 

Antal % 

 

18 32% 
 

20 36% 
 

18 32% 
 

25 44.5% 
 

31 55.5% 
 

56 100% 
 

 

I studien deltog totalt 56 stycken personer varav 31 stycken var män och 25 stycken var 

kvinnor. I gruppen 16–21 år var det totalt 18 deltagare, gruppen 22-26 år var det 20 

deltagare och gruppen 27-35 år var det också 18 deltagare. Studien visade inga specifika 

åldersmässiga skillnader i vad för sorts träning deltagarna utförde.  

Alla deltagarna utförde styrketräning medan 15 stycken (27 %) gick på gruppass och 28 

stycken (50%) tränade kondition utöver det. Konditionsträning och gruppass utgjordes 

av majoriteten kvinnor. 

 

Träningsvanor 
 

 

Figur 2, Träningstillfällen per vecka 

 

Det var vanligast bland deltagarna att utföra gymträning 3-4 gånger i veckan (se figur 

2). 75% av deltagarna föredrar att träna med vän/vänner, 18% föredrar att träna 

ensamma och endast 7% föredrar att träna i grupp. 

12 %

50 %

34 %

4 %

HUR MÅNGA GÅNGER I VECKAN TRÄNAR 
DU PÅ GYM UNDER EN VANLIG 

TRÄNINGSVECKA?

1-2ggr/veckan 3-4ggr/veckan 5-6ggr/veckan 7 eller fler ggr/veckan
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Figur 3, Anledning till träning  

Figur 3 visar att de motivationsfaktorer som spelar störst roll för att träna på gym var för 

att få bättre fysik och för att de tycker att det är roligt. Åldersgruppen 22-26 tränade i 

större utsträckning för att se bra ut jämfört med de resterande grupperna. Det fysiska 

välmåendet visade sig ha en större betydelse hos de två äldre åldersgrupperna. Utöver 

dessa faktorer skiljer sig inte anledningen till att utföra gymträning bland 

åldersgrupperna. 

Deltagarnas syn på hälsa  
 

Vid analys av deltagarnas betydelse av hälsa kunde fyra skilda kategorier hittas. Dessa 

är: 

• Att må bra 

• Må bra fysiskt och psykiskt 

• Den fysiska förmågan 

• Balans/energi i vardagen. 

Det allra vanligaste svaret på frågan var de två översta kategorierna. 20 stycken svarade 

att hälsa var att må bra medan 19 stycken svarade att hälsa innebar att må bra både 

psykiskt och fysiskt. Det var främst yngre personer som gav svar som “Att må bra” 

medan de äldre personerna gav svar som “fysiskt och psykiskt välmående”. Det var 

endast 9 personer som nämnde den fysiska aspekten på frågan om hälsa som kunde se ut 

på detta sätt “Bra fysik och kondition”. Den sista kategorin som är balans och energi i 
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vardagen nämnde 8 personer och tillhörde alla den äldsta åldersgruppen. Exempel på 

olika svar ur den äldsta åldersgruppen är:  

 

“Att orka med dagens alla utmaningar...barn, familj, jobb och vara lycklig” Kvinna, 35 

år 

 

“Att känna sig lätt i kroppen och att ha bra med energi” Kvinna, 30år 

 

 

Figur 4, Information om hälsa 

Figur 4 visar att den främsta informationskällan inom hälsa för samtliga åldersgrupper 

är sociala medier. Åldersgruppen 22-26 hämtade mycket information från vänner och 

familj och överlag influerades de av flest olika aspekter. I de grupper där de har svarat 

annat alternativ så har de nämnt böcker, forskning och utbildning. 

Hälsotrender och dess påverkan 
 

Utifrån vad deltagarna nämnde för hälsotrender kunde tre kategorier hittas. Dessa 

kategorier är: 

• Dieter 

• Träningsformer 

• kroppsideal. 

De dieter som många av deltagarna nämnde var LCHF, 5:2 dieten, proteinhets, GI-

metoden, Viktväktarna och Atkins. Det nämndes också olika träningsformer där 
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crossfit1 och yoga2 var de mest återkommande exemplen. De kroppsideal som 

deltagarna var medvetna om var smalhets, att män ska vara muskulösa och ha fokus på 

att träna bröst, mage och armar medan kvinnorna ska vara smala och träna ben och 

rumpa. 48 stycken (86%) tyckte att samhället trycker på att man ska träna och endast 3 

stycken (5%) upplevde inte att samhället pressar en till träning. 

 

Tabell 2, ökad träningsmängd 

 

Har du börjat träna mer? Totalt 

antal ja nej vet inte inget svar 

Ålder 16-21 5 8 5 0 18 

22-26 4 11 2 3 20 

27-35 4 8 3 3 18 

Total 13 27 10 6 56 

 

Pressen som deltagarna upplevde från samhället har lett till en ökad träningsmängd hos 

deltagarna. Tabell 2 visar att åldersgruppen 16–21 är den grupp som påverkades allra 

mest men samtliga grupper uppgav att de har börjat träna mer på grund av pressen från 

samhället. Tabellen indikerar även på att det är den yngsta åldersgruppen som valde att 

svara att de inte visste om de hade börjat träna mer. 

 

Deltagarnas inställning till olika hälsotrender varierade även om majoriteten menade att 

de var medvetna om dessa trender men att de inte påverkades. 15% av deltagarna 

menade att de inte är medvetna om vilka hälsotrender som finns, detta var främst 

personer som inte var aktiva på sociala medier. Av deltagarna var det 17% som uppgav 

att de gärna provade olika hälsotrender och endast 9% kände press av dessa trender. 

Överlag var det ingen specifik skillnad mellan åldersgrupperna, men det var endast 

kvinnor som uppgav att de kände press av trenderna. 

 

Kroppsideal och kroppsuppfattning 
 

Vid analys av deltagarnas upplevelser av samhällets kroppsideal identifierades tre 

kategorier. Dessa kategorier är följande: 

                                                 
1 Crossfit är en träningsform som utgår från naturliga rörelser så som klättra, hoppa, kasta, släpa osv. 

Dessa rörelser utför med en hög intensitet (www.idrottonline.se/korpforeningGavle-Korpen/) 
2 Yoga är en fysisk och dynamisk träningsform för både kropp och skäl med stort fokus på andning 

(www.Mabattre.com) 
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• Smalhets 

• Hälsosam 

• Könsskillnader 

Det som var gemensamt för alla åldersgrupper var att de nämnde vikten av att vara 

smal, och att det råder en så kallad smalhets i samhället. Här nedan följer tre citat som 

ger exempel på detta: 

 

 

“att vara smal” Kvinna, 35 år 

 

“vara smal och ha snygg kropp” Man, 25 år 

 

“Att vara så smal som möjligt men ändå ha definierade muskler” Kvinna, 26 år 

 

I kategorin hälsosam var det främst den äldsta åldersgruppen som nämnde att samhällets 

kroppsideal är att vara den ‘’hälsosamma’’ personen. Med detta menade deltagarna att 

det var viktigt att vara vältränad, ha muskler och äta nyttigt. 

 

“Att man ska vara vältränad och äta nyttigt, eller iallafall endast visa det nyttiga 

''utåt''.” Kvinna, 21 år 

 

“Stark och se hälsosam ut” Man, 29 år 

 

I alla åldersgrupper nämndes det att kroppsidealen ser olika ut för män och kvinnor, där 

de beskrev att kvinnan ska vara smal och ha en fin rumpa, ben och mage medan männen 

ska vara smala och vältränade med en muskulös överkropp. Deltagarna beskrev idealen 

utifrån deras egna perspektiv där det framkom en tydlig skillnad mellan män och 

kvinnor: 

 

“Man ska gärna vara smal i kroppen men ha väldigt stor rumpa och former på "rätt 

plats" så att säga.” Kvinna, 21 år 

 

“Från en mans perspektiv; Låg kroppsfett och stora muskler alternativt låg fettprocent 

och smal, fit kropp” Man, 28 år 
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Smal o fit som kvinna, stor och muskulös som man” Man, 27 år 

 

 

Figur 5, kroppsuppfattning 

Figur 5 visar vad deltagarnas kroppsuppfattning påverkades till största del av sociala 

medier. I åldersgruppen 16–21 har även vännerna en stor betydelse av deras 

kroppsuppfattning och detta minskar successivt med åldern. De två äldre 

åldersgrupperna påverkades mer av utomstående personer jämfört med den yngsta 

åldersgruppen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6, Kroppsmissnöje 
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Att vara nöjd med sin kropp ökar med åldern vilket syns tydligt i figur 6. Åldersgruppen 

16–21 var mest missnöjda med sina kroppar. Resultatet visade däremot att många 

nämnde att de var nöjda med sina kroppar till viss del även om det var minst 

förekommande i åldersgruppen 27–35.   

När det handlade om att förändra något med sin kropp fanns det inga specifika 

skillnader i åldersgrupperna men det fanns skillnader mellan könen. Kvinnorna ville 

främst gå ner i vikt och bli tight i kroppen medan männen ville bygga mer muskler. 

 

Sociala mediers påverkan på individens träningsvanor 
 

De allra flesta deltagarna var aktiva på sociala medier (87,5 %) och av dessa var de 85 

% som upplevde att det var mycket fokus på träning och kroppsideal där. 

 

Figur 7, Påverkan av sociala medier 

 

Figur 7 visar att åldersgruppen 27–35 knappt påverkades av sina flöden i sociala 

medier. Alla åldersgrupper medgav däremot att de påverkades till viss del. Den yngsta 

åldersgruppen var den enda gruppen som inte visste om de påverkades av sina flöden i 

sociala medier. 

 

Tre kategorier kunde identifieras efter en analys om hur deltagarna påverkades av deras 

flöden på sociala medier. Dessa tre kategorier är:  

• Positivt 

• Negativt 

• Omedvetet 
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De allra flesta svaren hamnade i kategorin negativt men det var främst de två yngsta 

åldersgrupperna som påverkades mest. Det var 8 från åldersgruppen 16–21, 7 från 

åldersgruppen 22–26 och endast 4 stycken från åldersgruppen 27–35. Nedanför följer 

exempel på deltagarnas svar: 

“jag påverkas på det sätt att jag känner mig ful och känner mig inte tillräcklig. Vill se 

ut som de på tv eller bilder jag ser på sociala medier.”  Kvinna, 21 år 

 

“Man kan känna en ökad press att fokusera på styrketräning och äta på ett visst sätt. 

Något som inte nödvändigtvis stämmer med det som skulle passa de andra hobbys som 

finns. Jag försöker att inte låta det påverka men det är givetvis svårt.” Man, 31 år 

 

“Det påverkar mig negativt, blir missnöjd med min kropp och jag får känslan av att min 

kropp inte duger då man enligt idealet ska se ut på ett visst sätt!”  Kvinna, 22 år 

 

“Man tänker ju att de där är inte jag och känner skam att man inte ser ut så. Mår 

dåligt.” Kvinna, 25 år 

 

Det var totalt 8 stycken som svarade att de påverkades positivt av sitt flöde i sociala 

medier och detta var väldigt jämnt fördelat mellan åldersgrupperna. I exemplen nedan 

visas det att det inte endast är positivt utan att de även fanns en hint av negativitet. 

 

“Kan bli inspirerad på ett positivt sätt - rätt dag…”  Kvinna, 26 år 

 

“Kan inspireras av hur andra tränar och resultatet av den träningen.”  Man, 29 år 

 

“Påverkas på så sätt att jag följer konton osv på t.ex. Instagram som ger bra 

information och bra övningar på gymmet men samtidigt påverkas jag av att jag inte har 

lika stora armar och inte det sexpacket. Snart är jag där och det får ta den tid det tar. 

jag är medveten om att jag påverkas.”  Man, 24 år 

 

Den omedvetna påverkan togs endast upp av den äldsta åldersgruppen, detta var tre 

personer. Ett exempel på detta är: 
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“förklarar här med att understryka att jag mycket väl kan bli påverkad undermedvetet 

och då helt enkelt inte vet om det.”   Man, 28 år 

 

 

Analys 
 

Nedan diskuteras resultatet utifrån studiens teoretiska utgångspunkter. 

 

Deltagarna uppgav att de föredrar att träna med någon eller några vilket kan kopplas till 

begreppet KASAM som enligt Antonovsky (2005) innebär att känna en känsla av 

sammanhang. Detta är ett psykiskt tillstånd då han menar att det kan vara svårt att styra 

det fysiska välmående eftersom att olika individer kan utsättas för liknande 

påfrestningar i livet trots att vissa förblir sjuka medan andra tillfrisknar. Vidare menar 

han att KASAM förklaras utifrån tre olika delar som är begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Det som främst syns i den här studien är meningsfullhet då deltagarna 

tränade för att det var roligt och då majoriteten föredrog att träna med någon, vilket kan 

leda till en känsla av samhörighet. Känslan av meningsfullhet fungerar som en form av 

motivation då aktiviteten känns betydelsefull och engagerar till fortsatt aktivitet 

(Antonovsky, 2005). Denna typ av motivation kan kopplas till inre motivation då 

individen har ett eget intresse och en inre drivkraft för aktiviteten (Granbom, 1998). 

Deltagarna i studien uppgav att de hade börjat träna mer på grund av en press från 

samhället varav vissa menade att detta är något positivt medan andra menade att en stor 

press bildas vilket leder till en negativ påverkan. Enligt Granbom (1998) kan detta ses 

som en yttre motivationsfaktor då det är något som finns utanför individen själv. Vidare 

menar han att en yttre motivation vid för stor press kan bidra till en minskad motivation 

då individen tappar kontrollen över sina egna val. Förutom pressen från samhället så 

visade sig sociala medier vara en betydande faktor för deltagarnas kroppsuppfattning 

och motivation. Deltagarna menade att plattformen kan fungera som en motivation i 

form av inspiration och tips på olika träningsövningar. Detta kan kopplas till 

Antonovskys begrepp begriplighet som är en av delarna i KASAM. Ökad förståelse och 

kunskap inom sin egna träning bidrar till en ökad begriplighet (Antonovsky, 2005).  

 

Likt hälsans bestämningsfaktorer (Se figur 1) menar Rostila och Toivanen (2012) att ha 

vänner med ett intresse inom träning och hälsa kan vara till en fördel eftersom det 
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sociala nätverket har en stor påverkan på individens levnadsvanor. I denna studie 

framgick det att deltagarna till stor del påverkades av sina vänner då bland annat 

information om hälsa och deltagarnas kroppsuppfattning hämtas från deras vänner.  

I detta fall hade vännerna en positiv påverkan på deltagarnas hälsa men med fel 

umgänge kan individens hälsa påverkas negativt. Det är också viktigt att individen 

känner att det är denne själv som gör sin egna val och styr sitt egna liv (Rostila & 

Toivanen, 2012). I denna studie framgår det tydligt att sociala medier har en stor och 

betydande roll på deltagarnas upplevda hälsa. Vissa av deltagarna fann inspiration och 

motivation medan vissa upplevde en stor press från sina flöden i sociala medier. Detta 

kan kopplas till hälsans bestämningsfaktorer då detta är en påverkningsbar faktor. I och 

med resultatet från denna studie så bidrog sociala medier till både en positiv och negativ 

påverkan på deltagarnas hälsa.  

Diskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka vad som motiverar olika åldersgrupper till att 

utföra gymträning. För att besvara studiens syfte användes frågeställningarna, “Hur 

motiveras deltagarna av samhället kroppsideal?” Och “Hur motiveras deltagarna av 

aktuella hälsotrender?” 

 

Nedan kommer studiens resultat att diskuteras och placeras i ett större sammanhang. 

Metoden som användes kommer att problematiseras och avslutningsvis kommer förslag 

på vidare forskning att ges.  

 

Resultatdiskussion 
 

Sammanfattningsvis visar resultatet att de flesta av deltagarna tränade på gym 3–4 

gånger i veckan och att de föredrog att träna med vänner. Alla deltagare utförde 

styrketräning, men däremot var det fler kvinnor än män som utförde kondition och 

gruppträningspass utöver det. De allra flesta motiverades till gymträning för att det är 

roligt och för att förbättra sin fysik. Deltagarnas syn på hälsa var väldigt liknande då de 

flesta svar löd “att må bra” eller “att må bra fysiskt och psykiskt” där formuleringarna 

varierade mellan de olika åldersgrupperna. Deltagarna i åldersgruppen 16–21 menade 

att hälsa är att må bra och deltagarna i åldersgruppen 22–26 och 27–35 menade att hälsa 

är att må bra både fysiskt och psykiskt. Trots att den yngsta åldersgruppen inte använde 
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orden fysiskt och psykiskt behöver det inte betyda att de inte menade samma sak som de 

övriga grupperna.  

 

Hur motiveras deltagarna av samhället kroppsideal?  
 

Kroppsidealen i samhället har förändrats över tid men det nuvarande idealet är att 

kvinnor ska vara smala och män ska ha en muskulös överkropp (Söderström, 1999). 

Utifrån vad deltagarna nämnde i vår studie så stämmer deras uppfattning överens med 

vad tidigare forskning uppger om de rådande kroppsidealen. Kroppsidealen är för 

många människor ouppnåeliga vilket kan leda till ett ökat kroppsmissnöje (Michels & 

Amenyah, 2017). På sociala medier kommer samhällets ideal till uttryck och eftersom 

majoriteten av deltagarna var aktiva där kan vi se ett samband mellan sociala medier 

och en dålig kroppsuppfattning. Enligt Ferguson (2013) är det den yngre åldersgruppen 

som påverkas mest av det som finns på sociala medier, vilket stämmer överens med vår 

studie. Vidare menar han att yngre personer har ett behov av att passa in och känna sig 

attraktiva medan äldre personer känner ett behov av att orka med vardagen och strävar 

efter att få ett långt liv. Att påverkas av sociala medier visade sig kunna ge en både ökad 

och minskad motivation. Enligt Granbom (1998) kan för stor press från sociala medier 

leda till att motivationen minskas om det inte finns en inre motivation som gör att 

aktiviteten känns rolig och meningsfull.  

 

Resultatet visar att det framför allt var kvinnor som påverkades av en negativ 

kroppsuppfattning, de nämnde att de känner sig fula och otillräckliga. Männen i studien 

gav mer exempel på dålig prestation och att de kände sig otillräckliga inom träningen. 

Michels och Amenyah (2017) nämner att män har en bättre självkänsla än kvinnor och 

att kvinnor påverkas i större utsträckning när det kommer till kroppsideal. Likt Egli et 

al. (2011) visar vår studie att kvinnor har mer fokus på sin vikt och hur de ser ut medan 

män har ett större fokus på prestation och utmaningar. 

 

Hur motiveras deltagarna av aktuella hälsotrender? 
 

Det kommer hela tiden ut nya hälsotrender som går att läsa och höra om från bland 

annat massmedia. Dessa hälsotrender kan vara allt från nya dieter, någon ny 

träningsform eller appar som ska hjälpa oss med träning och viktnedgång (Cederström 

& Spicer, 2015). Hälsotrender är något som många av deltagarna kände till men 
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däremot menade majoriteten av dem att deras motivation inte påverkades av dessa 

trender. I vår studie var de hälsotrender som deltagarna var mest medvetna om olika 

dieter. Det är tydligt att många dieter cirkulerar runt om på sociala medier och att det är 

något som når ut till alla åldersgrupper. Detta kan vara en bidragande faktor till en 

negativ kroppsuppfattning då majoriteten uppger att deras kroppsuppfattning 

påverkades till största del av sociala medier. Det framkom att ett flertal personer i 

samtliga åldersgrupper uppgav att de hade börjat träna mer eller att de inte visste om de 

hade börjat träna mer på grund av pressen från samhället (se tabell 2). En anledning till 

att deltagarna inte tänkte på att deras motivation påverkades av vissa hälsotrender kan 

vara att de är så pass vanliga i dagens samhälle och att de därför inte reflekterade över 

det faktum att det är en hälsotrend. Tidigare forskning visar att gymträning tidigare var 

något som endast ett fåtal personer utförde medan det i dagens samhälle har blivit en 

stor folkrörelse (Andreasson & Johansson, 2014). Det är idag tillgängligt för alla 

människor och inte bara kroppsbyggare. 

 

Något som var återkommande genom hela undersökningen var att åldersgruppen 16–

21 använde sig av svar som ‘’vet inte’’ på frågor om olika påverkansfaktorer från 

sociala medier och massmedia i större utsträckning än de resterande åldersgrupperna. 

Åldersgruppen 27–35 valde istället att påpeka att de kan påverkas omedvetet. En 

anledning till att åldersgruppen 16–21 ger svar som “vet inte”, kan vara att de inte 

reflekterar över att de kan påverkas omedvetet. Ferguson (2013) menar att den yngre 

generationen är de som är mest påverkningsbara av media och hälsotrender samt att de 

påverkas mest i negativ riktning av detta. Trots medias nackdelar visar vår studie att 

media är en bra plattform för att informera, inspirera och motivera.  

 

Metoddiskussion 
 

Valet av webbenkät som metod gjordes utifrån målet att kunna nå ut till en större mängd 

deltagare för att ha en möjlighet att kunna jämföra de olika åldersgrupperna. Om studien 

endast använt sig av en kvalitativ metod hade bara ett fåtal deltagare kunnat delta på 

grund av begränsningen av tid, vilket tar bort möjligheten för jämförelser mellan de 

olika åldersgrupperna (Cohen et al., 2011). Med tanke på studiens tidsaspekt var även 

en webbaserad enkät att föredra då det är lätt att nå ut till många människor på kort tid.  
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Enligt Cohen et al., (2011) så bidrar även en webbaserad enkät till att deltagarna kan 

känna sig mer anonyma vid utförandet av den och att de därför vågar svara mer utförligt 

och ärligt. Anonymiteten minskades däremot då forskarna träffade deltagarna vid 

utförandet av undersökningen på de två gymmen även om svaren var helt anonyma. När 

Facebookdeltagarna utförde enkäten var ingen av forskarna närvarande vilket gjorde att 

de var helt anonyma samt att de kunde välja att utföra undersökningen när som helst. 

Detta betyder att deltagarna inte hade samma förutsättningar under undersökningens 

gång vilket kan ha gjort att reliabiliteten minskades (Trost, 2012). 

 

Innan studien utfördes ett pilottest på en utomstående person för att kontrollera att 

enkätfrågorna var begripliga och lätta att förstå. Detta gjordes för att kunna minska 

risken för missförstånd som kan leda till att resultatet blir felaktigt (Cohen et al., 2011). 

För att minska missförstånd ytterligare var vi närvarande vid de två tillfällena på 

gymmen där data samlades in, där hade deltagarna möjlighet att fråga frågor om det var 

något som var svårt att förstå. Däremot hade forskarnas närvaro kunnat få motsatt effekt 

och göra att deltagarna upplevde stress och press av detta (Cohen et al., 2011). Under 

dessa tillfällen var det specifikt en fråga som deltagarna frågade om, vilket var fråga 

nummer 9 om hälsotrender (se bilaga). Frågan visade sig vara svår att förstå vilket 

forskarna var medvetna om redan innan insamlingen av data och varför inte frågan 

förtydligades var för att undvika att styra deltagarnas svar i någon riktning.  

 

När deltagarna frågade frågor under undersökningen kan det ha lett till att deras svar 

styrdes utifrån forskarnas förklaringar vilket kan ha minskat studiens validitet. Något 

som styrker studiens resultat är att det var jämnt fördelat mellan män och kvinnor och 

även jämnt fördelat mellan åldersgrupperna. Detta skapar möjlighet för en mer rättvis 

och trovärdig analys med en hög reliabilitet. Då alla svarsalternativ använts och endast 

ett fåtal har kryssat i svar som ‘’annat alternativ’’ vilket tyder på att studien har fått med 

de alternativ som är relevanta.  

 

För att ytterligare öka studiens reliabilitet och validitet skulle studiens data endast ha 

samlats in på ett och samma ställe där deltagarna utgår från samma förutsättningar 

(Trost 2012). Enkäten skulle även ha kunnat förtydligas ytterligare så att forskarna inte 

skulle behöva närvara vid insamlingstillfället. Risken av att studiens validitet minskas 

av forskarnas närvaro skulle därmed försvinna (ibid).  
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Vidare forskning 
 

Vid vidare forskning skulle det vara intressant att se hur media och sociala medier 

påverkar individers träning och hälsa i större grad då det i denna studien visade sig att 

majoriteten av deltagarna påverkades av sina flöden på sociala medier. Med tanke på 

teknikens utveckling så kommer det att behövas mer forskning inom detta. Det skulle 

vara intressant att undersöka i hur stor utsträckning detta kan fungera som en 

motiverande faktor och när det slår över till att bara bli en press som får en negativ 

inverkan på individerna. Det skulle även vara intressant att se om individens mål och 

motivation med sin träning påverkas av hur länge individen varit fysiskt aktiv och om 

det finns skillnader mellan långsiktiga och kortsiktiga mål inom träningen.   

 

Slutsats 
 

Denna uppsats har visat att alla åldersgrupper motiveras till att utföra gymträning för att 

de är roligt och för att förbättra sin fysik. Deltagarna drevs av både inre och yttre 

motivationsfaktorer men studien visade att åldersgruppen 27–35 år var den åldersgrupp 

som främst motiverades av inre motivationsfaktorer som till exempel, att känna sig pigg 

och orka med vardagen. De yngre åldersgrupperna motiverades av yttre 

motivationsfaktorer i större uträckning än åldersgruppen 27–35 år. Dessa yttre 

motivationsfaktorer var främst, kroppsideal från sociala medier, olika hälsotrender och 

samhällets ideal.  Sociala medier visar sig vara den störst kanalen för hälsotrendernas 

spridning samt ha en stor påverkan på deltagarnas kroppsuppfattning. I studien 

framkom det att åldersgruppen 16–21 år var minst nöjda med sina kroppar och att 

missnöjet minskade med åldern. Majoriteten av deltagarna menade att de påverkades av 

sina flöden i sociala medier. Påverkan sker både positivt genom att de fann inspiration 

och motivation till träning där men även i negativ riktning då de kände att de inte nådde 

upp till de rådande kroppsidealen och därmed minskade motivation till gymträning 

Även här påverkades åldersgruppen 16–21 år mest negativt.  
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Bilagor  
 

Missiv och enkät 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter som heter Frida och Cia och läser sista terminen på det 

hälsopedagogiska programmet vid Högskolan i Gävle. Vi skriver just nu vår C-uppsats i 

ämnet pedagogik där syftet är att undersöka vad som motiverar olika åldersgrupper till 

att träna på gym. De åldersgrupper vi kommer jämföra är grupperna 16-21, 22-26 och 

27-35.  

 

Eftersom du tillhör någon av åldersgrupperna vi efterfrågar och tränar på gym så 

tillfrågar vi dig till att svara på vår enkät som kommer att ta cirka 5 minuter att 

genomföra. Enkäten kommer att innefatta frågor om vad som motiverar dig till att träna 

på gym, oavsett om du styrketränar eller går på pass. Enkäten kommer även innehålla 

frågor om hur du ställer dig till kroppsideal och andra hälsotrender.  

 

Alla uppgifter som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt. Ditt deltagande är 

helt frivilligt och du kommer att kunna avbryta din medverkan när som helst tills det att 

du lämnat in din enkät. Ditt deltagande kommer även att vara helt anonymt då inga 

personuppgifter kommer samlas in. Datan som samlas in kommer endast att användas 

för denna studie. Studien kommer sedan att presenteras för studiekamrater, examinator 

och handledare.  

 

Vid eventuella frågor och funderingar så kan du kontakta oss eller vår handledare. 

 

Frida Norrström   ofk14fnm@student.hig.se 

Cia Langebro  ofk14clo@student.hig.se 

 

Handledare: Paula Larsson  Paula.larsson@hig.se  
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Kön:   Man   Kvinna 

Ålder:   

Frågor om din gymträning: 

Vad för sorts träning utför du på gymmet?  

Styrketräning 

Gruppass 

Kondition 

Hur många ggr/vecka tränar du på gym under en vanlig träningsvecka? 

1-2ggr/vecka 

3-4ggr/vecka 

5-6 ggr/vecka                                          

7 ggr eller fler /vecka 

Hur föredrar du att träna? 

Ensam 

Med vän/vänner 

I grupp 

Vad är anledningen till att du tränar?   

För att det är roligt 

Socialt umgänge 

För att få bättre fysik(kondition, styrka, rörlighet, balans) 

För att må bättre psykiskt   

För att se bra ut                                    

För att jag får dåligt samvete om jag inte tränar          

Annat alternativ……………… 
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Frågor om hälsa och dagens hälsotrender: 

Vad innebär hälsa för dig? 

ÖPPEN FRÅGA 

Var hämtar du information om hälsa? 

På sociala medier (facebook, instagram, bloggar etc..) 

Från vänner 

Från familj 

Från massmedia (TV, radio, tidningar etc..) 

Från utomstående personer du träffar(lärare, någon från gymmet, ytlig bekant etc.) 

Annat alternativ………….. 

Vilka hälsotrender är du medveten om?  

ÖPPET SVAR 

Upplever du att dagens samhälle trycker på att man ska träna? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

Om ja, upplever du att du har börjat träna mer pga. Detta? Om nej eller vet inte, 

hoppa till nästa fråga.  

Ja 

Nej 

Vet ej 

Hur påverkas du av samhällets olika hälsotrender? (populära träningstrender och 

aktuella dieter etc). 

Jag provar gärna nya trender 

Jag känner press av dessa trender 

Jag är medveten om de men låter de inte påverka mig.  

Jag har ingen koll på trenderna och det intresserar mig inte 
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Frågor om kroppsideal och normer: 

 

Vad finns det för kroppsideal i dagens samhälle?  

ÖPPET SVAR 

Min kroppsuppfattning påverkas av…. 

Sociala medier (Facebook, instagram, bloggar etc…). 

vänner och familj 

Massmedia ( Tv, radio, tidningar etc...) 

Människor jag möter 

Annat alternativ….. 

Är du nöjd med hur din kropp ser ut? 

Ja 

Nej 

Delvis 

Vet ej 

Om nej eller delvis, vad vill du ändra på? Om du svarat Ja eller vet inte hoppa till 

nästa fråga 

Gå upp i vikt 

Gå ner i vikt 

Bygga mer muskler 

Bli mer tight i kroppen 

Annat alternativ………… 

Är du aktiv på sociala medier? 

Ja 

Nej 

Om ja, upplever du att är mycket fokus på träning och kroppsideal där? Om nej 

hoppa över de två följande frågorna 

Ja 

Nej 

Vet inte 

Påverkas du av det som kommer upp i dina flöden? 

Ja 

Nej 
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Delvis 

Vet inte 

Om ja eller delvis på vilket sätt påverkas du? Om nej hoppa över denna fråga. 

ÖPPEN FRÅGA  

 


