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Abstrakt 
 
Att bli medlem på en träningsanläggning har blivit alltmer populärt i Sverige. Dock finns 

det ett antal av dem som tappar motivationen till sin träning.  

Utifrån ett motivationsperspektiv undersöker därför denna studie hur 

träningsanläggningar arbetar för att motivera sina medlemmar till träning, samt hur 

medlemmar upplever att de blir motiverade till träning av sina anläggningar och vilken 

betydelse detta har för deras träning. En kvalitativ studie har genomförts i form av 

intervjuer med träningsanläggningsansvariga och träningsanläggningsmedlemmar. 

Resultatet visar att träningsanläggningar lägger mycket ansvar hos sina 

gruppträningsinstruktörer, att de ska skapa en relation till medlemmarna, vara deras 

förebilder och inspiratörer. De arbetar även för att ge sina medlemmar en bra start på 

anläggningen i form av träningsinstruktioner och uppföljningssamtal. Medlemmarnas 

egna upplevelser och betydelser av hur träningsanläggningarna arbetar för att motivera 

dem tycks variera beroende på vilken typ av träning som medlemmarna ägnar sig åt och 

även hur pass självständiga medlemmarna är i sin träning. Slutsatsen blir därmed att 

träningsanläggningarnas arbete med att motivera sina medlemmar upplevs på olika vis 

beroende på medlemmarnas val av träningsformer. Det tycks även finnas ett samband 

mellan betydelsen av detta motivationsarbete och hur pass självständig en medlem är i 

sin träning.  
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1.   Inledning 
 

”Vi ser en stor ökning av antalet besökare efter nyår, vilket vi gör varje år. 

Men det är en klassiker och vi är förbereda på att det blir mer tryck i början 

på det nya året. Det är både befintliga medlemmar som börjar träna mer, men 

även många nya medlemmar som kommer hit för första gången.” 

Träningskoordinator på en träningsanläggning i södra Sverige. (24kalmar.se, 

2016).  

 

”Januari är kanske en av de viktigaste månaderna för landets gym när 

träningssugna ska rycka upp sig efter julhelgerna. Men gymkort för tiotals 

miljoner ligger oanvända kvar i byrålådorna.” (DN, 2014).  

 

”Jag skulle nästan gissa att det är en tredjedel som inte använder sina kort, 

eller som använder dem väldigt sällan.” Arbetande vid en träningsanläggning 

i mellersta Sverige. (DN, 2014).  

 

Jag har, liksom många andra, lagt märke till att antalet medlemmar ökar på de flesta 

träningsanläggningarna strax efter nyår. Men efter ett par månader brukar trängseln bland 

maskiner och vikter, samt fullbokningen av gruppträningspass klinga av. Faktum är att 

det sedan år 2000 blivit alltmer populärt och alltfler i Sverige har börjat träna på en 

träningsanläggning (Riksidrottsförbundet, 2011; Söderström, 1999). I en enkät utförd i 

Sverige av Riksidrottsförbundet (2001) uppgav merparten av respondenterna att de tränar 

1–2 gånger i veckan på ett gym. I Sverige kan man se att kunskapen och intresset för 

fysisk aktivitet är relativt stor, men trots det tycks det vara svårt för vissa människor att 

hålla i sin träning längre än ett par månader (Faskunger 2008).  

 

En anledning till detta skulle kunna vara det som Pridgeon och Grogan (2012) fann i sin 

studie, att det sociala stödet och gemenskapen är av betydelse för träningsmotivationen. 

Då många träningsanläggningar tycks lägga sitt fokus på att skaffa fler och fler 

medlemmar, gör det att de redan befintliga medlemmarna ”glöms” bort (Cubitt, 2006). 

För att träningsanläggningsmedlemmar ska trivas och känna sig motiverade att träna kan 

det vara en fördel om personalen uppmärksammar och uppmuntrar sina medlemmar 

kontinuerligt (Cubitt, 2006). 
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På en träningsanläggning vistas flertalet olika individer som innehar olika roller, 

personligheter och anledningar till varför de befinner sig där. Trots alla dessa människor 

tycks orsaken till att inte känna sig motiverad att träna till stor del bero på en bristande 

uppmärksamhet, stöd och uppmuntran från omgivningen och framförallt från personalen. 

Så vad gör egentligen träningsanläggningar för att motivera sina medlemmar till att träna 

och hur upplever olika medlemmar att de blir motiverade av sina anläggningar och vilken 

betydelse har det för deras träning 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka vad träningsanläggningar gör för att motivera 

sina medlemmar till träning. Studien kommer även belysa olika medlemmars upplevelser 

av hur deras träningsanläggningar motiverar dem till träning och betydelsen av detta för 

deras träning. Studien utgår från följande frågeställningar:  

•   Hur arbetar träningsanläggningar med att motivera sina medlemmar till träning? 

•   Hur upplever medlemmar att de blir motiverade till träning på sin 

träningsanläggning och vilken betydelse har detta för medlemmarnas träning? 
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2.  Bakgrund och tidigare forskning 
I detta kapitel kommer bakgrund och tidigare forskning tas upp kring ämnen som är 

relevanta för studien. Den första delen kommer beröra fysisk aktivitet och träning, då det 

är själva grunden för studiens ämne. Sedan kommer den andra delen handla om fysisk 

aktivitet och träning på träningsanläggning, vilket är studiens specifika inriktning. De två 

avlutande delarna kommer handla om motivation, samt brist på motivation till fysisk 

aktivitet och träning. Kapitlet kommer sedan avslutas med en sammanfattning av alla 

dessa ämnen, samt vad denna studie gör i förhållande till denna bakgrund och tidigare 

forskning.    

 

2.1 Fysisk aktivitet och träning  

Att vara fysiskt aktiv ger kroppen många positiva hälsoeffekter och ju högre intensitet, 

desto högre hälsoeffekter (FYSS, 2015). Det kan förbättra människans livskvalité, minne, 

humör, fysiska förmåga och ger även mindre risk för diverse sjukdomar och förtidig död 

(FYSS, 2015). Det finns flertalet sjukdomar som kan ses som hälsorelaterade och som 

därmed kan förebyggas med fysisk aktivitet, bland annat hjärt-kärlsjukdomar, övervikt, 

psykiska sjukdomar och diabetes (FYSS, 2015).  

 

Fysisk aktivitet är en av de vanligaste fritidssysselsättningarna i Sverige 

(Riksidrottsförbundet, 2011). Folkhälsomyndigheten (2016) kan i dagsläget se att 

rekommendationen som vuxen över 18 år, att vara fysiskt aktiv minst 150 minuter i 

veckan, uppnås av 65% av Sveriges befolkning. Riksidrottsförbundets (2011) statistik 

visar att 77 % av svenskarna är fysiskt aktiva minst en gång i veckan, 47 % är fysiskt 

aktiva mer än tre gånger i veckan och 8 % är inte fysiskt aktiva överhuvudtaget.  

 

Att människor väljer att vara fysiskt aktiva kan ha flera olika förklaringar. Individer som 

är fysiskt aktiva på sin fritid är till stor del drivna av hälsofördelar, jämfört med 

sportsutövare som snarare drivs av vinst i tävlingar (Allender, Corwburn & Foster, 2006). 

Fysisk aktivitet gynnar hälsan, ger glädje, håller kroppen i trim och bidrar med en social 

gemenskap (Allender, Cowburn & Foster, 2006). För att må bra/bättre, bibehålla eller 

förbättra hälsan, konditionen och styrkan, samt att det är skönt och roligt att vara fysiskt 

aktiv (Riksidrottsförbundet, 2001). Individer är även mer tillfredsställda med livet de 

dagar som de är fysiskt aktiva jämfört med de dagar de är fysiskt inaktiva, vilket indikerar 

på att fysisk aktivitet kan höja livskvaliteten (Maher et al., 2015). 
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En individs träningsbeteende och vana att vara fysiskt aktiv kan bero på vilken omgivning 

man befinner sig i och vilka man umgås med (Yang et al., 1999). Individer som har växt 

upp i en fysiskt aktiv miljö, med rörelse och träning som en naturlig del av vardagen är 

mer benägna att hålla i den vanan resten av livet, jämfört med individer som inte haft den 

uppväxten (Yang et al., 1999). Den erfarenhet, kunskap och därmed självsäkerhet som de 

fysiskt aktiva individerna får med sig från uppväxten tros vara anledningen till att de har 

lättare att vara fysiskt aktiva (Yang et al., 1999).  

 

För att en person ska känna en egen vilja till att vara fysiskt aktivt bör träningen vara 

rolig, intressant och kännas meningsfull (Ryan m.fl., 1997). Är träningen kul, givande 

och utvecklande har en individ goda förutsättningar för att göra sitt träningsbeteende till 

en regelbunden vana (Ryan et al., 1997). En individ som känner glädje och intresse för 

sin träning kan även få en vilja att lära sig mer inom området och utveckla sin kunskap 

(Gillison et al., 2012). Att utmana sig, sätta upp mål och utöka sin kunskap inom träning 

ger i sin tur större självförtroende och känsla av meningsfullhet (Gillison et al., 2012).  

2.2 Fysisk aktivitet och träning på träningsanläggning  
På en träningsanläggning kan det erbjudas flertalet olika aktiviteter och träningsformer i 

syfte att bland annat förbättra och utveckla hälsan, kroppen, utseendet, konditionen, 

styrkan, uthålligheten. Det kan finnas olika maskiner och redskap för egenträning, träning 

med hjälp av personliga tränare och träning i grupp med andra. Träningsanläggningar kan 

bidra till att människor mår bättre både fysiskt och psykiskt, de kan bidra till sociala 

möten och en ökad livskvalité totalt sett (Prichard & Tiggemann, 2008). Individer som 

tränar i grupp på ett gym känner glädje och ett socialt sammanhang (Prichard & 

Tiggemann, 2008). Människor mår bra och kan bli starkare av att träna på en 

träningsanläggning (Söderström, 1999).  

 

Att bli medlem på en träningsanläggning kan exempelvis handla om att en person vill 

utveckla en prestation, rehabilitera sig efter en skada, eller för att göra en 

utseendeförändring (Crossley, 2006). Det kan även handla om att en individ har varit 

vältränad en gång i tiden och vill återuppbygga den kroppen (Crossley, 2006). Det finns 

helt enkelt många olika anledningar till varför man är fysiskt aktiv på en 

träningsanläggning. I Riksidrottsförbundets (2001) enkät visade svaren att människor 

tränade på träningsanläggningar för att må bättre, bibehålla eller förbättra hälsan, samt 
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förbättra konditionen. Fler kvinnor än män tycks se träning på gym som någonting roligt, 

samt som en metod för att gå ner i vikt (Riksidrottsförbundet, 2001). Män är däremot mer 

drivna av att bygga muskler än kvinnor (Riksidrottsförbundet, 2001).  

 

När man väljer vilken träningsanläggning man vill träna på kan det bero på; 

lättillgänglighet, prisvärdhet, bra träningsredskap, bra träningsutbud, samt bra öppettider 

(Riksidrottsförbundet, 2001). Trivsel är en annan viktig faktor på en träningsanläggning. 

Den känsla och inspiration som träningsinstruktörer och annan sorts personal förmedlar 

till sina medlemmar spelar roll i en individs träningsmotivation (Magaeu & Vallerand, 

2003). Individer som upplever ett stöd, med uppmuntran och positiv energi från kompisar, 

partners, eller personal på träningsanläggningar är mer benägna att fortsätta träna på sin 

träningsanläggning (Duncan & McAuley, 1993). En individs träningsmängd ses vara 

starkt förknippat med den sociala gemenskapen som den upplever, den som inte känner 

tillräckligt stöd riskerar att bli mer stillasittande (Kondric et al., 2013; Sthål et al., 2001). 

En individ som inte trivs med sin träningsplats, eller som inte stöttas av sin omgivning i 

sin träning kan i värsta fall sluta träna (Josefsson &Lindwall, 2010).  

 

En träningsanläggnings atmosfär har därmed en avgörande roll för hur pass motiverad en 

person kan vara till att träna (Xiang, Bruene & McBride, 2004). En träningsanläggning 

kan både motarbeta och medarbeta med individers motivation, det beror helt och hållet 

på hur människan uppfattar sin omgivning (Xiang, Bruene & McBride, 2004). Det gäller 

därmed att träningsanläggningar ser alla som egna individer, med olika 

motivationsfaktorer och att man därigenom anpassar träningen för att kunna främja 

motivationen på längre sikt (Xiang, Bruene & McBride, 2004).  

I en studie där syftet var att ta reda på varför före detta gymmedlemmarna hade slutat 

träna och varför aktiva gymmedlemmar hade fortsatt att träna, visade det sig att det sociala 

stödet och gemenskapen var av betydelse för träningsmotivationen (Pridgeon & Grogans, 

2012). De aktiva medlemmarna talade om ett träningsberoende som höll dem kvar på 

anläggningen, medan de före detta medlemmarna istället talade om ett uteblivet socialt 

stöd (Pridgeon & Grogans, 2012). De båda grupperna såg det som motiverande att ha en 

förebild på träningsanläggningen (Pridgeon & Grogans, 2012). De aktiva medlemmarna 

talade gott om de normer som fanns på gymmet, medan de före detta medlemmarna såg 

detta som en obekväm miljö (Pridgeon & Grogans, 2012). 
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2.3 Motivation till fysisk aktivitet och träning  
Motivation ses vara starkt förknippat med och har en avgörande roll för en individs 

fysiska aktivitet (Deci & Ryan, 2000). För att människor ska bli långvariga med sin 

träning är det av stor vikt att motivationen till den fysiska aktiviteten finns (Gao, 2008). 

Träningen får varken bli för lätt eller svår, då kan individen tappa motivationen till att 

fortsätta (Gao, 2008). Om man själv blir mer medveten om vad som motiverar en och för 

tränare att förstå vad som motiverar andra kan det bidra till att träningsmotivationen 

upprätthålls (Gao, 2008).  

 

Den motivationsaura som finns runt omkring, på exempelvis en träningsanläggning, 

påverkar i stor grad hur pass motiverad man är att träna (Vallerand & Rousseau, 2001). 

Tränare och personal på träningsanläggningar som är insatta i motivationens olika 

karaktärsdrag kan lättare hjälpa sina medlemmar mot utveckling och förbättring 

(Weinberg & Gould, 2007). Personer i ens närhet som uppmärksammar, ger en tro på sig 

själv, vägleder, uppmuntrar och tillrättavisar ens misstag, kan vara till stor hjälp när 

motivationen tryter (Moreno et al., 2010). Att få vägledning med råd och tips kan därmed 

motivera människor till att träna.  

 

I en studie utförd av Bonkemeyer Haymond (2013) använde de sig av ett 

viktminskningsprogram för att se om individerna blev mer motiverade till att träna. De 

använde sig av personliga tränare och en dietist för att ge deltagarna kostråd, träningsråd 

och vägledning i sin viktminskningsresa (Bonkemeyer Haymond, 2013). Det visade sig 

att 91% av medlemmarna var mer fysiskt aktiva än innan, under studiens 6 

månadersperiod (Bonkemeyer Haymond, 2013). Att få en sådan här typ av program med 

vägledning kan motivera människor till att bli mer fysiskt aktiva (Bonkemeyer Haymond, 

2013).  

 

När man talar om en livsstilsförändring kräver det att individen själv har en egen drivkraft 

och motivation till förändringen, samt är positivt inställd till förändringen (Percival, 

2013). Vid motgångar under processen är det viktigt att hitta sin egna motivation, men 

även dra nytta av att andra motiverar en (Percival, 2013). Att därmed omringa sig av 

personer som hjälper till och vägleder kan vara till stor hjälp för att genomföra en 

livsstilsförändring (Percival, 2013). Att få stöd och positiv pepp från vänner, personal och 

familj i sin träning kan därmed skapa en mer positiv inställning till träning (Kondric et 
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al., 2013). Det är någonting som visade sig i en studie utförd av Ashida et al. (2012) där 

162 mexikanska familjer deltog för att göra en livsstilsförändring. Alla familjerna fick ett 

individuellt anpassat träning- och kostschema och under förändringsprocessens följde 

man upp alla familjer för att se hur det gick (Ashida et al., 2012). Det visade sig att det 

gick bäst för de familjer där det var någon i familjen som var motiverad och uppmuntrade 

alla andra till att äta mer grönt och röra på sig mer (Ashida et al., 2012).  

 

Även att få uppmaningar och uppmuntran via sms kan motivera individer till träning 

(Kinnafick et al., 2016). Detta visade sig i Kinnafick et al., (2016) studie där en grupp 

individer delades upp i en kontrollgrupp och en interventionsgrupp för att delta i ett 10-

veckors träningsprogram. Interventionsgruppen fick regelbundet, två gånger varje vecka, 

ett sms med uppmaningar och uppmuntran om deras träning, kontrollgruppen fick inga 

sms (Kinnafick et al., 2016). Båda grupperna skötte sin träning under de tio veckorna, 

men vid en återträff fyra månader senare visade det sig att interventionsgruppen hade 

fortsatt att träna mer i jämförelse med kontrollgruppen (Kinnafick et al., 2016). 

Interventionsgruppen upplevde en mer positiv och peppande känsla för träningen än 

kontrollgruppen (Kinnafick et al., 2016).   

2.4 Brist på motivation till fysisk aktivitet och träning 
De flesta människor är oftast medvetna om att fysisk aktivitet ger positiva hälsoeffekter 

och att fysisk inaktivitet kan innebära hälsorisker (King et al., 2000). Att människor är 

fysiskt inaktiva kan bero på flera saker, de vanligaste anledningarna är; tidsbrist, 

energibrist och pengabrist (King et al., 2000). Tidsbristen kan handla om att när man ska 

vara fysiskt aktiv måste man byta om, förflytta sig till någon plats och därefter duscha 

(Hassmén & Hassmén, 2003). Fysiskt inaktiva personer kan även känna sig obekväma 

med att visa upp sig själva i sammanhang där de inte har självförtroendet för de aktiviter 

som de ska utföra (Allender et al., 2006). För risken tycks vara stor att ge upp när man 

ger sig in i en ny aktivitet där man kanske inte har särskilt mycket kunskap (Faskunger, 

2001).  

 

För att dessa personer inte ska ge upp är det viktigt att kompetenta personer inom området 

kan komma med tips och råd för att hjälpa personen att se möjligheterna istället för 

hindren (Faskunger, 2001). För att medlemmar ska fortsätta träna föreslår forskaren 

Annesi (2003) att personalen på träningsanläggningar bör bli mer pedagogiska. Alla 

människor är olika och träning kan medföra både positiva och negativa känslor och det 
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kan vara svårt för personalen på en träningsanläggning att uppmärksamma alla sina 

medlemmars träningsbeteenden. De bör då försöka förstå sig på sina medlemmar bättre, 

ge bättre stöd, samt vägledning. Annesi (2003) tror att det kan vara bra om individer som 

köper ett träningskort på en anläggning får hjälp av sin träningsanläggning med att sätta 

upp och planera för sina träningsmål.   

 

2.5 Sammanfattning  
Flertalet tidigare studier har främst belyst varför människor är fysiskt aktiva och tränar, 

även en del faktorer som påverkar människor till detta. När det gäller tidigare studier som 

handlar om fysisk aktivitet och träning på träningsanläggning diskuteras även där varför 

och vem. Det som också är framträdande i detta kapitel är att motivationen har en stor del 

och förklaring till människors känslor och handlande till fysisk aktivitet och träning. Det 

framgår även att det kan vara av betydelse för människor att få stöd och uppmuntran i sin 

träning. Det som denna studie bidrar med i förhållande till tidigare forskning, är att belysa 

hur människor som är medlemmar på träningsanläggningar upplever att deras 

anläggningar arbetar med detta och vad det har för betydelse för just dem och deras 

träning. Även hur träningsanläggningar arbetar med att motivera sina medlemmar till 

träning undersöks i denna studie, för att få båda parternas syn på detta.  
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3.   Teoretiska utgångspunkter  

Denna studie handlar om motivation, därav kommer de valda teorierna belysa det ämnet 

på olika vis. Deci och Ryans (2000) motivationsteori ”Self-Determination Theory” (SDT) 

är relevant att ta upp, då den teorin kan ge förståelse för hur en individ kan motiveras och 

vad som påverkar en individs motivation. SDT förklarar att det finns inre och yttre 

motivation, samt amotivation och för att kunna känna motivation behöver tre 

grundläggande behov tillfredsställas (Deci & Ryan, 2000). Inom SDT finns det en 

underteori som kallas Organismic Integration Theory (OIT) som förklarar övergången 

från yttre motivation till inre motivation (Deci & Ryan, 2000), även den kommer tas upp 

som en teoretisk utgångspunkt. Dessa teoretiska utgångspunkter används i denna studie 

för att förstå, tolka och analysera hur träningsanläggningar arbetar med att motivera och 

hur medlemmar motiveras.  

3.1 Self-Determination Theory 
Self-Determination Theory (SDT) kommer här förklaras utifrån Deci och Ryans (2000) 

beskrivning. Enligt SDT påverkas en individs motivation av tre faktorer: kompetens, 

självbestämmande och tillhörighet. Dessa faktorer kommer inifrån och människan strävar 

efter att uppfylla dessa för att utveckla sig själv och nå mål i livet (Deci & Ryan, 2000). 

 

Kompetens 

Kompetens handlar om att en individ känner att den har förmågan att utföra någonting. 

Att individen upplever att den har möjligheten att använda sin kompetens och ge uttryck 

för sin kunskap. Kompetensbehovet är även av stor vikt när det handlar om att individer 

vill utmana sig, att individer strävar efter att utveckla sin kompetens inom vissa områden. 

Kompetens kan visa sig då en individ känner självförtroende när den utför en aktivitet.  

 

Självbestämmande  

Självbestämmande handlar om att en individ själv har bestämt att utföra en handling och 

själv bestämmer över sitt agerande. Individen agerar utifrån sitt egna intresse och sina 

egna värderingar. Även om en individ är självbestämmande kan den ändå vilja söka hjälp 

och stöd utifrån, men att det i grund och botten handlar om att individen själv har bestämt 

att handla.  
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Tillhörighet 

Tillhörighet handlar om att individer känner en samhörighet med andra, att andra bryr sig 

om dem och tar hand om dem. I ett sammanhang där man känner tillhörighet upplever 

man en trygghet och en bekräftelse på ett positivt sätt.  

 

Inre motivation  

En individ med en inre motivation har ett genuint intresse för någonting och en egen vilja 

att utföra detta (Deci &Ryan, 2000). Individen tycker att det är roligt att utföra dessa 

uppgifter och känner sig nöjd när de är utförda. En vilja att utveckla sin kunskap och 

färdighet inom området finns även hos denna individ, vilket gör att självsäkerheten ökar 

i det den gör.  

När en individ är genuint intresserad för exempelvis sin träning, har den också en vilja att 

lära sig ännu mer för att utmana sig själv och därmed bibehålla motivationen. En individ 

som har ett intresse för att träna på en träningsanläggning känner sig förmodligen trygg i 

den miljön och om individen även får positiva kommentarer om att denne verkar kunnig 

inom sitt område, så ökar den inre motivationen. Individer som får stöd och uppmuntras 

för att ta egna initiativ, exempelvis börja träna, känner mer glädje och mening med livet 

och den inre motivationen ökar. Den inre motivationen kan även underlätta för 

inlärningen och prestationen i den uppgift som en individ ägnar sig åt. Har man större 

förståelse för det man utför är det troligare att man fortsätter utöva aktiviteten. När drivet 

kommer inifrån upplevs oftast aktiviteten mer givande och inte jobbig, för man har större 

förståelse för varför man gör någonting.  

 

Yttre motivation  

En individ som drivs av yttre motivation kan vara beroende av att bli bekräftad av andra 

i det som denne gör (Deci & Ryan, 2000). Individen har inte en helt egen vilja, utan drivs 

av vad andra tycker och säger. En individ som drivs av belöningar från andra kan lätt falla 

ur sin vana om personer slutar bekräfta det som denne gör. Individen vill ha ett 

självförtroende i aktiviteten, att människor runt omkring accepterar, förstår och stärker 

individen i sin aktivitet. En individ som drivs av yttre motivation kan också känna en 

press från omgivningen och därmed även en press på sig själv att eftersträva. Individen 

kan utöva en aktivitet bara för att lindra sin ångest, då den känner skuld. Den yttre 

motivationen kan också te sig på så vis att en individ tvingar sig till att utföra en aktivitet, 

för den vet om att någonting exempelvis är nyttigt. En annan typ av yttre motivation är 



 

 15 

när en person exempelvis har för vana att träna, men som väljer att undvika yttre saker 

som kan påverka sin träning negativt, som exempelvis dricka alkohol innan ett 

träningspass.  

 

Amotivation 

När en person inte innehar en motivation för någonting kan man säga att denne är 

amotiverad (Deci & Ryan, 2000). Det är när en person inte känner att den har tillräckligt 

mycket kunskap eller kontroll över en situation. Att personen känner sig besviken på sin 

insats, att aktiviteten var för krävande och därmed inte känner motivation till att fortsätta.  

 

Organismic Integration Theory 

Även Organismic Integration Theory (OIT) kommer förklaras utifrån Deci och Ryans 

(2000) förklaring. OIT handlar om hur yttre motivation kan övergå till inre motivation i 

en typ av process. Genom yttre faktorer påverkas individers beteende. Individer tar åt sig 

av omgivningens handlingar och omvandlar det till sina egna beteenden. Det handlar om 

att yttre motivationen övergår till inre motivation genom internalisering. 

Internaliseringsprocessen består av fyra typer av yttre regleringar en människa påverkas 

av: extern, introjekterad, identifierad och integrerad. Den första regleringen kallas extern 

och kan vara en belöning av något slag, att en individ utför en övning för att få någonting 

i gengäld. Introjekterad reglering är det andra steget och innebär att en individ känner 

skuld för ett visst beteende och handlar därmed på ett annat vis. Identifierad reglering är 

det tredje steget och det är när en individ utför en handling som är accepterad av 

omgivningen och som börjar stämma överens med egna värderingar. Integrerad reglering 

är det fjärde och sista steget och innebär att en individ utför handlingar som styrs till 

största del av inre motiv, men som fortfarande är beroende av yttre värderingar. 

3.2   Sammanfattning  

Dessa teorier förklarar hur motivation fungerar och hur det kan tolkas. Att en individ är i 

behov av att känna kompetens, självbestämmande och tillhörighet för att kunna utveckla 

en motivation för någonting. Det finns motivation som kommer inifrån, utifrån, eller inte 

alls, och det är någonting som påverkar en individs handlingar. Även att en individ kan 

befinna sig i en process där yttre motivation är på övergång till inre motivation, kan säga 

en hel del om en individs handlingssät 
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4.  Metod 

I denna del av uppsatsen kommer det beskrivas hur processen har sett ut och därmed hur 

arbetet har sett ut för att uppfylla studiens syfte och svara på dess frågeställningarna. I 

den följande texten beskrivs vilken metod som användes, studiens urval, intervjuguidens 

upplägg, hur tillvägagångssättet såg ut, bearbetning och analys av studiens resultat, 

validitet, reliabilitet och generaliserbarhet för studien, samt hur de forskningsetiska 

aspekterna följdes.   

4.1 Val av metod  
I studien var avsikten att undersöka hur människor tänker, gör och upplever, därför ansågs 

en kvalitativ metod vara mest lämpad. Den kvalitativa forskningen lägger mer fokus på 

vad individer säger och tycker, deras ord, än vad den kvantitativa forskningen gör 

(Bryman, 2011). Den kvalitativa forskningen ger även möjlighet att se världen genom 

någon annan individs ögon, då intervjuer till skillnad från kvantitativa metoder kan öppna 

upp för ett mer personligt samtal och uppslag än vid exempelvis en enkät (Bryman, 2011). 

Det bestämdes därför att en kvalitativ forskning med semistrukturerade intervjuer skulle 

genomföras. Bryman (2011) beskriver semistrukturerade intervjuer som att man utgår 

från en intervjuguide med en hel del öppna och beskrivande frågor, men att man kan 

anpassa frågeföljden utefter situationen. Den typ av intervju innebär att den som blir 

intervjuad har en viss frihet att besvara frågorna, men att den som intervjuar ändå styr 

utifrån sitt formulär (Bryman, 2011).  

 

4.2 Urval  
Det antal personer som blir utvalda att delta i en undersökning kallar man urval (Bryman, 

2011). Syftet med studien var att undersöka hur träningsanläggningar arbetar för att 

motivera sina medlemmar till träning, samt medlemmarnas egna upplevelse av hur deras 

träningsanläggningar motiverar dem och vilken betydelse det har för deras träning. Då 

studien ämnade ha flera olika individers tankar och upplevelser inom detta ämne valdes 

både ansvariga och medlemmar ut från olika träningsanläggningar. Det blev totalt sex 

stycken informanter, två stycken som var ansvariga för två olika träningsanläggningar, 

samt fyra stycken medlemmar från två olika anläggningar. Enligt Trost (2010) kan ett 

färre antal intervjuer vara att föredra, då det är enklare att hålla en god kvalitet och minska 

risken för att materialet blir ohanterbart.  
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Det urval som gjordes av de ansvariga från träningsanläggningar kan man som Bryman 

(2011) kalla strategiskt urval, då dessa personer hade en viss typ av yrkesroll. De 

medlemmar som valdes var av olika karaktär, det var personer som varit medlemmar både 

en längre och kortare tid på en träningsanläggning. Dessa fyra informanter kan definieras 

som det som Bryman (2011) beskriver som ett bekvämlighetsurval, då dessa var personer 

som valdes ut från studieförfattarens umgängeskrets. Samtliga informanter var ändå ett 

ändamålsenligt urval (Hartman, 2004), då det var personer som hade den information och 

kompetens som eftersöktes till studien.  

 

4.3 Intervjuguide  
Det formulerades frågor utefter det som studien ville ta reda på, därmed frågor som 

motsvarade studiens syfte. Enligt Bryman (2011) ska man formulera frågorna utefter 

studiens intresse och specificera frågorna så bra som möjligt för att undvika osäkerhet vid 

intervjutillfället. Studien valde att följa de tips som Bryman (2011) skriver om när man 

ska formulera frågor till en intervjuguide, att frågorna ska vara tydliga, ha anknytning till 

den teori och forskning ens studie berör, samt att det ska finnas ett samband mellan 

frågorna. Det utformades två olika intervjuguider (se bilaga 1 och 2), en för 

träningsanläggningsansvariga och en för träningsanläggningsmedlemmar. Dessa 

intervjuguider hade samma uppdelning, det var först ett antal ”uppvärmningsfrågor”, 

sedan frågor gällande att börja träna, samt frågor om att fortsätta träna på en 

träningsanläggning. Det som skiljde dessa intervjuguider åt var formuleringen av 

frågorna, de var anpassade efter vem som skulle svara på dem. Sedan var det även fler 

”uppvärmningsfrågor” till träningsanläggningsmedlemmarna, då studien ansåg det som 

relevant att veta mer om deras träningsbakgrund.  

 

4.4 Tillvägagångssätt  
En litteraturgenomgång genomfördes i form av vetenskapliga artiklar och böcker inom 

tidigare forskning gällande fysisk aktivitet, träning på träningsanläggning och motivation 

till träning. Detta gjordes för att öka kunskapen och för att få en förförståelse inom ämnet. 

Att ha en god kunskap och förståelse för ämnet underlättar för att man under 

intervjutillfällena kan ställa frågor som svarar till studiens syfte (Kvale, 2014).  
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Den första kontakten med de tilltänkta informanterna skedde via mail, samt personlig 

kontakt. Det togs i första hand kontakt med totalt fem stycken träningsanläggningar, varav 

två stycken var villiga att ställa upp för en intervju. Det var alltså två stycken 

träningsanläggningsansvariga som ställde upp för intervju. Därefter togs det personlig 

kontakt med fyra stycken personer som författaren visste var medlemmar på 

träningsanläggningar. Dessa medlemmar tackade ja till att delta i studien. Information om 

studien, dess syfte och informanternas roll i det hela förklarades för samtliga tilltänkta. 

Därefter skedde en andra kontakt då ett datum för respektive informants intervjutillfälle 

bestämdes. Vid intervjutillfället förklarades återigen studiens syfte och förfrågning om 

det var okej att spela in intervjun skedde. Det förklarades även att de kunde avbryta 

medverkan i studien när helst de önskade. Samtliga informanter godkände detta och 

intervjuerna kunde genomföras.  

 

Informanterna fick berätta så utförligt som möjligt utefter de frågor som ställdes. Vid 

vissa tillfällen fick det även gås utanför intervjuguiden och ställas vissa följdfrågor för att 

få svar på andra intressanta frågor. Intervjuerna ägde rum på de platser där informanterna 

önskade, två av personerna valde sin träningsanläggning som plats, medan de resterande 

fyra personerna valde sitt egna hem. Enligt Trost (2010) är det viktigt att den som blir 

intervjuad får bestämma plats, för att den som blir intervjuad ska känna sig trygg. 

Intervjuerna pågick mellan 15–25 minuter och spelades in med hjälp av en mobiltelefon. 

När man spelar in en intervju ger det intervjuaren möjlighet att vara helt närvarande och 

fokuserad på att lyssna till vad informanten talar om, samt möjlighet till att lyssna på 

materialet flera gånger (Kvale, 2014).  

 

4.5  Bearbetning och analys 
När samtliga intervjuer var genomförda, började arbetet med att lyssna igenom och 

transkribera allt material som hade samlats in. Därefter lästes allt material igenom flertalet 

gånger för att få en överblick av innehållet. Den metod som användes för att tolka och 

analysera materialet var en innehållsanalys. En innehållsanalys innebär att materialet 

tolkas, för att därefter identifiera skillnader och likheter i texterna (Lundman & 

Graneheim, 2008). Materialet sorterades upp utefter studiens frågeställningar för att skapa 

mer struktur i arbetet. Det material som tillhörde var och en av frågeställningarna, 

analyserades för att finna likheter och skillnader mellan informanternas intervjuer. 
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Resultatet analyserades utifrån redan befintliga teorier, vilket innebär att studien har haft 

en deduktiv ansats (Bryman, 2011). 

 

Det som framkom vid dessa analyser, presenterades därefter i en resultatdel uppdelat 

utefter varje frågeställning. I den frågeställning som berörde medlemsinformanternas 

resultat, valde studiens författare att dela upp den utefter varje informant, detta för att ge 

ett mer överskådligt resultat. Vid presentation användes citat från informanternas 

intervjuer, för att spegla varje frågeställnings resultat. Efter varje frågeställnings 

resultatdel fördes därefter en analys utefter studiens teoretiska utgångspunkter.  

4.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet   
Validitet och reliabilitet är två typer av kriterier som man bör granska när man arbetar 

med en studie (Bryman, 2011). Validitet innebär att det som en studie är avsett att 

undersöka verkligen undersöks (Bryman, 2011). Reliabilitet handlar om hur pass många 

gånger en studie kan upprepas och fortfarande få samma resultat, alltså hur pass 

tillförlitlig den är (Bryman, 2011). Eftersom det strävas efter att ha en hög validitet och 

reliabilitet i en studie, har studiens författare haft det i tankarna under hela arbetets gång.  

 

Det som har gjorts under denna process som rör validiteten är att författaren hela tiden 

har arbetat utefter studiens syfte och frågeställningar. Intervjuguiden och bearbetningen 

av intervjumaterialet med analys, har hela tiden kopplats till studiens syfte och 

frågeställningar. Även vid intervjutillfällena har studiens författare försökt öka validiteten 

genom att vara tydlig vid ställandet av frågor, för att informanterna ska förstå och därmed 

bidra till att studiens syfte uppnås. Vid intervjutillfällena kunde även följdfrågor ställas 

till informanterna och studiens författare kunde därmed styra intervjun om det behövdes 

för att säkerställa att syftet nåddes.  

 

När det handlar om studiens reliabilitet har det varit viktigt att beskriva hur studiens 

process har sett ut. Detta har gjorts i en utförlig metoddel, där utformningen av 

intervjuguiderna, samt bearbetningen av intervjumaterialet finns beskrivet.  I metoddelen 

finns det även beskrivet hur kontakten med informanterna har tagits och hur intervjuerna 

genomförts. Studiens beskrivande metoddel skulle kunna göra det möjligt för andra 

personer att utföra en liknande studie.   
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Studien har försökt uppnå en hög validitet och reliabilitet, vilket Bryman (2011) anser 

vara svårare att göra vid en kvalitativ undersökning, än vid en kvantitativ. Ett begrepp 

som också tas upp som viktigt vid granskningen av en studie, det är generaliserbarhet. 

Generaliserbarhet innebär att resultaten från en studie går att generalisera (Bryman, 

2011). Då resultaten från denna studie bygger på kvalitativa intervjuer, med individer som 

har uttryckt sina personliga åsikter och upplevelser, blir generaliserbarheten relativt låg. 

Det hade troligen gått att generalisera resultatet från de träningsanläggningsansvariga, då 

det är en relativt liten och specifik grupp, men det hade behövts några fler informanter 

för det. Däremot kan det vara svårare att generalisera resultatet från 

träningsanläggningsmedlemmarna, då dessa personer var av olika karaktär. Det som ändå 

kan ses som en styrka i att denna studie inte kan generaliseras på samma vis som en 

kvantitativ studie, det är att studien istället har lyckats fånga informanternas personliga 

förklaringar, uttryck och upplevelser.  

4.7Forskningsetiska aspekter 
För att genomföra studien behövdes följande fyra etiska krav på forskning tas hänsyn till: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2011). Informationskravet uppfylldes genom att studiens informanter 

fick information om studien innan intervjuerna ägde rum, samt en uppdatering om detta 

vid intervjutillfället. Den information som gavs handlade om studiens syfte, metod och 

vad det innebar för dem att delta. Vid dessa tillfällen, första kontakten och vid 

intervjutillfället, fick informanterna lämna sitt samtycke till att delta i studien. De fick 

även vetskap om att de hade rätt att avbryta deltagandet när helst de önskade. 

Informationen som framkom under intervjuerna, samt informanternas identitet stannade 

inom studien enligt konfidentialitetskravet och ingen utomstående fick ta del av den 

informationen. Det innebar även att nyttjandekravet uppfylldes, då den information som 

samlades in vid intervjutillfällena endast har använts i denna studie och kommer inte 

användas på något annat vis.  
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5.  Resultat och analys 

Den information som har samlats in genom intervjuerna kommer i denna del av uppsatsen 

presenteras i form av ett resultat. Resultatet är uppdelat utefter studiens frågeställningar. 

I den första delen kommer resultatet från intervjuerna med de två 

träningsanläggningsansvariga presenteras tillsammans, dessa personer kommer kallas 

Mikael och Per. I den andra delen kommer resultatet från 

träningsanläggningsmedlemmarna Cindy, Savanna, Lottie och Nille presenteras var för 

sig. Namnen som används i texten är påhittade och därmed inte informanternas riktiga 

namn. I texten kommer även citat från intervjuerna, samt egna kommentarer förekomma. 

Efter varje resultatdel kommer en analys föras av informanternas uttalanden, detta utifrån 

Deci och Ryans (2000) Self Determination Theory (SDT), samt dess underteori 

Organismic Integration Theory (OIT).  

5.1 Hur arbetar träningsanläggningar med att motivera sina 

medlemmar till träning? 
Mikael och Per arbetar på två olika träningsanläggningar och är båda ansvariga för sina 

anläggningar och dess medlemmar.  

Mikael och Per uttryckte båda två en vilja att förmedla träningsglädje till sina 

medlemmar, att det ska vara roligt och kravlöst att träna på en träningsanläggning. Per 

tryckte mycket på att de vill få sina medlemmar att känna sig nöjda och lyckade med sin 

träning och inte satsa för hårt. Det handlade om att anpassa träningen efter medlemmens 

förmåga, vilket han hävdade gynnar träningsglädjen.  

 

Vi vill ge en känsla av att de lyckas helt enkelt, att det inte är så förtvivlat 

svårt, eller att det inte måste vara på ett visst sätt, eller att man måste så himla 

många saker. Man måste liksom inte springa typ maraton, eller Ironman, 

eller köra Toughest med massa stötar och kravla i gyttja, de allra flesta ska 

ju inte syssla med sån extremträning. Anpassa istället träningen efter 

personen, där de känner att de klarar av det här, därmed blir det roligt, att 

man gör något som man klarar av och som man lyckas med och som man 

tycker är relativt kul. Per 
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Mikael uttryckte även han vikten av att träning ska vara kul, att det inte ska vara någonting 

påtvingat. Han trodde att medlemmar valde att träna hos just dem för att de står för en 

mer kravlös anda, utan press på utseende eller prestation.  

 

Vi har ju en väldigt tydlig idé kring vår verksamhet och det är ju just det att 

vår verksamhet ska bygga på träningsglädje, att det är lusten att träna som 

ska styra och inte tvånget. Det ska vara roligt att komma hit, det ska vara 

roligt att vara medlem, det ska vara roligt att träna här. Mikael 

 

För att det här budskapet skulle nå fram till medlemmarna, att träning ska vara enkelt och 

kul, talade Mikael och Per om vikten av ett bra första möte med en ny medlem. Mikael 

talade om att de brukar ge sina medlemmar möjlighet till en introduktion av gymmet för 

att ge dem en grund att börja med. 

 

…då har man ju möjligheten i det att få en gymintroduktion, där man går 

igenom gymmet och övningar och sånt. Där har vi den tydligaste 

introduktionen, i övrigt har vi ingen särskild introduktion om man ser till de 

övriga passen och det.  Mikael 

 

Per förklarade på ett mer djupgående vis hur deras medlemsrådgivare och instruktörer 

lägger stor vikt på att lära känna sina nya medlemmar och hjälpa dem till att känna sig 

bekväma och trygga när de tränar. Han pratade om hur det första mötet kunde se ut med 

en ny medlem. 

 

…då får man ju helt enkelt träffa den personen i lugn och ro i ungefär en 

timme, medlemsrådgivaren frågar mycket om den här personen, vad den vill 

och hur den tänker i så fall med sin träning och vad den behöver hjälp med. 

Sen berättar då den här medlemsrådgivare hur det fungerar här, vilka pass 

det finns, att man kan få en introduktion i gymmet och man kan även få hjälp 

att kika lite på hur gruppträningen fungerar. Man blir vägledd och får svar 

på förhoppningsvis alla sina frågor när man träffar en medlemsrådgivare. 

Per  
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Både Per och Mikael berättade även att deras medlemmar hade rätt till ett 

rådgivningssamtal varje år, där medlemmarna återigen kunde få vägledning, svar på 

frågor, råd och tips. Per nämnde även att deras medlemmar kunde boka rådgivningssamtal 

oftare om de önskade, men att det då kostade en liten slant. Per pratade om att dessa 

vägledande samtal var viktiga för att hålla kvar sina medlemmar.  

 

…att man inte bara skriver på ett papper och sen lycka till, utan vi vet att det 

är värdefullt att vara måna om nya medlemmar och att följa upp dom för att 

dom ska bli trygga och blir dom det så blir dom ju också kvar i verksamheten, 

vilket såklart är målet också. Per  

 

Men det var inte bara de rådgivande samtalen som Mikael och Per framhävde som viktiga, 

de talade även om hur mycket inspiration en gruppträningsinstruktör kunde bidra med. 

Dessa ledare som många medlemmar träffar dagligen var noga utvalda och välutbildade 

för att medlemmarna skulle få en så positiv upplevelse som möjligt och därmed 

motivation till att träna. Per förklarade att deras gruppträningsinstruktörer utgjorde en stor 

del av motivationsarbetet.  

 

Den inre motivationen är såklart en bra utgångspunkt, men hur eller hur, så 

tror vi verkligen att våra instruktörer bidrar med mycket, att de är en 

avgörande faktor. Per  

 

Per talade även om att deras instruktörer jobbade för en relation till medlemmarna. 

 

…som instruktör på en gruppträning sår du ju en kärna av folk som ofta 

återkommer. Lyckas man där bygga en slags relation till en medlem, då 

känner man ju att man tillhör någonting och känner man att man tillhör 

någonting och är i en trygg och härlig miljö, då vill man nog tillbaka också. 

Då har ju instruktören i sitt sätt att knyta upp och bygga relation till 

medlemmen, en väsentlig del i att få dom att stanna kvar. Per 

 

Även Mikael betonade vikten av deras inspirerande instruktörer, han förklarade att 

flertalet av deras medlemmar i många fall tränade vissa pass, bara för att det var en viss 

instruktör som höll i passet.  
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Om vi pratar om våra instruktörer, så är ju de oerhört viktiga och vi vet ju 

att det är många som inte går på ett speciellt pass, utan man går hos en 

speciell instruktör, oavsett vad den instruktören håller i för pass, så går man 

till den. Mikael 

 

Det var mycket fokus på det ansvar som dessa instruktörer hade, men när det gällde 

arbetet med att motivera alla träningsanläggningens medlemmar, uttryckte både Per och 

Mikael vissa svårigheter med det.  Per hävdade att de inte kan göra allt för att motivera 

sina medlemmar, medlemmarna själva måste ha någon form av motivation i grunden.  

 

Att man har blivit intvingad eller att nån har köpt kortet åt en fast man inte 

vill, då är det ju svårare, då kan de gå ändå. Per  

 

Mikael förklarade det som lite svårare att ge lika mycket uppmärksamhet till medlemmar 

som främst tränade för sig själva i gymavdelningen.  

 

Det ser ju såklart lite olika ut, några tränar ju såklart i gymmet och där är 

det ju som sagt inte personal jämt. Mikael 

 

Men Mikael berättade även att de alltid fanns personal i deras reception som välkomnade 

alla.  

 

Där jobbar vi mycket med det första mötet, eftersom de är det första mötet 

och det är de som sätter bilden av vad vi är, så den biten jobbar vi väldigt 

aktivt med. Man ska hälsa, man ska säga hejdå, vara trevlig och så vidare. 

Mikael 

 

Mikael och Per hade liknande åsikter och uppfattningar om hur de jobbade med att 

motivera sina medlemmar, men någonting som skiljde sig åt var deras sätt att hantera 

medlemmar som faktiskt hade tappat motivationen och inte dykt på träningsanläggningen 

under en längre period. Per berättade att de hade ett bokningssystem som meddelade dem 

när en medlem inte varit aktiv på anläggningen under en längre period och då skickades 

ett meddelande ut till den medlemmen där det frågades om allt var okej och om de kunde 



 

 25 

hjälpa till på något vis. Sedan förklarade han även att deras medlemsrådgivare hade 

personlig kontakt med medlemmarna.  

 

…medlemsrådgivarna bara ringer upp och säger hej, du kom ju igång så 

jättebra nu, jag tänkte bara kolla hur det går, är det nåt som hänt, eller kan 

jag hjälpa dig med nåt, eller ska vi testa nåt nytt upplägg, eller vill du träffa 

nån igen? Per 

 

Till skillnad från Pers beskrivning berättade Mikael att de inte hade någon särskild 

handlingsplan när medlemmar inte dykte upp på träningsanläggningen under en längre 

period. Mikael såg det som en naturlig del när det kom till att människor inte alltid är 

motiverade till att träna och att de inte aktivt jobbade med att få dem till att komma och 

träna hos dem igen. Mikael försökte förklara att de istället lägger stor vikt vid att framhäva 

fördelarna med att variera sin träning för att hålla motivationen uppe och därmed jobba 

mer förebyggande.  

 

Vi uppmanar våra medlemmar att prova olika saker. Dels för att det är bra 

rent generellt ur träningssynpunkt att träna på olika sätt, men också som ett 

sätt att hålla motivationen uppe och fortsätta tycka det är roligt. Mikael 

5.2 Analys 
Det som kändes genomgående för både Mikael och Pers uttalanden, det var strävan efter 

att deras medlemmar skulle känna en inre vilja för att komma dit och träna, en inre 

motivation som Deci och Ryan (2000) beskriver det. De ville inte att någon skulle känna 

sig tvingad att gå dit. Mikael och Per berättade om sin önskan att deras medlemmar skulle 

se träning som någonting roligt. Enligt SDT skulle det kunna ses som att både Mikael och 

Per önskade att de människor som sökte sig till träningsanläggningarna hade ett visst 

självbestämmande, att de själva hade valt att börja träna (Deci & Ryan, 2000). Däremot 

nämnde Per att det var svårt att motivera medlemmar som inte köpt träningskortet 

frivilligt, att det finns vissa medlemmar som faktiskt är, eller blir amotiverade (Deci & 

Ryan, 2000). Att amotivation bland dessa medlemmar kunde ha någonting att göra med 

krav och tvång, kunde anas av både Mikael och Pers uttalanden. De försökte därför måla 

upp en bild av att träning på träningsanläggning ska vara enkelt och kravlöst. Att det är 

någonting som man ska tycka om och se framemot att utöva. 
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De försökte förmedla denna glädje och lätthet, samtidigt som de gav alla sina nya 

medlemmar en grund att stå på när det kom till träningen. För att hjälpa nya medlemmar 

att komma igång med sin träning på ett bra sätt, berättade de om den träningsintroduktion 

som alla medlemmar fick i början. Den här hjälpen skulle kunna göra att medlemmarna 

får mer kunskap och därmed uppfyller det kompetensbehov som behövs för att känna 

motivation (Deci & Ryan, 2000). Det skulle också kunna ses som ett förebyggande arbete, 

att ge sina medlemmar kunskap, tips och råd, för att undvika att de går för hårt ut med 

träning och därav inte fortsätter att träna. Det var uppenbart att både Mikael och Per ansåg 

att personalen på träningsanläggningarna hade en viktig roll i detta introduktionsarbete. 

Dock verkade det finnas en skillnad i hur pass mycket tid och energi som lades ner på 

varje enskild medlem. Per beskrev ett mer tydligt koncept hur de introducerar sina nya 

medlemmar, än vad Mikael gjorde. När Per pratade om att de ville få sina medlemmar 

trygga och välkomna, skulle det kunna kopplas till ytterligare ett grundbehov enligt SDT, 

tillhörighet, att medlemmarna ska känna en gemenskap (Deci & Ryan, 2000). Att Per 

pratade om att de ger alla sina medlemmar en timma där de får prata individuellt med en 

rådgivare om deras syfte och mål med sin träning på anläggning, det tydde verkligen på 

en omtanke. En omtanke som kanske inte var lika framträdande i det som Mikael 

berättade, för den introduktionen verkade vara mer opersonlig och instruerad utefter en 

mall.   

 

Deras instruktörer och övriga personal hade ett stort ansvar att inspirera medlemmarna 

till träning. Det var de som tycktes stå för hela verksamheten, vara ansikte utåt och då 

vara medlemmarnas förebilder. Per upprepade flertalet gånger under intervjun att det var 

deras uppgift att få sina medlemmar att känna sig trygga och sedda på anläggningen. 

Vilket tyder på att den yttre motivationen i form av bekräftelse är viktigt (Deci & Ryan, 

2000). Per trodde även att det var en av anledningarna till att deras medlemmar fortsatte 

att träna hos dem, att de från början lyssnade, hjälpte och såg sina medlemmar. Det kan 

förstås utifrån OIT, där en individ tar åt sig av omgivningens handlingar och gör 

förändringar i sitt beteende (Deci & Ryan, 2000). För även om både Per och Mikael ansåg 

att den inre motivationen var viktigast för deras medlemmar, kunde man ändå förstå att 

deras sätt att motivera sina medlemmar främst arbetades med utifrån. Per uttryckte det 

som viktigt att instruktören kunde bygga en relation till medlemmarna och Mikael 

förklarade att medlemmar faktiskt går på vissa pass, bara för att få träffa en viss instruktör. 

Det tyder återigen på en trygghet, att de strävar efter att medlemmarna ska känna, eller 
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känner en tillhörighet (Deci & Ryan, 2000). Det var det tydligaste viset de tycktes 

motivera sina medlemmar på, genom att instruktörerna skapade en familjär och 

inspirerande stämning. Det som dock kunde ses som en begränsning i detta, som Mikael 

framhävde och även Per i viss mån, det var att det är svårt att motivera medlemmar som 

tränar för sig själva. Det är förståeligt att alla medlemmar inte vill gå på 

gruppträningspass, men det finns också en risk med att dessa instruktörer står för den 

största inspirationen till medlemmarna.  

 

Hanteringen av medlemmar som tappat motivationen till träning såg annorlunda ut mellan 

Per och Mikael. Det som Per förklarade tydde på en omtanke till medlemmarna, att de 

ska känna sig sedda och omhändertagna, likt en tillhörighet (Deci & Ryan, 2000). De 

strävade efter att hjälpa sina medlemmar tillbaka och ge dem ytterligare kompetens (Deci 

& Ryan, 2000). Men för att ta emot den hjälpen handlade det troligen i grund och botten 

om ett självbestämmande från medlemmarna själva, att de verkligen vill ha hjälp att 

komma tillbaka till träningen på anläggningen (Deci & Ryan, 2000). Det tycktes som att 

ingen medlem skulle bli bortglömd, att alla medlemmar var värda flera chanser att ta sig 

tillbaka. Det kanske aningen opersonliga meddelandet som skickades automatiskt om en 

medlem inte varit aktiv under en längre period, fyllde ändå en funktion av att ingen blev 

bortglömd. Även att de inte gav upp, utan de tog även personlig kontakt med medlemmar 

som inte återkommit med ett svar. Bara den lilla gesten kan nog göra en hel del om man 

som medlem tror att ens anläggning egentligen inte bryr sig om en. 

 

Det som Mikael förklarade, om att de inte hade något aktivt arbete med att fånga upp 

medlemmar som inte varit aktiva på anläggningen under en längre period, det kunde 

snarare tolkas som att medlemmarna hade ett eget ansvar. En tro om att människor är 

självbestämmande och själva väljer om, eller när de vill komma tillbaka till träningen på 

anläggningen (Deci & Ryan, 2000). Det kanske beror på den bild Per och hans personal 

ville ge av sin anläggning som kravlös och glädjefylld. Känner en medlem sig tvungen 

att gå dit, men inte känner glädjen i träning, så kanske de tänker att de blir svårt att 

omvandla dessa medlemmar. 
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5.3 Hur upplever medlemmar att de blir motiverade till träning på sin 

träningsanläggning och vilken betydelse har detta för medlemmarnas 

träning? 

Cindy 35 år 

Cindy kände att hon behövde belasta sin kropp mer, därför blev hon medlem på en 

träningsanläggning, för att kunna köra styrketräning. Tidigare hade hon främst ägnat sig 

åt vardagsmotion, så som promenader.   

 

Cindy berättade att hon fick en trygg och bra start av sin träningsanläggning. Hon kände 

sig ovan till en början, men hon upplevde även att det var en trevlig anläggning, med 

spännande träningsformer. Cindy upplevde en trygghet efter att personalen hade gett 

henne en introduktion av gymmet. Hon upplevde personalen som tillmötesgående och 

hjälpsam. 

 

Det kändes bra, det kändes som att jag kunde be om hjälp, för personalen såg 

mig. Men det kändes ändå som att jag hade koll på läget just i början, så jag 

behövde inte be om så mycket hjälp. Cindy 

 

Cindy fick som sagt en bra start på gymmet med sin träning, men hon berättade att hon 

fick ett litet bakslag efter ett antal veckor och tyckte träningen blev enformig. Då valde 

hon att be om hjälp för att komma vidare.  

 

Det känns tryggt att det finns folk runt omkring en på anläggningen som har 

kunskap och kan hjälpa en. De hjälpte mig att hitta på nya övningar och 

tipsade mig även att köra gruppträning, vilket jag var skeptisk mot innan. 

Cindy 

 

Cindy berättade att det var betydelsefullt för henne som ny på träningsanläggningen att 

bli sedd och få hjälp, det var en avgörande anledning till att hon hade fortsatt att träna. 

Även att hon fick upp ögonen för gruppträning.   

 

Det som har fått mig att fortsätta, nu fyra månader efter jag börjat, är att jag 

har fått hjälp och tips med nya övningar. Sen så vågade jag ju också testa på 
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gruppträning och det var ju kul faktiskt. Cindy 

 

Savanna 20 år 

Savanna började träna efter gymnasiet, då hon ville ha någonting att sysselsätta sig med. 

Hon såg framemot att träna gruppträningspass, men även att träna styrka för att hon visste 

att hon behövde bli mer vältränad.  

 

Savanna berättade att hon upplevde en skillnad i hur bemötandet såg ut vid första mötet 

hon hade på träningsanläggningen, jämfört med instruktionen hon fick på gymmet. Hon 

kände en mer positiv energi av den person som välkomnade henne till anläggningen, 

jämfört med instruktören som visade henne gymmet. 

 

Så jag gick dit och hon som välkomnade mig var väldigt trevlig och gullig 

och hon frågade mig vad jag ville med min träning och så. Sen så gav hon 

mig lite information och hon visade mig runt på anläggningen, sen skrev jag 

på kontraktet. Hon bokade även in mig på en instruktion av maskinerna, så 

ett par dagar senare fick jag träffa en annan tjej, hon var dock inte lika 

trevlig, men hon visade i alla fall ett par övningar och ett litet pass jag kunde 

köra med maskinerna. Savanna 

 

Savanna berättade att hon uppskattade gruppträningen mest och att instruktörerna alltid 

var positiva och glada. Hon upplevde också att instruktörerna försökte ta kontakt med 

henne och hon uppskattade verkligen det.    

 

…det har till och med varit tillfällen som instruktörerna har sagt något 

personligt till mig innan passet, som att jag ser stark ut och att jag nog kan 

klara av en tyngre vikt och det är ju kul att höra, då blir man glad och peppad. 

Jag uppskattar verkligen det, när personalen uppmärksammar mig och säger 

någonting positivt och peppande, det tror jag ger mig motivation. Savanna 

 

Trots att Savanna uttryckte en glädje i att träna på sin anläggning, anades en viss 

missnöjdhet. Det berodde till stor del på att hon i perioder hade tröttnat på 

gruppträningsutbudet som fanns på anläggningen. Men detta till trots förklarade hon att 

hon nog aldrig skulle våga fråga sin träningsanläggning om hjälp om hon tappade 
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motivationen på riktigt. 

 

Jag är fortfarande mycket för gruppträningspass, men när man har kört 

anläggningens alla pass om och om igen så blir det liksom tråkigt och då 

känner jag mig inte lika peppad att gå dit längre. Savanna 

 

Lottie 48 år 

Lottie började träna på en träningsanläggning då hon tänkte att det skulle vara roligt att 

träna gruppträningspass. Hon visste även att styrketräning är bra, men det såg hon mer 

som ett tvång, snarare än någonting hon ville.  

 

Lottie var den informant som uttryckte det största missnöjet med hur hennes 

träningsanläggning hanterade henne i början. Hon menade att personalen inte såg alla och 

att hon själv hade uppmärksammat medlemmar som tränade uppenbart fel i någon 

maskin. Hon tyckte att personalen inte var särskilt synlig, mer än i receptionen. Men hon 

förklarade istället att hon fann en trygghet i sin sambo som kunde hjälpa henne med 

träningen.   

 

Första gången jag var där hade jag ju en kille som visade mig runt och sådär 

och det var väl bra i sig själv, men sen visade min sambo mig runt på 

anläggningen. Jag känner att instruktörerna inte är så uppmärksamma, eller 

de säger ju inte till folk som gör fel. Som tur var hade jag min sambo som 

kunde instruera mig. Lottie 

 

Lottie fann istället sin trygghet och kompetens hos sin sambo, då hon kände en viss 

tveksamhet till personalen. Lottie antydde även att hon inte kände sig bekräftad, eller 

omhändertagen av sin träningsanläggning.  

 

Jag vet ju inte hur andra anläggningar gör, med feedback och så. Men man 

behöver nån som bryr sig om dig och tar hand om dig. Lottie 

 

Lottie började träna på anläggningen för att hon tyckte det verkade roligt med 

gruppträning. Men hon upplevde ganska fort att hon tappade motivation till träningen när 

samma gruppträningspass kördes hela tiden. Hon trodde även att hennes 
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träningsanläggning inte brydde sig om hon tappade motivationen.  

 

Nej, dom är inte så intresserade tror jag. Det som skulle hjälpa mig var om 

träningsformerna blir lite roligare, att det händer lite, att det kommer lite nya 

pass. Lottie 

 

Lottie som faktiskt har varit inaktiv från sin träningsanläggning under en lång period, 

berättade att de inte hade gjort någonting för att få henne att gå dit och träna igen. 

 

Jag har inte fått nåt mail, eller nåt, dom verkar inte sakna en och undra om 

man ska komma och träna igen. Lottie 

 

Nille 24 år 

Nille hade flera års erfarenhet av styrketräning och han tränade på en träningsanläggning 

för att bli större och starkare.  

 

Nille kände sig välkommen och fick en positiv första bild av sin anläggning. Men till 

skillnad från de andra medlemsinformanterna så valde han att inte bli instruerad på 

gymmet med några övningar, eller så. Han förklarade att han redan hade en hel del 

kunskap om träning sedan tidigare.  

 

Hon som jag träffade var trevlig, hon fixade det, hon var jättetrevlig, hon var 

grym. Jag gick dit och fyllde i mina uppgifter och blev medlem. De erbjöd om 

jag ville ha en timmas instruktion av maskinerna, men jag tackade nej. Nille 

 

Till skillnad från Cindy, Savanna och Lottie som berättade om sina upp- och nedgångar 

med motivationen till träningen, så förklarade Nille att han till stor del hållit motivationen 

stabil. Nille berättade att han inte krävde särskilt mycket av sin träningsanläggning för att 

han skulle känna motivation till att gå dit. Det räckte med att personalen var trevlig och 

hälsade på honom. Även om han upplevde att personalen verkade upptagen ofta, så var 

det ingenting som han brydde sig om.  

 

Hon medlemsrådgivaren sitter ju konstant och värvar nya medlemmar. Men 

vi behöver inte prata med varann, jag vill göra mitt och hon kan få sköta om 
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nya medlemmar och så. Nille 

 

Men om han mot förmodan skulle tappa motivationen, vilket han inte trodde själv, så var 

han tveksam till om träningsanläggningen kunde hjälpa honom. Han hade en uppfattning 

om att träningsanläggningen egentligen inte bryr sig om ifall deras medlemmar tränar 

eller inte, bara de betalar.  

 

Det ända dom kan hjälpa mig med är ju att vara trevliga och hälsa och byta 

ett par ord när man kommer dit. Om dom skulle ta personlig kontakt och fråga 

efter mig, då skulle jag tro att de kan hjälpa mig, för då bevisar dom att dom 

bryr sig om mig och inte bara pengarna. Nille 

Sammanfattningsvis kan man se att alla dessa medlemmar hade olika upplevelser av hur 

deras träningsanläggningar motiverade dem till träning. Vilken betydelse dessa 

upplevelser hade för medlemmarnas motivation till träning, tycktes bero på 

medlemmarnas erfarenhet och självständighet gällande träning på träningsanläggning.  

Lottie var den ända som inte upplevde att hennes träningsanläggning brydde sig om henne 

och det påverkade henne genom att hon inte kände någon större motivation att gå dit. Hon 

upplevde även att de träningspass som till en början hade lockat henne, inte gjorde det 

längre. Savanna upplevde samma sak när det gällde variationen av träningsutbud. 

Savanna hade däremot upplevt att hennes träningsanläggning försökte peppa henne på de 

träningspass hon brukade köra, hon kände sig uppmärksammad och som en i gänget. 

Cindy förklarade att hennes träningsanläggning hade arbetat mycket för att hjälpa henne 

och därmed motivera henne till träning. Hon hade fått hjälp och vägledning i sin träning 

och det var någonting hon beskrev som avgörande för att hon skulle fortsätta träna. Nille 

uppskattade att personalen på hans träningsanläggning var allmänt trevliga mot honom, 

men det var ingenting som var avgörande för hans motivation till träning.  

 

5.4 Analys 
Dessa medlemmar hade som sagt olika upplevelser av hur de motiverades av sina 

träningsanläggningar, vilket även gav olika betydelser för deras motivation. Savanna och 

Lottie som båda ville ha en rolig fritidssysselsättning i form av gruppträning, hade därmed 

snarlika anledningar till varför de hade börjat på en träningsanläggning. Deras vilja till 

detta tycktes till en början grunda sig i ett självbestämmande och därmed en inre 

motivation. Ett av grundbehoven som måste uppnås för att känna motivation för 
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någonting är att vara självbestämmande (Deci & Ryan, 2000). Individer med en inre 

motivation för en uppgift tycker om att ägna sig åt den uppgiften (Deci & Ryan, 2000). 

De tycktes inte ha särskilt höga krav på sig själva när det kom till träningen, de ville helt 

enkelt bara träna på ett roligt vis. Det kunde dock anas en ovilja till att träna styrketräning, 

det var bara någonting som de trodde att de var tvungna till att göra. Det skulle kunna 

förklaras utifrån det som Deci och Ryan (2000) förklarar som en yttre typ av motivation, 

att de ville anpassa sig och passa in i samhällets normer och ideal. Vilket även kan 

förklaras enligt OIT och det steg i förändringsprocessen som kallas introjekterad 

reglering, där en individ känner ett tvång att utföra någonting (Deci & Ryan, 2000). När 

Savanna och Lottie beskrev sina första upplevelser av sina träningsanläggningar, fanns 

det även där vissa likheter, då båda upplevt negativa känslor, vilket kan ha spätt på 

känslan av att egentligen inte vilja utöva den typen av träning.  

 

Savanna berättade att hon hade fått ett bra första intryck och hon kände sig välkommen, 

men att hon sedan fick en mer negativ känsla av den instruktör som visade henne gymmet. 

Hon tycktes känna sig omhändertagen till en början, vilket är ännu ett av grundbehoven, 

tillhörigheten inom SDT (Deci & Ryan, 2000). En analys av hennes senare upplevelse 

kan återigen kopplas till tillhörighetsbehovet, hon tycktes ha upplevt instruktören som 

mindre tillmötesgående och förstående.  

Lottie verkade ha upplevt en liknande negativ känsla kring instruktörerna på hennes 

anläggning, men att det snarare handlade om deras kompetens. Det kunde anas att Lottie 

själv inte hade det intresset och kunskapen som krävdes för att vilja träna för sig själv. 

Att känna kompetens är ett av grundbehoven för att känna inre motivation (Deci & Ryan, 

2000). Det som Lottie gjorde var istället att förlita sig till sin sambos kompetens för 

träning och bli omhändertagen av honom istället. Lottie verkade därmed inte ha särskilt 

stor tilltro och förtroende för sin anläggning. Att uppleva tillhörighet och därmed 

trygghet, är en grundfaktor för att känna motivation (Deci & Ryan, 2000).  

 

Det som senare beskrivs av Lottie talar ännu mer för att hon inte upplevde någon 

tillhörighet till sin träningsanläggning. Hon började ifrågasätta om de verkligen brydde 

sig om henne som medlem, då de faktiskt inte hade arbetat med att få henne att börja träna 

igen efter ett långt uppehåll. Hennes ovilja till att fortsätta träna på anläggningen förklarar 

hon själv bero på att passen inte kändes roliga längre. Amotivation kan bero på att en 

individ inte känner sig ha tillräckligt mycket kunskap och kontroll för att klara sig själv 
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(Deci & Ryan, 2000). Även att Lottie inte upplevde att hon fick någon feedback eller 

uppmärksamhet på sin anläggning kan förklara varför hon inte kände motivation till att 

fortsätta. Trots att en individ drivs av en inre motivation finns ett behov av att få positiva 

kommentarer, för att individen ska kunna få mer självförtroende i det den gör (Deci & 

Ryan, 2000). Att bli bekräftad av sin omgivning är en typ av yttre motivation som en 

individ kan bli beroende av (Deci & Ryan, 2000). För att en yttre motivation ska kunna 

övergå till en inre motivation kan det ibland vara viktigt att få bekräftelse av sin 

omgivning (Deci & Ryan, 2000).   

 

Till skillnad från Lottie, upplevde Savanna att hon fick mycket beröm och 

uppmärksamhet i sin träning av personalen på sin träningsanläggning, vilket hon 

uppskattade. Men likt Lottie talade Savanna om att hon i vissa perioder tröttnade på 

gruppträningspassen, men att hon inte vågade fråga personalen om hjälp och vägledning 

för att komma vidare. Det verkade trots allt som att Savanna kände en inre motivation till 

att träna gruppträningspassen, hon verkade känna en trygghet och tillhörighet i 

gruppträningssalen, då instruktörerna där hade gett henne positiv energi. Men den inre 

motivationen är beroende av att en individ utvecklar sin kompetens och utmanar sig (Deci 

& Ryan, 2000). Att Savanna verkade känna sig duktig på gruppträningspassen kanske 

hindrade henne från att testa på någonting annat. Det kan då bero på att hon inte kände 

någon utveckling, att hon hade nått sin topp när det gällde gruppträningspassen. Hon 

förklarade att hon behövde styrketräna, men att gruppträning var det som hon såg 

framemot mest med att träna på en träningsanläggning. Kanske var det negativa mötet 

med gyminstruktören orsaken till detta, att hon egentligen skulle behöva testa på 

någonting nytt inom styrketräning i gymmet, men att hon blev skrämd. Hon fick som sagt 

en liten genomgång av gymmet med en del övningar, men hon tycktes inte känna den 

tillhörigheten som krävs för att vilja gå dit och träna för sig själv. Hon verkade inte heller 

känna någon egen motivation att träna för sig själv i gymmet och inte heller att fråga om 

hjälp.  

 

En som däremot inte var rädd för att fråga om hjälp och utmana sig var Cindy. Cindy 

beskrev från början att personalen hade varit väldigt tillmötesgående och hjälpsam. Det 

som Cindy berättar tyder på att hon kände ett självbestämmande till att börja träna och en 

tillhörighet då anläggningen tycktes bry sig om henne (Deci & Ryan, 2000). Hon fick 

även erfara att hennes kompetens inom träning inte var tillräcklig, men att hon likt 
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självbestämmande faktorn vågade fråga om hjälp för att komma vidare. Det kan 

säkerligen handla mycket om en individs personlighet. En person som har vissa principer 

om att denne ska klara sig själv i alla situationer, kan ha väldigt svårt att be om hjälp och 

erkänna att det är någonting som är svårt.  Hon pratade mycket om att personalen betydde 

väldigt mycket för henne och att de var anledningen till att hon hade fortsatt. Att få yttre 

stöd och motivation kan bidra till att en individ till slut känner självförtroende i det den 

gör (Deci & Ryan, 2000). Cindy tycktes förstå att träningen var någonting som var bra 

för henne, men att hon också insåg sina begränsningar och därför vågade fråga om hjälp. 

Att personalen på hennes anläggning kunde ge henne mer kunskap, tycktes ge henne mer 

motivation att fortsätta. Även att hon uppmuntrats av personalen till att variera sin träning 

och testa på gruppassen, verkade påverka hennes motivation i en positiv riktning.   

 

Någon som däremot inte alls tycktes vara beroende av att bli bekräftad i sin träning, det 

var Nille. Nille var en kille med eget driv och mycket kunskap om träning som han hade 

fått genom flera års erfarenhet av träning. De tre grundläggande faktorerna inom SDT, 

kompetens, tillhörighet och självbestämmande (Deci & Ryan, 2000), var någonting som 

genomlystes i det som Nille berättade. Han motiverade sig själv att gå till anläggningen 

för att träna, vilket tydde på en ren inre motivation (Deci & Ryan, 2000). Han hade en 

vilja att bli stor och stark, vilket skulle kunna tolkas som en typ av yttre motivation. En 

yttre motivation att han ville uppnå någonting för att passa in i sin omgivning (Deci & 

Ryan, 2000). Men det han berättade om sina erfarenheter av styrketräning, tydde ändå på 

att han inte tränade för någon annans skull, utan bara för sin egen. Nille drevs av en tydlig 

inre vilja att träna, vilket skulle kunna förklara varför han inte trodde att hans 

träningsanläggning skulle kunna motivera honom till träning, om han mot förmodan 

skulle tappa den någon gång. Han kanske ansåg sig ha mer kompetens om den träning 

han ägnade sig åt, än vad hans träningsanläggning hade. Han verkade därmed stark och 

självsäker i sig själv. Det som han däremot värdesatte var att personalen hälsade och 

småpratade med honom när han var där, vilket skulle kunna ses som en uppfyllelse av 

tillhörighetsbehovet inom SDT (Deci & Ryan, 2000).  
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6.  Diskussion  
I följande kapitel kommer en diskussion av studiens resultat och analys föras i förhållande 

till den bakgrund och tidigare forskning som togs upp i början av denna uppsats. Sedan 

kommer även en diskussion kring studiens metod föras. Kapitlet kommer avslutas med 

en sammanfattning av hela studien och även ta upp förslag på vidare forskning.   

 

6.1 Resultatdiskussion 
Denna studie hade som syfte att undersöka hur träningsanläggningar arbetar för att 

motivera sina medlemmar till träning, samt belysa medlemmarnas upplevelser och 

betydelser av detta. 

Det som kan ses som första frågeställningens huvudresultat är att träningsanläggningarna 

lägger mycket fokus på att deras personal, då främst instruktörer på gruppträningspass, 

engagerar, inspirerar och därmed motiverar deras medlemmar till träning. De strävar mot 

att medlemmarna ska känna en inre motivation till träning och att deras personal får en 

central roll i detta arbete, då de ska få deras medlemmar att känna en trygghet, glädje och 

kravlöshet gentemot träningen. Att den känsla och inspiration som instruktörer och annan 

personal på en träningsanläggning framhäver, det tror Magaeu och Vallerand (2003) 

spelar roll för individers träningsmotivation. Det var någonting som visade sig även i 

Pridgeon och Grogans (2012) studie, att det är viktigt att känna ett socialt stöd, gemenskap 

och att det även bör finnas inspirerande förebilder på en träningsanläggning. Precis som 

Prichard och Tiggemann (2008) hävdar, kan det vara enklare att känna ett socialt 

sammanhang och glädje när man tränar i grupp.  

 

När det handlar om dessa inspirerande instruktörer som studiens träningsansvariga talade 

om, kan det även anas en baksida med att det läggs mest fokus på att dessa personer 

levererar träningsmotivation. För av alla medlemmar som tränar på en 

träningsanläggning, är det absolut inte alla som väljer att träna på ett gruppträningspass, 

där dessa instruktörer oftast håller till. Det innebär att medlemmar som tränar för sig 

själva, helt enkelt får klara sig själva. Kanske är det på så vis att många medlemmar trivs 

med att träna för sig själva, utan någon instruktör, men det är säkerligen många som har 

svårt att motivera sig själv alla gånger.  

 

För att ge alla sina nya medlemmar en bra start med träningen och en chans att kunna 

träna för sig själva, talade även de träningsanläggningsansvariga om att de erbjuder 
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personliga möten och träningsinstruktioner. Det arbetet kan även ses som förebyggande 

för eventuella träningsmissar som nya medlemmar kan göra, att exempelvis köra på för 

hårt i början, eller träna på fel vis. Denna vägledning kan som Percival (2013) förklarar, 

hjälpa individer som behöver motivation att ta sig vidare i sin träning. Dessa 

medlemsmöten tycks också kunna bidra med att varje medlem får ett eget personligt 

upplägg, anpassat utefter vilken svårighetsgrad den individen bör träna på. Vilket är 

någonting som Gao (2008) talar om, att träning får varken bli för lätt, eller för svår, det 

kan förstöra en individs motivation. Att därmed ha förmågan att lyssna till alla olika 

medlemmar och förstå vad just en viss medlem behöver och hur man kan vägleda just den 

medlemmen, det kan vara avgörande för hur den medlemmen hanterar sin träning 

framöver.  

 

Det visade sig finnas en skillnad mellan dessa två träningsanläggningar, när det handlade 

om hanteringen av medlemmar som inte varit aktiva på anläggningen under en längre 

period. Den ena anläggningen var måna om sina medlemmar och tog kontakt med dem 

på olika vis, om de inte hade dykt upp på anläggningen under en längre tid. Den andra 

anläggningen såg det däremot mer som naturens gång, att medlemmar brukade tappa 

motivationen till träning i perioder och att de därmed inte la någon energi på att få dem 

tillbaka till träningen igen. Det som Cubitt (2006) förklarar, så lägger många 

träningsanläggningar mer fokus på att värva nya medlemmar, än att ta hand om de som 

de redan har. Det skulle till viss del kunna bekräftas för den ena träningsanläggningen i 

denna studie, då de faktiskt inte arbetade aktivt för att få tillbaka sina medlemmar. De bör 

precis som Annesi (2003) föreslår, försöka förstå sig på sina medlemmar bättre, ge bättre 

stöd, samt vägledning. Den hanteringen av medlemmarna är någonting som bättre 

stämmer överens med den andra träningsanläggningen. Precis som Faskunger (2001) talar 

om, är det viktigt att personer med kompetens hjälper individer som tappar motivationen 

till sin träning och får dem att se möjligheter, istället för hinder. Även att de 

uppmärksammar sina medlemmar med jämna mellanrum och uppmuntrar dem i sin 

träning är någonting som Cubitt (2006) förespråkar.  

 

Att få uppmärksamhet och bekräftelse var någonting som genomlyste även andra 

frågeställningens resultat i denna studie, då handlade det både om utebliven sådan, men 

även upplevd. Det tycktes dock finnas en skillnad i hur pass stor betydelse den 

uppmärksamheten hade för medlemmarnas motivation, men det fanns ändå ett 
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grundbehov av samtliga av att de ville bli sedda. Att uppleva stöd, positiv energi och 

uppmuntran på en träningsanläggning kan vara en av anledningarna till att en individ 

fortsätter att träna (Duncan & McAuley, 1993; Josefsson & Lindwall, 2010). Det fanns 

som sagt en skillnad i hur pass mycket den här typen av uppmärksamhet, stöd och 

vägledning betydde för de olika medlemmarna. Det tycktes bero på hur pass mycket 

erfarenhet en medlem hade av träning på träningsanläggning. Det är någonting som var 

synligt även i Yang, Telama, Leino och Viikari (1999) studie, att individer som hade växt 

upp med att vara fysiskt aktiva, hade lättare för att motivera sig själva att fortsätta vara 

fysiskt aktiva senare i livet. Det kan mycket väl vara på det viset bland dessa medlemmar, 

att en individ som från unga år har intresserat sig för någonting, exempelvis träning, ser 

det som en självklarhet att alltid utföra någon form av fysisk aktivitet resten av livet. Även 

det att ett intresse stärker en individs inre motivation och därmed stärks även 

självförtroendet i det som utförs. 

Alla medlemmar tycktes i alla fall ha upplevt sin träning som rolig och meningsfull till 

en början, vilket är någonting som Ryan m.fl. (1997) ser som en förutsättning för att en 

individ ska känna en egen motivation att fortsätta utföra sin träning. Det som dock kunde 

uppfattas av två av medlemmarna var att de upplevde sig bli uttråkade av sina 

träningsformer. Som Xiang, Bruene och McBride (2004) förklarar är alla individer olika 

och motiveras därav av olika saker, vilket kan innebära att en träningsanläggning både 

kan motarbeta och medarbeta en individs motivation. Det innebär också att som Josefsson 

och Lindwall (2010) påstår, att en individ som inte trivs med sin träningsanläggning i 

värsta fall kan sluta att träna där. Även om de flesta träningsanläggningar erbjuder en hel 

del olika gruppträningspass av olika karaktär, kanske de behövs bytas ut oftare och 

utvecklas. Det kanske skulle gynna träningsanläggningarna om de gjorde löpande 

undersökningar bland sina medlemmar för att se vilka träningsformer som de kan tänkas 

vara intresserade av att träna. Troligen bygger flera träningsanläggningars 

gruppträningspass på omvärldens trender, men även beroende på hur pass populära 

passen verkar vara bland medlemmarna som bokar dem varje vecka.  

Det som även tycktes påverka medlemmarnas motivation var den tillhörighet de kände 

till sin träningsanläggning. Av analysen att döma verkade alla medlemmar förutom en, 

ha upplevt en tillhörighet till sin träningsanläggning, då merparten hade känt sig sedda, 

omhändertagna och därmed motiverade till sin träning. Kondric m.fl. (2013) förklarar att 

individer kan känna sig mer positivt inställda till sin träning om personer runt omkring 
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sprider positiv energi. I den förklaringen kan man relatera till den medlemmen som inte 

upplevde sig motiverad att träna på sin anläggning. Hon upplevde ingen positiv energi av 

att träna på sin anläggning, då hon ansåg att träningsformerna blivit tråkiga och att 

personalen inte brydde sig om henne.  

6.2 Slutsatser  
De slutsatser som kan dras i förhållande till studiens två frågeställningar är att man kan 

se att träningsanläggningar lägger mycket energi på att ge sina medlemmar en bra grund 

att stå på i början av sin träning på anläggningen. Det är någonting som upplevs med 

blandade känslor av medlemmarna, för en del har det betytt mycket att få en introduktion, 

för andra inte. Vissa har upplevt negativa saker vid deras första möte med 

träningsanläggningen, men till största del har en positiv känsla dominerat bland 

medlemmarna och de har känt sig motiverade att börja träna.  
Det som träningsanläggningarna sedan förklarar i deras fortsatta arbete med att motivera 

sina medlemmar till träning, det är att deras instruktörer på gruppträningspassen har det 

största ansvaret att motivera deras medlemmar, genom att inspirera och även skapa 

familjära relationer till sina medlemmar. Det som medlemmarna upplever kan delvis 

härledas till detta arbete. För de medlemmar som har varit mer beroende av att andra 

hjälper till och är bekräftande, har gruppträningsinstruktörer och annan personal på 

anläggningarna, upplevts som betydande för deras motivation. Det kan även förklara 

varför en av medlemmarna valt att inte fortsätta att träna på sin anläggning, då denne hade 

upplevt att träningsanläggningen inte tycktes bry sig om henne.  

Det som ändå har upplevts av merparten av medlemmarna är att de har känt sig sedda av 

träningsanläggningspersonalen, vilket har innefattat en trevlig hälsning och lite småprat 

när de har kommit till sin anläggning för att träna. För en medlem som upplevde att denne 

motiverade sig själv till träning, var det inte betydelsefullt att personalen gav honom mer 

uppmärksamhet än så. För resterande medlemmar tycktes det vara mer betydelsefullt att 

träningsanläggningspersonalen var hjälpsam och inspirerande, då deras fortsatta träning 

på anläggningarna hade varit beroende av denna typ av yttre motivation.   

Det som träningsanläggningarna därmed bör fortsätta med, alternativt lägga ännu mer 

energi på i fortsättningen, det är att ge alla sina medlemmar någon form av 

uppmärksamhet kontinueligt. Även att träningsanläggningarna fortsätter att lägga mycket 

tid på att ge sina nya medlemmar ett positivt första intryck av träning, med kunskapsrika 
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träningsintroduktioner utförda av inspirerande instruktörer. Det som 

träningsanläggningarna bör tänka på i framtiden, det är att arbeta ännu hårdare för att få 

tillbaka fler av de medlemmar som fortfarande betalar för sitt medlemskap, men som 

tappat motivationen till sin träning. Det skulle bevisa för medlemmarna att deras 

träningsanläggningar faktiskt bryr sig om dem och deras hälsa på riktigt. Sedan skulle det 

självklart vara upp till medlemmarna själva om de väljer att ta emot den hjälp som 

träningsanläggningen erbjuder. Att träningsanläggningen visar en omtanke kan betyda 

mycket för en individs motivation till träning.   

6.3   Metoddiskussion 
Den metod som användes till denna studie var av kvalitativ karaktär och byggde på 

intervjuer med både träningsanläggningsansvariga, samt 

träningsanläggningsmedlemmar. En styrka med att använda sig av intervjuer som 

informationsmaterial till denna studie, var att svaren från informanterna blev mer 

utförliga och informationsrika än vad de troligen hade blivit av en enkät. Det som däremot 

kan ses som en svaghet i detta var att antalet informanter inte hade möjlighet att bli särskilt 

stort, beroende på det stora material det hade medfört. Det hade kunnat bli intressant att 

använda sig av enkäter, då det hade gett ett mer generaliserbart och jämförbart material. 

Det som var ett av problemen med valet av denna kvalitativa metod, det var att det var 

svårt att få träningsanläggningsansvariga att ställa upp för en intervju. De uppgav sig ha 

mycket att göra i början av året, vilket var den tiden som studiens författare tog kontakt 

med dem. Det kan dock ses som förståeligt om man ser till uppfattningen om att flest nya 

medlemmar söker sig till en anläggning vid den tiden på året. Det problemet löste sig 

delvis, då intervjuerna ägde rum närmre våren, men det blev ändå endast två 

träningsanläggningsansvariga som kunde ställa upp för en intervju. Det hade varit 

intressant att få med flera träningsanläggningsansvariga, för det hade kunnat visa på fler 

likheter och skillnader dem emellan.  

 

Även valet och antalet av medlemsinformanter kunde ha blivit bättre. Fler och mer olika 

medlemmar hade kunnat säga mer om deras upplevelser och betydelser av 

träningsanläggningarnas arbeten med att motivera dem till träning. Om det skulle gått att 

göra en blandning av både en kvalitativ metod och en kvantitativ metod, där intervjuer 

hade genomförts med flera träningsanläggningsansvariga och enkäter utförts med ett stort 

antal medlemmar från dessa anläggningar, hade det kunnat ge ett intressant resultat. Då 

hade bilden av träningsanläggningarnas arbete för att motivera sina medlemmar 
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fortfarande varit utförligt beskrivet och sedan hade medlemsinformanternas svar från 

enkäterna kunnat säga mer om hur flera olika medlemmar hade upplevt detta.  

 

6.4   Vidare forskning  
Baserat på denna studie vore det intressant för vidare forskning att titta närmre på 

hanteringen av medlemmar som inte varit aktiva på sin träningsanläggning under en 

längre period. Det vore speciellt  intressant att undersöka hur dessa medlemmar i så fall 

upplever att de blivit hanterade av sina anläggningar och om, samt hur, de har blivit 

hjälpta av sina träningsanläggningar.  

 

6.5   Sammanfattning  
Syftet med denna studie var att undersöka vad träningsanläggningar gör för att motivera 

sina medlemmar till träning. Tanken var även att belysa olika medlemmars upplevelser 

av hur deras träningsanläggningar motiverade dem till träning och betydelsen av detta för 

deras träning. Det genomfördes 6 stycken intervjuer för att svara till detta syfte. Det 

insamlade materialet tolkades, analyserades och diskuterades därefter. Det som framkom 

som resultat och även slutsats i denna studie var att träningsanläggningar arbetade mycket 

med att deras gruppträningsinstruktörer skulle framhäva en positiv bild av träning och att 

de även försökte ge sina medlemmar en del kunskap om träning. I stort sett hade alla 

medlemmar upplevt en positiv bild av sin träningsanläggning och var motiverade till 

träning. Vissa av medlemmarna hade upplevt att deras anläggningar tycktes bry sig om 

dem, vilket anades vara mest betydelsefullt för medlemmar som inte var särskilt vana, 

eller självständiga i sin träning. Att känna sig motiverad till träning kan mycket väl bero 

på hur pass välkommen och omhändertagen en individ känner sig på sin 

träningsanläggning. I och med att det har visat sig vara betydelsefullt för alla att känna 

sig mer eller mindre sedda och omhändertagna på en träningsanläggning, kan det vara 

någonting som alla träningsanläggningar bör tänka extra mycket på, att verkligen visa att 

de bryr sig om sina medlemmar.  
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8.  Bilagor  
8.1 Bilaga 1  
Intervjuguide träningsanläggningsansvariga 

Uppvärmningsfrågor 

Vad jobbar du med på din träningsanläggning? 

Vad tränar du på din träningsanläggning? (ex kondition, styrka, gruppträning) 

Hur många pass i veckan tränar du? 

Vad är det viktigaste för dig när det gäller din träning? 

 

Börja träna på en träningsanläggning 

Varför tror du att människor väljer att börja träna på en träningsanläggning? 

Beskriv hur ni introducerar en ny medlem till er träningsanläggning.   

Vilken känsla gällande träning önskar ni förmedla till era nya medlemmar? 

Vad gör ni för att ge era nya medlemmar en bra start med sin träning?  

 

Fortsätta träna på en träningsanläggning? 

Vad tror du motiverar medlemmar till att fortsätta träna på sin träningsanläggning?  

Vad gör ni som träningsanläggning för att hålla era medlemmar fortsatt motiverade till 

att träna? 

Är träningsanläggningspersonalen viktig för att medlemmarna ska känna motivation till 

att träna? (Varför? / Varför inte?)  

Varför tror du att vissa människor tappar motivationen till att träna på sin 

träningsanläggning?  

Hur hanterar ni medlemmar som inte har varit aktiva på er anläggning under en längre 

period? 

Vad kan ni som träningsanläggning göra för att få dessa medlemmar motiverade till att 

träna igen? 
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8.2 Bilaga 2  
Intervjuguide träningsanläggningsmedlemmar 

Uppvärmningsfrågor 

Vad har du för träningsbakgrund? 

Vad ägnar du dig åt för typ av träning i dagsläget?  

Hur länge har du tränat på en träningsanläggning? (veckor/månader/år) 

Vad tränar du på din träningsanläggning? (ex kondition, styrka, gruppträning) 

Hur många pass i veckan tränar du? 

Är du nöjd med dina träningsvanor? (Om inte - vad vill du förändra? Om ja - varför?)  

Vad är det viktigaste för dig när det gäller din träning? 

 

Börja träna på en träningsanläggning 

Varför valde du att börja träna på en träningsanläggning? 

Beskriv hur du blev introducerad som ny medlem på din nuvarande träningsanläggning. 

Hur upplevde du att det var att börja träna på en träningsanläggning?  

Anser du att du fick en bra start med din träning på din anläggning? (Varför? / Varför 

inte?) 

 

Fortsätta träna på en träningsanläggning? 

Vad har fått dig att fortsätta, alternativt inte fortsätta träna på din träningsanläggning? 

Hur upplever du att din träningsanläggning arbetar för att motivera dig till att fortsätta 

träna? 

Anser du att personalen på anläggningen har betydelse för din motivation till träning? 

(Varför? / Varför inte?) 

Varför tror du att vissa tappar motivationen till att träna på sin träningsanläggning? 

Tror du att din träningsanläggning skulle kunna hjälpa dig om du har tappat, alternativt 

tappade motivationen till att fortsätta träna? (Om ja – hur? Om nej – varför inte?) 

 


