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Abstract 

 

 

Försämrat hälsoläge och ökad fetma är något som diskuteras flitigt i dagens samhälle. 

Forskningen påvisar att det är viktigare än någonsin att röra på sig och tänka på sin hälsa, med 

tanke på hur samhället har utvecklats. Vi kan redan här avslöja att resultat kommer påvisa att 

det finns tydliga skillnader mellan könen beträffande träning och stillasittande. Utvecklingen i 

samhället ligger till grund för vårt val av att göra en undersökning bland träningsaktiva. Vi har 

valt att inrikta oss på Medley i Växjö som bedriver sin verksamhet i simhallen. 

Undersökningen, som är grunden till denna uppsats, är baserad på den kvantitativa metoden 

och då i form av en enkätundersökning bland tidigare nämnda träningsaktiva.  

 

Vi kommer bland annat att undersöka vilka faktorer som är viktigast när det gäller vad som 

motiverar till träning och varför man tar sig till just simhallen. Meningen med uppsatsen är att 

man med hjälp av denna får en bra inblick i hur man som kund till en träningsanläggning 

resonerar kring sin träning och på så sätt hjälpa såväl etablerade som mindre aktörer i 

branschen till att hitta de rätta konkurrensfördelarna.  

 

Nyckelord: Träning, Motivation, Träningsanläggning 
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Förord 
 

 

Undersökningen som legat till grund för denna uppsats har tagit plats i Medleys 

faciliteter. För att vara mer specifik så har vi utgått från simhallen i Växjö och vi vill 

med detta tacka såväl personalen som den huvudansvarige som gav oss tillstånd till att 

genomföra undersökningen i deras lokaler, samt att de varit väldigt tillmötesgående och 

hjälpsamma. Från dag ett, då vi funderade över intressanta ställen/faktorer att 

undersöka, tills den sista meningen var skriven i uppsatsen, så har det uppkommit 

mycket intressanta aspekter och resultat som vi härmed tänkt delge till just dig kära 

läsare.  

 

                      Växjö, Mars-Maj 2013 
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1.  Inledning & Bakgrund 

 

Vi kommer i den här studien att utforska och beskriva vad som får människor att söka sig till 

simhallen i Växjö för att träna. Vi har valt att rikta in oss mot ett träningscenter och inte ett 

gym. Anledningen till det valet är att vi först och främst vill nå en bredare målgrupp som tagit 

sig till simhallen av olika anledningar. Vi vill helt enkelt ha en större variation bland 

respondenterna. Med träningscenter menar vi en anläggning som utöver gymverksamhet även 

erbjuder andra former utav träning, som exempelvis olika former av gruppträning. Denna 

kategori tillhör simhallen (www.medley.se, www.idrottskliniken.com). Ett problem, som 

skulle kunna uppstå, är att människor som kommit för att bada besvarar våra enkäter, vilket 

skulle göra resultaten missvisande. Vi har dock varit så tydliga som vi kan och försökt 

förklara vår syn på träning för att se till att enbart folk som är där i ett träningssyfte besvarar 

våra enkäter. Exempelvis anser vi att alla de som använder simning för att motionera är 

berättigade respondenter. En ytterligare motivering till vårt val av träningscenter är att det 

finns trender som visar på att de större aktörerna på marknaden med en allt tydligare effekt 

kommer att ta över från de mindre (www.privataaffärer.se). Genom att välja att göra vår 

undersökning på ett större träningscenter, som även kommer vara framträdande i framtiden, 

vill vi göra den så relevant och slagkraftig som möjligt. Actic, som driver gymmet i simhallen, 

nämns bland Sveriges största gym (www.privataaffärer.se). Att den breda massan i en allt 

större grad söker sig till gym för att träna är en tydlig trend med sin start flera år bak i tiden 

(www.privataaffärer.se). Något ytterligare som vi finner intressant att ta reda på är ifall det 

finns skillnader gällande orsaken till att man tränar i förhållande till vilken träningsform man 

bedriver. Vidare visar forskning på att den oerfarne träningsutövaren ofta behöver hjälp av en 

instruktör för att känna att den maximerar effekten av sin träning (Hedblom, 2009, s. 25). Man 

kan fråga sig om den oerfarne träningsutövaren tar hjälp av instruktör och vi vill därför ta reda 

på hur stor andel av de tillfrågade som tagit hjälp, samt i vilket sammanhang. Valet av ett 

träningscenter och inte flera grundar sig i att resultaten vi får fram ska göra det möjligt att dra 

slutsatser och se trender som kan anses tillförlitliga relaterat till hur många av helheten som 

deltagit. Det är vår avsikt att vår undersökning även ska kunna användas, med sin 

tillförlitlighet, i ett större sammanhang för att säga något om faktorerna bakom att man tränar. 

 

Vad är det då som motiverar att denna studie görs? Det har tidigare gjorts en liknande 

undersökning gällande motiven bakom träning i Sverige år 2005, men inte i Växjö (Hedblom, 
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2009, s. 59). Vi känner att det var ett tag sedan Hedbloms undersökning gjordes och att det, 

med nyare information på området, skulle kunna hjälpa såväl etablerade som nystartade 

träningscenter i Växjö. Om man är etablerad ska man med hjälp av den information vi 

redovisar kunna bekräfta vad det är man gör rätt men också hitta nya vägar att utveckla 

verksamheten. Samtidigt är vår förhoppning att vi genom denna studie också ska kunna hjälpa 

mindre etablerade företag inom branschen i form av att visa på vad som är viktigt att satsa på 

för att locka kunder. Med tanke på den tidigare beskrivna trenden att de större gymmen tar 

över mer och mer av marknaden är det extra viktigt för oetablerade gym att försöka hitta de 

bästa möjliga vägarna för att locka kunder. Vi finner det även självklart att titta närmare på 

den tidigare gjorda undersökningen och reflektera utifrån de resultat vi kommer fram till.  

Tanken är alltså att vår undersökning skall resultera i att det kommer finnas tillgänglig 

information om vad som kännetecknar den som tränar via träningscenter i Växjö samt de 

viktigaste faktorerna i valet av att gå dit.  

 

1.1 Syfte & frågeställning 

 
1.1.1 Syfte 

 

Vårt syfte är att ta reda på vilka faktorer som ligger bakom att man går till simhallen i Växjö 

för att träna samt vad som motiverar träningen i första hand. 

 

1.1.2 Frågeställningar 

 

• Vilka faktorer motiverar simhallen i Växjös medlemmar att gå och träna? 

• Vad gör att man söker sig till simhallen framför konkurrenterna? 

• Skiljer sig motivet bakom att man tränar, beroende på vilken form av träning man 

utövar? 
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1.2 Problematik 

 

I dagens samhälle är stillasittande, både i arbetslivet och på fritiden, ett problem som leder till 

ohälsa (www.autokuriren.se). Vidare är även ökat BMI samt ökad förekomst av övervikt och 

fetma i åldrarna 17-80 i Sverige ett bekymrande faktum (Eek, Östergren, 2009, s. 532). En 

tydlig trend visar att såväl landets kvinnor som män har fått ett högre snitt-BMI från början av 

1980-talet (Johansson, 2010, s. 803). Tittar vi närmare på stillasittande så har tv-tittande, 

datoranvändning, kontorsarbete samt bilåkande ökat dramatiskt de senaste årtiondena. Detta 

innebär att vi idag tillbringar långa stunder av vår vardag stillasittandes 

(www.folkhalsoguiden.se, s. 3).  Det faktum att vårt arbetsliv har förändrats till att vara mer 

stillasittande innebär att det är extra viktigt att man tränar på sin fritid (www.sund.nu). 

 

Vi vill i vår studie, med bakgrund av ovanstående, se vilka faktorer som har fört den 

träningsaktive till simhallen. Är det indirekt för att motverka sitt stillasittande för att på så sätt 

gå ner i vikt och hålla sig i form eller finns det fler faktorer? Det är inte svårt att, med stöd 

från forskningen, dra slutsatsen att det är förändringen till ett mer stillasittande arbetsliv som 

är den största faktorn bakom den ökande fetman bland Sveriges befolkning 

(www.folkhalsoguiden.se, s. 6). Detta i kombination med våra dåliga matvanor gör det ytterst 

viktigt att vi tränar regelbundet (www.slv.se). Detta träningsbehov är något som 

träningscentrena kan lösa, och ett stort problemområde är såklart att få folk att ta sig dit och 

framförallt spendera pengar för att träna och på så sätt förbättra sin hälsa. Vi har valt att se de 

som i dagsläget tränar som en del av lösningen till detta problem. Genom att ta reda på vilka 

faktorer som är viktigast och som gör att de tar sig till simhallen för att träna, hoppas vi kunna 

nå dem som, i dagsläget, inte bedriver någon form av fysisk aktivitet. Vi vill med andra ord nå 

ut med denna information till träningscentrena i Växjö, och i ett större perspektiv i Sverige, 

och på så sätt ge dem möjligheten att se vad deras befintliga kunder uppskattar respektive vill 

se förbättras. Detta, i sin tur, hoppas vi leder till att träningscentrena anpassar sig på ett sådant 

sätt att de dels håller kvar sina befintliga kunder och dels kan locka fler av de som i dagsläget 

inte motionerar tillräckligt till att leva ett mer aktivt liv. I detta fall genom att träna på ett 

träningscenter. Fysisk inaktivitet är ett stort problem, vilket blir väldigt klart med bakgrund av 

det faktum att det, globalt sett, är den fjärde största riskfaktorn till tidig död och kroniska 

sjukdomar (www.folkhalsoguiden.se, s. 6). Genom den här uppsatsen vill vi ta ett steg, om än 

litet, mot att motverka detta problem och förbättra situationen. 
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2. Tidigare Forskning 
 
I denna del kommer vi att presentera den tidigare forskning som gjorts, och som vi finner 
relevant för vår studie, i ämnet vi valt. 
 
2.1 Träning & hälsa 
 
Vi tänkte inleda kapitlet med att definiera vad träning innebär. Träning syftar till att öka den 

fysiska prestationsförmågan. Resultatet av träning bygger i princip på att människokroppen 

anpassar sig efter den aktivitet, eller inaktivitet, som den utsätts för. Träningen kan omfatta 

konditions-, styrke-, rörlighets- och koordinationsträning samt dessutom mental träning. 

Allsidig träning är en viktig del av friskvården och leder till minskad risk för såväl 

belastningsskador i rörelseapparaten som hjärt- och kärlsjukdomar samt andra 

inaktivitetsrelaterade sjukdomstillstånd (http://www.ne.se). På ämnet hälsa har vi valt att titta 

närmare på hur hälsosituationen sett ut i Sverige från 2004 och framåt med hjälp av den 

senaste folkhälsorapporten. En stillasittande fritid bringar negativa effekter på alla människor 

oavsett ålder. Med stillasittande fritid menas att man rör på sig mindre än två timmar i veckan 

och med detta ökar risken att drabbas av bröstcancer, prostatacancer, hjärt- och kärlsjukdomar 

med flera. I folkhälsoinstitutets senaste rapport om folkhälsan i Sverige påpekas det att våra 

arbeten blir allt mer stillasittande, vilket gör det än mer viktigt att bedriva någon form av 

fysisk aktivitet på fritiden (http://www.fhi.se, s. 70). Det finns ingen tydlig trend på att fetman 

har ökat i Sverige sedan 2004, även om den blivit något vanligare och med denna fetma ökar 

riskerna för såväl högt blodtryck som risken att drabbas av diverse cancerformer 

(http://www.fhi.se, s. 8 & 73).  Människan är, precis som alla andra varelser, gjord för att 

använda sin muskelkraft och kroppens organ såsom hjärta, lungor, muskler, skelett och 

nervsystem mår bra av att man rör på sig. Ända fram till den industriella revolutionen var de 

flesta människorna beroende av sin muskelkraft för att överleva (Währborg, 2009, s. 131 & 

356). Följande citat från Hassmén beskriver människans historia och utveckling: 

 
 Vårt skelett och våra muskler är av samma typ som för tusen år sedan. Detta medför ett problem när den 

fysiska aktiviteten försvinner mer och mer i och med den snabbt framväxande tekniken vilket har gett 

negativa konsekvenser för vår hälsa (Hassmén & Hassmén, 2005, s. 132). 
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2.2 Media & könskillnader 

 

Efter detta tittar vi nu närmare på Tor Söderström, som skrivit en avhandling om 

gymkulturens logik. I sin avhandling börjar han med att presentera och redogöra inverkan 

media har på samhället idag. Han menar att man i allt högre grad är omgiven av media i form 

av TV, reklam, tidningar och internet. Detta påverkar vår stil i form av exempelvis vårt 

beteende, vårt klädval, våra matvanor och i de ting vi omger oss med, vilket indirekt gör att vi 

förändras utefter hur samhället förändras (Söderström, 1999, s. 10-12). Den unga, vackra och 

hälsosamma kroppen som det fokuserar på, i form av bilder i media, är politiska i avseendet 

att de påverkar olika individer och hjälper till att bygga upp föreställningar om det offentliga, 

det normala och det eftersträvningsvärda. Idag associeras god fysik och slankhet inte enbart 

med energi, kraft och vitalitet utan även till ens värde som person (Söderström, 1999, s. 23). I 

dagens samhälle har utvecklingen tagit oss till högre löner och ökad fritid, jämfört med hur 

det var förr, vilket har gjort det möjligt för människor att konsumera upplevelser i en allt 

högre grad. Det har, i sin tur, lett till att fritid och fritidsaktiviteterna dragits in i marknadens 

kretslopp (Söderström, 1999, s. 10-12). 

 

Vidare går Söderström närmare in på genusskillnaderna gällande träning och motion. Han 

menar, med stöd från tidigare studier, att männens ökande intresse för gymaktivitet och 

kroppsträning har att göra med att man vill återetablera könsskillnaderna samt att muskler i 

allmänhet är viktiga för männen då de legitimerar och framhäver en dominant maskulinitet. 

Bland kvinnorna är det missnöjet med sin kropp som är det främsta motivet till att sätta igång 

och träna. Media är väldigt duktiga på att få kvinnor att inse sina kroppsliga brister och då blir 

träningen ett motmedel mot skamkänslorna. Nämnas bör dock att träning inte enbart är 

viktrelaterat utan kan även inbringa avkoppling, nöje och en bättre hälsa. Att vara smal och 

slank har blivit samhällets kroppsideal och det är främst på grund av detta som folk nu i allt 

högre grad motionerar (Söderström, 1999, s. 18-21). 

 

Fortsättningsvis så lyfter Söderström fram att de värden som värnas om i 

konsumtionskulturen underlättar spridandet av gymkulturen. Han syftar då främst på att 

uppfattningen av den ideala kroppen som muskulös, hård och fettfri sprids via gym. Under 

hela 90-talet ökade antalet gym i Sverige, vilket har att göra med den ökade betoningen på 

kroppen i det dagens samhälle samt att själva gymkulturen påverkar kroppssynen i allmänhet 

9 
 



Albin Engdahl  2013-05-22 
Robin Lennartsson   Handledare: Marie Hedberg 
2IV31E  Examinator: Tobias Stark 
 
(Söderström, 1999, s. 176). 

 

2.3 Olika gymtyper 

 

Under den här rubriken kommer vi titta närmare på den kategorisering Söderström gjort 

beträffande människor som tränar på gym. Vi anser att detta är intressanta kategoriseringar, 

även om det kanske inte är högst relevant för vår studie. Han har valt att studera deras 

beteenden, klädstilar och träningsstilar under deras tid på gymmet med syftet att kunna 

placera dem i olika fack eller kategorier. Här nedan tänkte vi redovisa de olika kategorierna: 

 

• Nybörjaren – Lågmäld entré, noggrann uppvärmning, låg intensitet, långa pauser, låg 

viktbelastning, allmän osäkerhet, främst maskiner och allsidig träning, stretchar som 

avslutning, tränar i sportkläder eller tajts, följer slaviskt sitt träningsschema. 

• Den alldaglige – Gör ”nybörjarens entré”, noggrann uppvärmning, något säkrare än 

nybörjaren, inte lika beroende av sitt schema, använder hela gymutbudet, något 

intensivare och tyngre träning än nybörjaren, förekommer på gymmet såväl morgon 

som kväll, sportkläder och tajts med tillhörande t-shirt föredras, ostrukturerad träning, 

väljer konversation framför träning. 

• Den erfarne – Säker entré, uppvärmning ej viktigt, tränar med fria vikter i stor 

utsträckning, stretching ej prioriterat, tränar efter eget huvud, väntar inte utan försöker 

hålla igång, målinriktad och disciplinerad, hög intensitet och viktbelastning, hög 

variation i sitt tränande, ”slimmade dräkter” för att utstråla säkerhet. 

• Gymtjejen – Uppvärmning viktigt, allsidig träning med fokus på ben, inget 

träningsschema, beroende av närhet och konversation, ”slimmad” utstyrsel som är 

färgkomponerad på ett uttrycksfullt sätt, inte speciellt intensivt eller viktbelastande 

träning, utseendefixerade, muskulös och slank, tränar på eftermiddagar och kvällar. 

• Komplementtränaren – skyltar med att de styrketränar som komplement till sin 

huvudidrott, kläder som tydligt visar medlemskap i en förening, tränar gärna med 

likasinnade, hög koncentration och målinriktad träning, använder ovanliga övningar 

som är idrottsspecifika, tränar efter schema, varierande intensitet och viktbelastning, 

visa utåt att ”man kan”. 

• Den påbyltade – Storleken är väsentlig, Storslagen entré, ingen uppvärmning, flera 

lager av tröjor (bodybuildingmodet), tröjorna tas av till endast uppklippt linné under 
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träningens gång, tränar helst med någon annan, nästan enbart män, hög viktbelastning 

och intensitet, vilar länge mellan övningarna och konverserar då helst, tar i från tårna 

och är inte rädd att visa det, endast fria vikter och specialutrustning, tränar länge och 

ofta, tränar efter eget huvud, visar på säkerhet och självkänsla, eftermiddag och kväll. 

• Muskelexhibitionisten – Gymtjejens manliga motsvarighet, vill synas och att visa upp 

sina muskler verkar ingå i träningen, inga blygsamma entréer, minimalt med kläder, 

hög viktbelastning och intensitet, lång vila mellan övningar, använder sig av 

specialutrustning, tar i och är inte blyga för att visa det. 

• Rehabiliteraren (på gymmet) – Visar tydligt att denne rehabiliterar, specifik och 

koncentrerad träning, låga vikter med mycket repetition, sportkläder, använder sig av 

schema (Söderström, 1999, s. 61-76). 

 

2.4 Faktorer beträffande träning 

 

En annan som forskat inom ämnet gymkultur är Christina Hedblom. Hon tar upp en 

undersökning som gjordes i Norge av Bakken Ulseth (2002) där man identifierade de sju 

främsta anledningarna till att träna på gym. Ökad fysisk form, välmående, socialt umgänge, 

glädjen att träna, utseende och kropp, får tillfälle att uttrycka sig själv och att prestera är de sju 

faktorerna där det då främst är ökad fysisk form, välmående och glädjen att träna som är 

viktigast. Det fanns en skillnad mellan könen då kvinnor fann utseende och kropp som den 

viktigaste faktorn medan männen tyckte att själva prestationen på gymmet var det 

väsentligaste (Hedblom, 2009, s. 58-59). Det jämförs även med en svensk studie inom samma 

område från 2005. Här användes det 19 olika svarsalternativ och topp sju blev att må bättre, få 

en snyggare kropp, bibehålla/förbättra hälsan, bibehålla/förbättra konditionen, skönt att träna, 

bli starkare och att det är roligt. Dessa faktorer är inte uppsatta i inbördes ordning, dock kan 

man notera att alternativet att man tränar för att få snyggare kropp hamnade på sjunde plats 

(Hedblom, 2009, s. 59). 

 

2.5 Upplevelserummet 
 

Mossberg tar upp upplevelserummet som är ett annat begrepp som används inom forskningen 

i samband med marknadsföring. Upplevelserummet är den fysiska plats där 

upplevelsen/tjänsten äger rum och även omkringliggande miljö. Upplevelserummet är 
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beroende av flera olika faktorer som atmosfäriska faktorer där temperatur, musik, lukt och 

ljudnivå är fyra exempel, designfaktorer, där layout och arkitektur är två exempel och 

slutligen sociala faktorer, som innefattar alla människor som närvarar i upplevelserummet 

(Mossberg, 2011, s. 112-113). 

 

Om man som kund väljer mellan två konkurrenter med ett likvärdigt pris och 

träningsförutsättningar så kan den inre miljön vara avgörande för kundens beslut (Mossberg, 

2011, s. 129). Långa väntetider i upplevelserummet är något som bör undvikas, då det kan 

leda till ett negativt beteende. Som företag bör man ha en klar och tydlig strategi för hur man 

hanterar långa väntetider och man bör således känna till bland annat psykologins betydelse 

när det rör sig om väntetid (Mossberg, 2011, s. 152-165). En annan faktor som bör beakta är 

hur man presenterar sitt gym och sin slogan till omvärlden. Något att ha i åtanke i detta 

sammanhang är att träning kan resultera i olika konsekvenser såsom exempelvis förbättrat 

utseende, förbättrad fysisk hälsa och en större grad av välbefinnande. Det är här viktigt att 

vara tydlig med det budskap man vill förmedla (Gallagher & Updegraff, 2011, s. 820).  
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3. Teori 
 

I delen teori kommer vi att lyfta fram den forskning som är mest relevant och som tydligast 

kan kopplas till vår studie. 

 

3.1 Behov 

 

Till att börja med kan man konstatera att en person har många behov. Några är biologiska som 

exempelvis hunger, törst och känslan av säkerhet medan andra är psykologiska och kommer 

från behovet av uppskattning, samhörighet samt behovet av att bli sedd. Ett behov blir till ett 

motiv då det blir upplyft till en tillräcklig nivå av intensitet. Ett motiv är ett behov som är 

tillräckligt viktigt för att få en person att försöka tillfredsställa det. Psykologer har utvecklat 

teorier om mänsklig motivation och en av dessa är Abraham Maslow, som vi nu tänkte titta 

lite närmare på. Maslow har försökt förklara varför människor är drivna av speciella behov 

vid speciella tidpunkter. Varför spenderar en person mycket tid på personlig säkerhet medan 

en annan försöker nå högaktning från andra? Han besvarar detta, med hjälp av sin 

behovstrappa, på så sätt att mänskliga behov är arrangerade i en hierarki från dem mest 

essentiella längst ner, till de minst viktiga högst upp. Dem inkluderar fysiologiska behov, 

säkerhetsbehov, sociala behov, behov av uppskattning och självutvecklande behov, där det 

viktigaste har nämnts först och sen i fallande ordning. En person försöker tillfredsställa det 

viktigaste behovet först och när detta är uppnått går man vidare i behovstrappan till nästa 

(Kotler & Armstrong, 2011, s. 176-177).  

 

Fortsättningsvis på ämnet behov så finns det inom forskningen förklarat en 

”självständighetsteori” som hävdar att vi har tre stycken naturliga psykologiska behov. Dessa 

behov är strävan efter kompetens, självständighet och samhörighet och de ansvarar för en 

individs självmotivation, personlighet samt för de förhållanden som påverkar deras beteende. 

Det har kommit fram att plikttrogna individer, i samband med träning, kan känna 

självständighet då det tillfredsställer deras behov av kompetens. Inom samma tema kan även 

öppenhet tillfredsställa behovet av självständighet medan utåtriktade personers beteende kan 

förklaras med hjälp av deras behov av samhörighet (Huang, Lee, Chang, sida 1190).  
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3.2 Motivation 

 

Ett begrepp som vi tycker är intressant att ta upp är achivement motivation theory, eller 

motivationsteori för att översätta det enkelt. Denna teori hänvisar till en persons 

ansträngningar i syfte att överkomma en uppgift, uppnå förträfflighet, överkomma motgångar 

och hinder, prestera bättre än andra och känna stolthet i utvecklandet av träningsfärdigheter. 

Det är en persons natur att sträva efter att nå sina mål, genomlida misslyckanden och att 

känna stolthet då man lyckats med något. Tränare, coacher och lärare har ett intresse av 

motivationsteori då det inkluderar de specifika karaktärsdragen som tillåter atleter att nå 

förträfflighet, träningsutövare att nå högre, ständigt förbättra sin fitness och studenter att 

maximera sin inlärning (Weinberg & Gould, 2007, s. 61). Inre- samt yttre motivation är något 

man, i forskningen, skiljer på när det gäller varför man väljer att träna. Inre motivation 

handlar om att man ser till sig själv och sitt eget välbefinnande medan yttre motivation 

handlar om att man vill ”passa in i gruppen”, vara andra till lags samt ”se bra ut” (Kristel M. 

Gallagher and John A. Updegraff, sida 821).  

 

En annan modell gällande motivation som vi tycker passar in i detta sammanhang är ”The 

hierarchical model of intrinsic and extrinsic motivation” (HMIEM). Denna modell används 

ofta inom idrotten när man diskuterar fysisk aktivitet och den kompletterar 

självständighetsteorin genom att överväga det faktum att olika nivåer på motivation finns. 

HMIEM skiljer emellan global motivation, en persons generella motivation, kontextuell 

motivation, anpassad till en specifik kontext, som exempelvis fysisk aktivitet, och 

situationsanpassad motivation, som bara gäller när man utövar en speciell aktivitet. Trots att 

många av modellens hypoteser blivit testade inom områdena idrott och fysisk aktivitet, så 

finns det fortfarande ett fenomen som skall lösas, vilket är interaktionen mellan olika 

kontextuella motivationer. Detta skall lösas för att man ska kunna analysera hur motivation 

gällande hälsoaktiviteter, fritidsaktiviteter och mellanmänskliga relationer kan interagera med 

träningsmotivation. HMIEM menar att en rad av sociala faktorer influerar människors 

fysiologiska behov och att dessa faktorer lever i symbios med tre nivåer av motivation. Om de 

sociala faktorerna i ens liv tillfredsställer behoven av självständighet, kompetens och känslan 

av samhörighet i samband med träning så kan detta resultera i mer självständiga typer av 

motivation och därmed i mer positiva konsekvenser i form av glädje och tillgivenhet kopplad 

till träningen (González-Cutre, Sicilia, Águila, 2011 s. 274). 
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4. Metod 

 
Här kommer vi att redovisa hur vi gått tillväga i vår undersökning samt motivera de valen 

som vi gjort. 

 

4.1 Forskningsprocessens faser 

 

I förberedelsefasen samt insamlingsfasen utformade vi en enkät där vi noggrant valde ut 

relevanta frågor med lämpliga alternativ. För att göra detta på bästa sätt så hade vi, med stöd 

av litteraturen, först sett till att utforma våra frågeställningar samt gjort en korrekt 

problemformulering (Bryman, 2012 s. 93). Enkäten innehöll de mest vitala frågorna för denna 

studie och vi byggde den med hjälp av såväl egna erfarenheter gällande träning och gym samt 

på den teori vi tagit upp i delen tidigare forskning som går att läsa i vårt arbete. Tänka över 

urval och de etiska aspekterna var även en självklarhet i våra förberedelser inför 

datainsamlingen (Bryman, 2012, s. 94-95). Vi tog även kontakt med simhallen i Växjö för att 

få deras godkännande till att stå där. När allt detta var i ordning begav vi oss till simhallen och 

delade ut enkäterna för att få dem besvarade. Vi resonerade så att merparten av människorna 

som bedriver träning i simhallen gör detta efter avslutad arbetsdag. Vi fick även medhåll från 

vår kontaktperson om att kundtillströmmandet är som störst på eftermiddagen, vilket gjorde 

att vi ställde oss i entrén runt halv fyra. Detta gjorde vi under två dagar med en sammanlagd, 

jämt fördelad, tid av sex timmar, vilket resulterade att vi då fick in våra 100 svar.  

Avslutningsvis når vi analysfasen där vi såg över de svar vi fått in. Vi tog hjälp av SPSS för 

att kunna se kurvor och trender som vi presenterade i resultatdelen av arbetet. Själva 

kodningen står för en väldigt viktig del av den kvantitativa forskningen då många typer av 

data som är av intresse för forskningen är ostrukturerade. För att kunna kvantifiera och 

analysera detta material måste det kodas (Bryman, 2012, s. 242). Vi valde då, som sagt, att 

göra detta i SPSS då vi haft tidigare erfarenheter av det programmet i kursen och därför var av 

den åsikten att det var både det bästa och smidigaste sättet. Dessa resultat kopplade vi sedan 

till den tidigare forskningen i analysdelen. Avslutningsvis diskuterade vi vad vi kommit fram 

till i de två tidigare kapitlen i diskussionsdelen. 
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4.2 Motivering av vårt metodval 
 

Vi har, i vårt arbete, använt oss av den kvantitativa metoden då vi tycker att den passar bäst in 

på de frågeställningar vi har valt samt studiens syfte. Eftersom våra frågeställningar kräver att 

vi gör olika jämförelser, i ett större perspektiv, utefter den information vi samlat in så anser vi 

att vårt metodval är korrekt. Man kan betrakta den kvantitativa forskningen som en 

forskningsstrategi där kvantifiering när det gäller insamling och analys av data betonas 

Forskningen innehåller ett deduktivt synsätt på förhållandet mellan teori och praktisk 

forskning, där tyngden ligger på prövning av teorier. Vidare har den införlivat den 

naturvetenskapliga modellens normer och tillvägagångssätt, framförallt då det gäller 

positivism samt att den rymmer en uppfattning om den sociala verkligheten som går ut på att 

den utgör en yttre och objektiv verklighet (Bryman, 2012, s. 40). Intervjuer hade gett oss 

möjligheten att titta närmare på ett fåtal individer och varför de tränar i simhallen, men det är 

inte det vi vill få fram. Vi är ute efter konkreta svar som vi kan omvandla till trender istället 

för att se närmare på en individs känslor och djupaste tankar bakom att gå och träna som hade 

varit fallet vid den kvalitativa metoden (Gratton & Jones, 2010, s. 30). Positivism, en form av 

lära om vetenskap, som är tätt förknippad med den kvantitativa forskningen menar att tankar, 

känslor och så vidare inte kan mätas och observeras på ett direkt sätt och därför inte har någon 

plats i vetenskapen. Det anses även svårt att lita på samtidigt som risken finns att det 

förändras över tid (Gratton & Jones, 2010, s. 24). 

 

Det vi, i den kvantitativa metoden, kommer att använda oss av för att samla in data är, som vi 

varit inne på ovan, en enkätundersökning där vi kommer använda oss av slutna frågor. Detta 

för att det är lättare att koda i SPSS och vi får mer exakta beräkningar (Bryman, 2012, s. 156). 

Enkäten vi tänkt ta fram skall vara lätt att förstå genom en bra layout som även skall göra 

enkäten lockande att besvara (Bryman, 2012, s. 233). Fördelar som man kan se med en 

enkätundersökning istället för strukturerade intervjuer är att det är billigare och snabbare att 

administrera, det medför ingen intervjuareffekt, det blir ingen variation när det gäller 

intervjuare och det kan lättare anpassas efter respondenternas behov (Bryman, 2012, s. 228-

229). 
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4.3 Metodens svagheter 

 
I litteraturen kan man hitta många kritiska åsikter gällande den kvantitativa metoden. Denna 

kritik handlar främst om en kombination av en tolkande epistemologisk inriktning och en 

konstruktionistisk ontologi (Bryman, 2012, s. 172). 

 

Om vi går över till vårt val att använda oss av en enkätundersökning för att samla in 

information så kan man hitta vissa nackdelar som kan bli ett problem. Dessa är exempelvis att 

man inte kan hjälpa respondenterna under besvarandet, man kan inte ställa uppföljnings- och 

sonderingsfrågor, respondenterna kan se hela enkäten och det finns en risk för bortfall. 

 

Den kritik vi tror oss kunna få i efterhand kan vara att vi inte använt oss av tillräckligt många 

alternativ i vissa frågeställningar, vilket då kommer synas då svarsalternativet ”annat” är 

flitigt använt. Ytterligare kritik vi skulle kunna få är att vi genom slutna frågor påverkar 

respondenterna i deras svar och inte ger tillräckligt med utrymme för egna åsikter. Detta är 

dock ett ställningstagande vi valt att ta då det förenklar arbetet i övrigt. För att förhindra 

kritiken gäller det att vara medveten om de svagheter metodvalet har i förhand och vara så 

tydliga som möjligt i varför vi valt att göra på ett visst sätt. 

 

4.4 Urval 

 

Den form av urval som vi använt oss av i vår undersökning är bekvämlighetsurvalet. Det 

innebär att enbart de personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga för forskare deltar i 

undersökningen. En fördel med detta är att, speciellt då vi delade ut dem personligen, 

sannolikheten är hög att få tillbaka alla enkäter, vilket ger en hög svarsfrekvens. Nackdelen 

däremot är, trots att resultaten kan vara intressanta, att det blir svårt att generalisera resultaten 

eftersom man inte vet vilken population detta stickprov är representativt för (Bryman, 2012, s. 

194). Vi har ändå gjort detta urval då vi inte är intresserade av vad som motiverar en särskild 

grupp att träna. Vi vill i den här undersökningen nå ut till människor som tränar på 

träningsanläggning och det bästa sättet att göra det är helt enkelt att gå till ett sådant och dela 

ut enkäter. Vi har även med några generella frågor om exempelvis kön, ålder och utbildning i 

början av enkäten som ger utrymme för vissa generaliseringar. 
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4.5 Etik 

 

De grundläggande etiska frågorna brukar beröra ämnen som frivillighet, konfidentialitet, 

anonymitet och integritet. Detta berör de personer som är direkt inblandade i forskningen 

(Bryman, 2012, s. 131). I samhällsforskningen delas frågeställningarna när det gäller etiska 

principer in i fyra huvudsakliga områden. Dessa är om det förekommer någon brist på 

samtycke från deltagarens sida, om det förekommer någon skada från deltagarens sida, om 

man inkräktar på privatlivet och om det förekommer någon form av bedrägeri, falska 

förespeglingar eller undanhållande av viktig information (Bryman, 2012, s. 132). 

 

Vi har varit tydliga med att undersökningen är anonym och i arbetet kommer inte namn att 

framgå från vår enkätundersökning. 

 

4.6 Reliabilitet & validitet 

 

I boken Samhällsvetenskapliga metoder beskrivs reliabilitet på följande vis: 

 
Reliabilitet rör frågan om huruvida resultaten från en undersökning blir desamma om undersökningen 

genomförs på nytt, eller om de påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser (Bryman, 2012, s. 

49). 

 

Ett annat begrepp är validitet som innebär en bedömning där man ser ifall de slutsatser som 

genererats från en undersökning hänger ihop eller ej (Bryman, 2012, s. 50). För att få en god 

validitet i vår studie gäller det för oss att ställa rätt frågor. Frågor som verkligen är relevanta 

för vårt problemområde och syfte. Det är också viktigt att vi inte drar förutfattade slutsatser 

utifrån de resultat vi får fram. Det är viktigt att alla de slutsatser vi väljer att lyfta fram har en 

stadig grund att stå på. Gällande reliabilitet är det för oss viktigt att se till så att vi får in svar 

från såpass många personer så att det går att dra rättvisande slutsatser. Vi tänker oss här att 

100 personer ska delta i enkätundersökningen. Andra aspekter vi anser viktiga för att få en 

god reliabilitet på vårt arbete är att ha en tydlig enkät med relevanta och lättförståeliga frågor 

samt att vi har fasta och i förtid planerade tider gällande när vi delar ut enkäterna. Detsamma 

gäller för exakt vart vi står under enkätutdelningen. Vi stod exempelvis mellan 15.30 och 

18.30 under två vardagar precis innan omklädningsrummen i simhallens lokaler. Anledningen 

till detta var att vi efter samrådan med personal i simhallen fann det lämpligast att stå där 
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under tidigare nämnda tider.  
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5. Resultat 
 
 
I vår resultatdel kommer vi nu presentera det viktigaste vi fått fram i vår 

enkätundersökning. Först och främst kommer vi inrikta oss på att besvara de 

frågeställningar som framkommit tidigare i arbetet, men även andra intressanta fakta 

kommer att presenteras.  

 

5.1 Korta fakta 

 

• 100 respondenter. 

• 52 män och 48 kvinnor. 

• Respondenternas ålder sträcker sig från 17-65 där 80- och 90-talisterna 

dominerar.  

• Vid frågan om högsta utbildning svarade 73 % universitet/högskola medan 

övriga replikerade gymnasium. 

 

5.2 Träningsfrekvens bland respondenterna 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

1-2 gånger i veckan 18 18,0 18,0 18,0 

3-4 gånger i veckan 47 47,0 47,0 65,0 

5-7 gånger i veckan 35 35,0 35,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fig.1 

 
Tabellen ovan visar hur många gånger våra undersökningsdeltagare väljer att träna 

under en vecka. 18 % tränar 1-2 gånger i veckan, 47 % tränar 3-5 gånger i veckan och 

35 % tränar 5-7 gånger i veckan. 
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Vidare tränar 62 % av deltagarna regelbundet, medan 38 % tränar mindre än två gånger 

i veckan sett, i genomsnitt, över ett år. Detta kan ses i diagrammet nedan: 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

ja 62 62,0 62,0 62,0 

nej 38 38,0 38,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
Fig.2 

 

5.3 Vilka faktorer motiverar våra respondenter att träna? 

 
Här kommer vi att titta närmare på vilka som är de viktigaste faktorerna, för de 

tillfrågade, som motiverar till att träna, med hjälp av nedanstående tabell: 

  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

må bra 46 46,0 46,0 
utseende 11 11,0 11,0 
sociala faktorer 5 5,0 5,0 
bra fysisk form 22 22,0 22,0 
känslan att prestera 6 6,0 6,0 
förbättra sig i sin idrott 4 4,0 4,0 
kul att träna 6 6,0 6,0 
Total 100 100,0 100,0 

Fig.3 
 
Som man kan utläsa av tabellen så är må bra den dominerande faktorn, med sina 46 %, 

till varför man går och tränar. Vidare är även att vara i bra fysisk form (22 %) samt 

förbättra sitt utseende (11 %) viktiga medan förbättra sin idrott (4 %) var det minst 

populära alternativet.  
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5.4 Varför valet av simhallen som träningsalternativ?  
 

Fortsättningsvis skall vi nu presentera vilken som är den främsta faktorn till att man 

väljer simhallen framför andra träningscenter. Tabellen nedan visar på att utbudet (39 

%) är simhallens främsta konkurrensfaktor, tätt följt av bekvämligheten (34 %) vilket 

berättar att utbudet med såväl simning, gym som gruppass plus det uppenbarligen bra 

läget är fördelaktigt för simhallen. Det alternativ som minst antal av våra respondenter 

ansåg vara den viktigaste faktorn i sitt val att träna i simhallen var service som endast 

kändes viktigast bland 2 %.  

  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

pris 5 5,0 5,0 
utbud 39 39,0 39,0 
bekvämlighet 34 34,0 34,0 
sociala faktorer 8 8,0 8,0 
service 2 2,0 2,0 
annat 12 12,0 12,0 
Total 100 100,0 100,0 

Fig.4 

 
5.5 Förhållandet bland respondenterna beträffande stillasittande 

 
 Hur stor del av din fritid tillbringar du stillasittande? Total 

0-25% 26-50% 51-75% 

Hur stor del av din arbetsdag 

tillbringar du stillasittande? 

0-25% 16 7 4 27 

26-50% 10 13 7 30 

51-75% 2 16 6 24 

76-100% 3 7 9 19 

Total 31 43 26 100 

Fig.5 

 

I denna del kommer vi nu framföra de resultat vi fick fram beträffande stillasittande i såväl 

arbetslivet som fritiden samt jämförelser emellan könen. I figur 5 kan man se hur stor del av 

fritiden respektive arbetsdagen som våra respondenter tillbringar stillasittande. Jämförelser 

mellan båda kategorierna går att göra, men det kommer i analysen. 
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Tittar vi hur stillasittandet är fördelat utefter kön så ser det ut som följer: 
 
 

Fig.6 
 
Som tabellen ovan tydligt visar så sitter männen stilla mer och oftare i sitt arbetsliv än 

kvinnorna. Exempelvis sitter 12 män stilla 76-100 % av tiden medan motsvarande antal är 7 

bland kvinnorna. Skillnader mellan könen påvisas ytterligare då man tittar på de som sitter 

stilla 0-25 % i arbetet, där antalet för kvinnorna är 17 stycken medan männen är 10 stycken. 
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Fig.7 
 

Vidare i stillasittandet bland könen är nu fokus inriktat på fritiden. Även här kan man se att 

männen sitter stilla mer än kvinnorna, där framförallt det faktum att 20 män svarat att de sitter 

stilla 51-75 % av sin fritid samtidigt som detta enbart är livssituationen för 6 kvinnor. 

 

5.6 Fortsatta intressanta resultat ur vår studie 
 
Vi har nu besvarat två av våra frågeställningar och går nu in på andra intressanta faktum som 

framgått. Vi tänkte börja med att titta på hur det mediala samhället, och dess fokus på hälsa 

påverkat, eller inte påverkat våra respondenter. De svar vi fått in berättar att 73 % på något 

sätt påverkas av media, varav 27 % mycket och 46 % lite grann. De övriga kände ingen 

påverkan av media alls. Om man tittar närmare på de som påverkats så kan man konstatera att 

media kan påverka de som tränar på olika sätt. I vår undersökning var det helt jämt fördelat 

mellan ökad medvetenhet om hälsa, kroppsfixering/se bra ut och att de blir motiverade. 

 

Vidare redovisar vi vad undersökningsdeltagarna anser vara fördelar respektive nackdelar 

med att träna på ett träningscenter framför andra träningsalternativ. Om vi börjar med 

fördelarna så anser flest (59 %) att det fysiska, vilket inkluderar möjligheter och utbud i form 

av de maskiner, redskap och dylikt som finns till förfogande, var den största. Den näst 

vanligaste fördelen, med sina 25 %, var den sociala biten som exempelvis kunde inkludera 
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vänner, känna delaktighet och träffa nya människor. Då det beträffar nackdelarna var det den 

ekonomiska biten som var det vanligaste alternativet (41 %) följt av det faktum att 33 % 

ansåg att det inte fanns några nackdelar.  
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6. Analys 

I den här delen kommer vi redovisa en analys där vi tar upp intressanta trender som vi hittat i 

de resultat vi fått ut av vår enkätundersökning. Dessa trender kommer vi att koppla till vår 

teoridel samt den forskning vi tagit upp tidigare i arbetet. 
 
6.1 Analys av motivation & behov hos respondenterna  

 

Vi tänkte inleda analysdelen med att koppla till vår teori och närmare bestämt det 

Maslow har att säga gällande en individs behov, eftersom det varit denna teori som 

varit vårt huvudfokus under arbetets gång. I hans behovstrappa hittar man, som tidigare 

nämnt, fysiologiska behov längst ned följt av säkerhetsbehov, sociala behov och till sist 

behov av uppskattning och självutveckling. Om man applicerar denna trappa på att 

träna på en träningsanläggning menar vi att en sådan aktivitet hör till det sista 

trappsteget, alltså behov av uppskattning och självutveckling. Det i sin tur innebär, om 

man ska lita på Maslow, att det inte är alla som har möjlighet att ägna sig åt träning via 

metoder som är ekonomiskt påfrestande. Med anledning av detta tycker vi att det skulle 

vara intressant att titta närmare på hur våra respondenters utbildning påverkar deras 

träningsfrekvens. 

 
 Hur ofta tränar du? Total 

1-2 gånger i 

veckan 

3-4 gånger i 

veckan 

5-7 gånger i 

veckan 

Utbildning? 
gymnasium 6 (22 %) 13 (48 %) 8 (30 %)               27       

universitet/högskola 12 (16 %) 34 (47 %) 27 (37 %) 73 

Total 18 47 35 100 

Fig.8 

 

Ur den ovanstående tabellen ser man att det är ett lägre procentantal bland de som har 

universitet/högskola som högsta utbildning (16 %) jämfört med de som har gymnasium som 

högsta utbildning (22 %) när det gäller träning 1-2 gånger i veckan. Det går också att utläsa en 

skillnad beträffande träning 5-7 gånger i veckan på sju procentenheter i fördel för de som har 

gått universitet/högskola. Slutsatser vi drar av detta, ur Maslows perspektiv, är att man kan 

tänka sig att skillnaderna beror på att de med lägre utbildning kanske då har ett lägre avlönat 
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arbete samt en mindre flexibel fritid. Detta leder till att de inte har samma möjlighet att träna 

på exempelvis ett träningscenter i samma utsträckning, då de befinner sig på en lägre nivå i 

behovstrappan. 

 

 
Fig.9 
 

Diagrammet här ovan speglar föregående tabell då vi anser att även denna uppenbara skillnad, 

som man lägger märke till, har att göra med faktorer såsom lägre lön och mindre flexibel 

fritid. Vi tänker oss ett scenario där de med gymnasium som högsta utbildning kanske endast 

har tid och pengar till att bedriva sin träning i simhallen medan de med högre utbildning, mer 

fritid och en högre lön har betydligt större möjligheter att exempelvis bedriva olika former av 

fysisk aktivitet.     

 

Vidare när det gäller motivation kan man dela upp detta i två olika aspekter, nämligen inre 

och yttre motivation. Bland våra respondenter kan man se att den inre motivationen dominerar 

då man ser till sitt eget välbefinnande. Detta i form av att de flesta tränar för att må bra i 

27 
 



Albin Engdahl  2013-05-22 
Robin Lennartsson   Handledare: Marie Hedberg 
2IV31E  Examinator: Tobias Stark 
 
jämförelse med att förbättra utseende och sociala faktorer. I våra resultat framkom det även att 

57 % enbart fokuserar på sig själva vid träning kontra 6 % som lägger stor vikt vid andra 

vilket ytterligare påvisar att den inre motivationen är viktigast. 

 

6.2 Analys av stillasittandet  
 

Vid fortsatt analyserande av stillasittandet relaterat till resultatdelen samt den tidigare 

forskningen menar man i folkhälsorapporten att stillasittandet inom arbetslivet ökar och att 

man därför bör röra på sig mer på sin fritid för att jämna ut det hela och hålla sig frisk. 

Refererar vi till figur 5 ser man exempelvis att 9 personer, oberoende av kön, sitter still mer 

än 50 % av sin fritid samt mer än 76 % i sitt arbetsliv, men att man även kan konstatera att 16 

personer, i princip, inte sitter still alls. Det man kan konstatera då, med stöd av 

folkhälsoinstitutet, är att det finns 9 personer som skulle må bra av att öka på sina fysiska 

aktiviter i förebyggande syfte mot skador samt en bättre hälsa, medan de 16 personerna som 

knappt satt still ger sig själva bra förutsättningar för ett hälsosamt liv. Detta är dock 

antaganden, då vi baserar analysen på deras stillasittande och exempelvis inte drog, tobak & 

alkoholvanor, eftersom det är den informationen vi har valt att inrikta oss på. Kollar vi på de 

kvinnor som deltagit i undersökningen så verkar de vara medvetna om vikten av att röra på 

sig då de sitter stilla förhållandevis lite inom såväl arbetslivet som på fritiden, med en 

betoning på fritiden då den stora majoriteten rör sig mer än 50 %. Bland männen verkar det, 

enligt undersökningen, vara något värre ställt då de sitter stilla betydligt mer i såväl 

arbetslivet som på fritiden. Främst anmärkningsvärt var, med tanke på att vi bemötte våra 

respondenter på ett träningscenter, att 20 av de 52 männen svarade att de sitter stilla mer än 50 

% av sin fritid. Å andra sidan var det varken någon man eller kvinna som svarade att de 

spenderar mer än 75 % av sin fritid stillasittande, vilket kanske inte är så häpnadsväckande 

med tanke på vart vi stod. Detta är positivt, främst med tanke på det Hassmén som berättar 

om att en högre grad av stillasittande medför problem för människans muskler och skelett, 

vilket i sin tur leder till en försämrad hälsa. 
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6.3 Varför tränar man samt vilken påverkan har media? 

 

Vi byter nu inriktning från stillasittande till, vad våra respondenter ansåg, var den främsta 

faktorn till att de tränar, relaterat till kön. Om man beskådar tabellen nedan ser man att må 

bra är den viktigaste faktorn för både män (22) och kvinnor (24). Just en bättre hälsa är något 

som Söderström tar upp som en viktig faktor till varför man tränar och här kan vi se en tydlig 

koppling till de resultat vi fått fram i vår undersökning. Dock menar han att missnöjet med 

sin kropp och att förbättra sitt utseende skulle vara den främsta anledningen för kvinnor att 

träna, medan för männen skulle den fysiska formen vara viktigast, vilket inte går i linje med 

det vi fått fram. Även Hedblom redovisar resultat från en undersökning där kvinnor ansåg att 

deras utseende skulle vara den viktigaste faktorn. Samma undersökning visar att männens 

behov av att prestera skulle var deras viktigaste faktor, vilket inte heller speglar våra resultat. 

 
 vilken är den främsta faktorn som ligger bakom att du tränar? Total 

må bra utseende sociala 

faktorer 

bra fysisk 

form 

känslan att 

prestera 

förbättra sig 

i sin idrott 

kul att 

träna 

Man/Kvinna 
man 22 6 5 13 4 1 1 52 

kvinna 24 5 0 9 2 3 5 48 

Total 46 11 5 22 6 4 6 100 

Fig 5. 

  

Om vi bortser från könsskillnader utan kollar på faktorerna för alla som deltog i 

undersökningen, så kan även detta appliceras på vad forskningen säger. I den undersökning 

Hedblom valt att presentera framgick att ökad fysisk form, välmående och glädjen att träna 

var de tre främsta faktorerna till att träna. Detta stämmer, till stor del, överrens med våra 

resultat och vi får även medhåll från den svenska studie som genomfördes 2005 då dessa tre 

alternativ var bland de sju främsta även där. Tilläggas bör att i denna undersökning placerade 

sig ”förbättra sitt utseende” först på en sjunde plats jämfört med vår undersökning där faktorn 

hamnade på en klar tredjeplats. Detta får oss att komma in på medias inverkan som kan vara 

en bidragande orsak. Söderström menar att man i dagens samhälle, i en allt högre grad, omges 

och påverkas av olika mediala fenomen, där man ofta kan se att ett stort fokus läggs på vikten 

av att se bra och hälsosam ut. Att media målar upp en bild av att man skall söka perfektion i 

sitt utseende tror vi är just denna bidragande orsak vi tidigare nämnde. Av våra resultat att 

29 
 



Albin Engdahl  2013-05-22 
Robin Lennartsson   Handledare: Marie Hedberg 
2IV31E  Examinator: Tobias Stark 
 
döma så kan man till att börja med konstatera att 73 % av respondenterna känner att de 

påverkas av media, i någon form, när det gäller deras träning. Nästan en tredjedel påverkas 

mycket av media och då främst genom en ökad medvetenhet, utseendefixering och en ökad 

motivation till att träna. I detta fall syns det tydligt att våra resultat stämmer överrens med den 

forskning vi tidigare tagit upp. 

 

6.4 Motiv till att man tränar förhållet till träningsformen man utövar 

 
En annan av våra frågeställningar som behövde undersökas var hur motivet bakom att man 

tränar påverkas utefter vilken träningsform man oftast bedriver. Vi har sett över detta i den här 

tabellen nedan. 

 
 vad tränar du oftast? Total 

styrka kondition gruppass annat 

vilken är den främsta faktorn 

till att du tränar i simhallen 

framför andra träningscenter? 

pris 0 2 3 0 5 

utbud 8 14 16 1 39 

bekvämlighet 10 12 11 1 34 

sociala faktorer 2 0 4 2 8 

service 0 0 2 0 2 

annat 6 2 2 2 12 

Total 26 30 38 6 100 

Fig 6. 

 

Här kan man exempelvis se att må bra är den viktigaste faktorn för alla, men då främst för de 

som tränar i någon form av gruppass. Utseendefaktorn ökar i betydelse för de som tränar 

styrka medan de som huvudsakligen tränar kondition anser att förbättra sin fysiska form är 

minst lika viktigt som att må bra.    
 

6.5 Vad anser våra respondenter om simhallen? 

 

Fortsättningsvis kommer vi nu titta närmare på simhallen i Växjö och vad de tillfrågade, i 

allmänhet, anser om den som träningsanläggning. Av de 100 tillfrågade visade det sig att 73 

stycken är nöjda med träningscentret. Den främsta anledningen till detta var utbudet, vilket 

ytterligare påvisar att simhallens kombination av bassänger, möjlighet till gruppass samt gym 
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är deras främsta konkurrensfördel. De resterande 27 personerna var alltså missnöjda på något 

sätt. Det visade sig, i princip, att alla av dessa tyckte att lokalerna, i form av utrymme, ljus, 

orenhet och ventilation, var det som skapade missnöjet. Ser man till vad Mossberg skrivit i 

ämnet är det viktigt att se över sitt upplevelserum och tänka igenom hur man väljer att 

presentera såväl atmosfäriska, sociala, som designfaktorer. Hur man sköter sin miljö och hur 

den uppfattas av kunden kan vara avgörande beträffande kundtillströmningen. 
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7. Diskussion 

 

Nedan kommer vi avsluta med en diskussionsdel där våra egna synpunkter gällande resultaten 

av den här studien kommer att redovisas. 
 
7.1 Diskussion beträffande resultatet av vår studie 
 

Till att börja med tycker vi att det är intressant att titta närmare på vad vi kommit fram till 

gällande de frågeställningar som är den röda tråden i arbetet. En av dessa frågeställningar 

handlade om motivet till varför man tränar och i resultatdelen av vårt arbete kan man tydligt 

se att det är må bra som är den främsta faktorn. Med tanke på den förmodade målgrupp som 

simhallen vill inrikta sig mot så var detta inte speciellt förvånande. Eftersom de erbjuder ett 

väldigt brett utbud träningsmässigt, med allt ifrån styrketräning till simning, så kommer de 

också locka en bredare målgrupp gällande ålder, träningsvana och träningspreferenser. Detta 

för med sig att må bra blir det klart mest valda alternativet då våra resultat tyder på att detta är 

viktigast för den genomsnittlige träningsutövaren. Om vi istället hade studerat elit- eller ren 

gymverksamhet i någon form misstänker vi att resultaten hade lutat åt ett helt annat håll. Om 

vi studerar de minst populära anledningarna till att träna ser vi att förbättra sig i sin idrott, 

sociala faktorer, kul att träna och känslan att prestera hamnar i botten. Enligt oss är även dessa 

resultat relativt naturliga och förståeliga. Gällande förbättra sig i sin idrott utesluter det 

alternativet många av respondenterna som inte håller på med någon idrott.  Vi tror att många 

tränar på grund av sociala faktorer, men inte som prioritet ett då man kan träffa och umgås 

med vänner och så vidare på andra, i många fall bättre, sätt om det är just det man vill göra. 

Kul att träna och känslan att prestera är två alternativ som undermedvetet kanske är en faktor 

för många, men som vi ser det så ses främst de som drivs av att prestera inom mer 

tävlingsinriktade sammanhang medan man kan hitta roligare former av träning än det som 

erbjuds på ett träningscenter. 

 

Fortsättningsvis kommer vi nu titta på nästa frågeställning som ifrågasätter varför man väljer 

simhallen framför andra träningscenter. Resultaten visar att utbudet samt läget är simhallens 

största fördelar om man frågar dess kunder. Med utbudet tänker vi oss att blandningen av 

många olika träningsformer plus att det finns möjlighet till att simma eller bada tillfredsställer 

många träningsutövares behov. Så som simhallen är belägen är det inte konstigt att dess läge 
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valts som en faktor till varför man tränar där bland många av deras kunder. Med såväl nära till 

centrum som universitetet samt möjligheter att ta sig dit via buss, bil, cykel eller till fots på ett 

enkelt sätt så med detta nämnt är valet inget som överraskar oss. Pris och service är de minst 

valda alternativen i samma fråga bland de vi frågade och det kan man, i vår mening tolka på 

två olika sätt. Antingen så är det väldigt dyrt på simhallen samtidigt som de inte erbjuder 

någon service att tala om, eller så är pris och service helt enkelt inget viktigt i valet av 

träningscenter för gemene man. Troligtvis är det en mix av båda dessa fenomen. Ett tillägg till 

det hela kan vara att de som visade missnöje med simhallen främst klagade på skötseln av 

lokalerna och den allmänna servicen, vilket vi antar är en bidragande orsak till det låga antalet 

som valde just service som främsta anledning. 

 

Vidare finner vi det nu intressant att diskutera de resultat vi fått fram beträffande 

stillasittandet. Till att börja med finner vi det lämpligt att belysa det faktum att vi varit på ett 

träningscenter och delat ut enkäterna, vilket kan ha haft en påverkan gällande resultaten av en 

stillasittande fritid. Om vi istället exempelvis haft en annan inriktning på vår studie och delat 

ut enkäterna i centrum, hade med all säkerhet resultaten varit annorlunda, då gissningsvis vi 

nått ett större stillasittande. Börjar vi att diskutera runt stillasittandet i arbetslivet ur ett 

genusperspektiv så kunde man till att börja med se tydliga skillnader. Kvinnor sitter betydligt 

mindre still i arbetslivet än männen, vilket, enligt en högst hypotetisk teori, skulle kunna bero 

på att män i betydligt större utsträckning sitter på högre poster i näringslivet. Den stora 

skillnaden mellan män och kvinnors stillasittande på fritiden är nivån över 50 % där det finns 

mycket mindre kvinnor. Att männen sitter still i en så pass större utsträckning skulle kunna ha 

att göra med att kvinnor är mer påverkbara beträffande sitt utseende och går därför 

exempelvis hellre ut och går än att sitta framför tv:n. Avslutningsvis på detta ämne, men utan 

jämförelse mellan könen, tänkte vi ta upp det faktum att merparten av respondenterna sitter 

stilla mindre än 50 % i såväl arbetslivet som på fritiden, med extra betoning på fritiden. Detta 

finner vi positivt och det skulle kunna diskuteras tillsammans med de trender gällande 

stillasittande vi vidrört i inledningen och den tidigare forskningen. Trenden i dagens samhälle 

som visar på ökat stillasittande stämmer alltså inte helt överrens med de som deltagit i vår 

undersökning. Detta kan, som vi tidigare varit inne på, delvis bero på vart vi valt att 

genomföra studien. Man kan notera att de 19 % som sitter stilla mer än 76 % i sitt arbetsliv 

valt att röra på sig mer under sin fritid, vilket vi finner positivt då man med en sådan 

arbetssituation måste röra på sig för att undvika ohälsa.      
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Fortsättningsvis skall vi nu lägga fokus på vår tredje frågeställning som vi även behandlade i 

analysen med hjälp av figur 6. Något som vi finner som intressant är det faktum att man kan 

se tydliga skillnader gällande de som valt utseende som främsta motiv bakom sin träning 

relaterat till vad det är för träningsform de bedriver. Att detta alternativ var vanligast i 

samband med styrketräning förefaller självklart enligt vår mening då vår uppfattning är att 

många bygger muskler gör just detta för att förbättra sitt utseende. Som ett exempel så har väl 

alla hört någon prata om att komma i form, genom styrketräning, till ”beachen” kommande 

sommar. Söderström är inne på samma resonemang då han menar att männen genom 

styrketräning och muskelbyggande vill återetablera könsskillnaderna samt framhäva en 

dominant maskulinitet. Vidare lyfte vi fram i analysen att må bra var den överlägset viktigaste 

faktorn för de som tränade genom gruppass. Detta tror vi beror på att just den träningsformen 

attraherar människor i alla åldrar, med olika träningskunskaper och kompetens. Vi tror att 

närvaron av instruktör kvalitetssäkrar träningen mentalt för utövaren och därför lockar den 

som vill träna och förbättra hälsan, men kanske inte har kunskapen att göra det på egen hand. 

Till sist tänkte vi även ta upp det faktum att alternativet vara i bra fysisk form var så pass 

dominerande hos de som konditionstränade om man jämför med övriga träningsformer.  Detta 

tror vi kan bero på att just konditionsträning är mer förknippat med att vara i en bra fysisk 

form då det exempelvis är lätt att mäta resultaten av sin träning. Ett intressant tillägg 

beträffande bra fysisk form i samband med gruppassen, som diskuterades ovan, är att det 

skiljde så mycket mellan må bra och just bra fysisk form. Vi trodde på förhand att det skulle 

vara betydligt jämnare fördelat då man skulle kunna tänka sig att man var mer målinriktad i 

sin träning via gruppass, men resultatet visar alltså på att man tar sig till denna form av 

träning med inställningen att må bra helt enkelt. 
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8. Slutsats 

 

Om man då, avslutningsvis, skall sammanfatta det vi fått fram i denna undersökning och 

”knyta ihop säcken” så kan man börja med att poängtera att såväl etablerade som nya aktörer 

på marknaden beträffande träningscenter i Växjö bör tänka på att merparten av kunderna tar 

sig dit för att må bra. Man måste tänka på att hålla en god service och hålla sina faciliteter 

rena och snygga samt funktionella då just lokalerna visade sig vara det som väcker störst 

missnöje om det missköts. Vidare är utbudet och bekvämligheten de faktorer som främst 

ligger till grund i valet av träningscenter, vilket gör att där bör man särskilja sig som aktör och 

”vara bättre” än konkurrenterna. Männen är de man bör lägga lite extra vikt vid om man är ute 

efter nya kunder då det där finns störst potential, i samband med att de sitter stilla mest på 

såväl fritiden som i arbetslivet. En hälsokampanj mot ett mansdominerat företag där 

merparten av arbetsuppgifterna är av stillasittande art skulle exempelvis kunna vara en bra idé 

då denna grupp, enligt våra resultat, behöver röra på sig mer för att inte hotas av ohälsa och 

denna satsning skulle då vara en tjänst för samhället. Dock inser vi att hälsoinriktade 

näringsidkare hellre inriktar sig mot redan fysiskt aktiva målgrupper, då dessa är lättare att 

locka.  
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Bilaga 1 - Enkäten 
 

Vad motiverar och påverkar din träning? 
 
Syftet med denna undersökning är att ta reda på vilka faktorer som ligger bakom att du tränar 

samt varför du just valt simhallen. Tanken är att vi med hjälp av den här enkätundersökningen 

ska få en närmare inblick i hur du resonerat då det gäller diverse faktorer beträffande 

träningsaktivitet. Vi vill nå ut till personer med olika kön och åldrar för att få ett så brett 

perspektiv som möjligt och du är en av våra utvalda! 

 

Ni svarar på nedanstående frågor genom att ringa in det svarsalternativ som passar er bäst. 

Om det inte står något annat, ringa enbart in ett svarsalternativ. Enkäten är anonym och svar 

gällande exempelvis födelsedatum kommer inte presenteras enskilt utan i det stora hela. 

 

Kön: 

Man 

Kvinna 

 

Födelseår: 

Utbildning: 

Grundskola 

Gymnasium 

Universitet/Högskola 

 

Hur stor del av din arbetsdag tillbringar du stillasittande? 

0-25% 

26-50% 

51-75% 

76-100% 
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Hur stor del av din fritid tillbringar du stillasittande? 

0-25% 

26-50% 

51-75% 

76-100% 

 

Hur ofta tränar du? (Allt ifrån stavgång till idrottsutövande) 

1-2 gånger i veckan 

3-4 gånger i veckan 

5-7 gånger i veckan 

 

Tränar du enbart här i simhallen? 

Ja 

Nej 

 

Om nej, vart bedriver du träning i övrigt? 

 

Annat träningscenter 

I naturen (exempelvis springa, gå) 

Idrottsförening 

Övrigt 

 

Vilka är de tre främsta faktorerna som ligger bakom att du tränar? Vad motiverar? 

Skriv vid sidan av svarsalternativet 1,2 eller 3 beroende på hur du rangordnar. 

Må bra (exempelvis god hälsa, får mig att känna mig mer pigg och positiv)  

Utseende  

Sociala faktorer (exempelvis vänner, vill känna delaktighet, vill träffa nya människor) 

Vill vara i bra fysisk form 

Känslan av att prestera 

Förbättra sig i sin idrott 

Det är kul att träna 

Annat 
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Till hur stor del har det faktum att hälsa, och vikten av en god sådan, ständigt finns 

närvarande i dagens mediala samhälle påverkat din träning? 

 

Det har påverkat mig mycket 

Det har påverkat mig lite grann 

Det har inte påverkat mig alls 

Jag visste inte ens om detta faktum 

 

Om media har påverkat dig, på vilket sätt samt vilka skillnader har det medfört? Texta 

Fritt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad anser du vara fördelarna med att träna på ett träningscenter, såsom simhallen, 

framför andra träningsalternativ? 

 

Det sociala (exempelvis vänner, vill känna delaktighet, vill träffa nya människor) 

Det fysiska (exempelvis möjligheter och utbud i form av de maskiner, redskap och dylikt som 

finns till förfogande) 

Det ekonomiska (pris, erbjudanden) 

Annat 

 

 

 

 

 

 

41 
 



Albin Engdahl  2013-05-22 
Robin Lennartsson   Handledare: Marie Hedberg 
2IV31E  Examinator: Tobias Stark 
 
Vad anser du vara nackdelarna med att träna på ett träningscenter, såsom simhallen, 

framför andra träningsalternativ? 

 

Det sociala 

Det fysiska 

Det ekonomiska 

Det finns inga nackdelar 

Annat 

 

Vilken är den främsta faktorn till att du tränar i simhallen, framför andra 

träningscenter? 

Pris 

Utbud  

Bekvämlighet  

Sociala Faktorer 

Service 

Annat 

 

Hur länge har du tränat på gym eller träningscenter? 

 

0-1 månad 

2-12 månader 

13-24 månader 

25 månader eller längre 

 

Hur länge har du tränat i simhallen? 

 

0-1 månad 

2-12 månader 

1-2 år 

3 år eller längre 
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Sett över ett år, tränar du regelbundet med jämna intervaller hela året, eller har du 

perioder då du tränar mycket och perioder då du tränar mindre? Med regelbunden 

träning menar vi minst två gånger i veckan hela året. 

 

Ja, jag tränar regelbundet  

Nej, vissa perioder tränar jag mindre 

 

Om träning varierar under årets gång, vad tror du det beror på? 

Nyårslöfte 

Olika mycket ledig under året 

Prisfråga 

Min träning varierar på grund av säsong (Exempelvis fotbollssäsong) 

Annat 

 

Om träning varierar under årets gång, vad skulle du göra så att du tränar mer 

regelbundet?  

 

Skaffa en personlig tränare 

Planera bättre 

Vara mer målmedveten 

Jag är nöjd med min nuvarande träningsfrekvens 

 

Tar du hjälp av någon form av instruktör eller tränar du på egen hand? 

 

Ja, jag tar hjälp av instruktör 

Det varierar 

Nej 
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Vad tränar du oftast?  

 

Styrka  

Kondition  

Gruppass  

Annat 

 

Hur ser du på simhallens atmosfär? (exempelvis ljud, ljus, trångt/rymligt)  

Jag tycker den är bra 

Jag tycker den är dålig 

 

Vad tycker du, beroende på svaret i föregående fråga, är bra/dåligt gällande simhallens 

atmosfär? (exempelvis ljud, ljus, trångt/rymligt) Texta fritt nedan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lägger du stor vikt vid de andra som tränar i simhallen? (exempelvis deras beteende, 

utseende) 

 

Ja, jag lägger stor vikt vid de andra som tränar 

Det händer med jämna mellanrum, men inte frekvent 

Nej, jag fokuserar enbart på mig själv     

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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