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Abstrakt 

 

 

Denna uppsats handlar om hur motionärer upplever musiken under 

styrketräningspass vid gruppträning och vad i musiken som är motiverande. För 

att samla in material till uppsatsen har jag använt mig av observation, enkät och 

analys av musik vid ett och samma styrketräningspass på Olympen Träningscenter. 

Empirin har utvärderats och tolkats utifrån den motivationsteorin som utarbetats 

av forskarna Edward L. Deci och Richard M. Ryan från University of Rochester i 

New York, som kallas för Self-Determination Theory eller SDT.  

 

Mina resultat visar att majoriteten av deltagarna tycker det är viktigt med musik 

vid träning för att känna motivation. Som viktigaste musikaliska faktor upplevs i 

detta samband musikens tempo. Mina observationer och informanternas 

enkätsvar tyder också på att musiken hjälper till att öka motionärernas inre 

motivation som får anses som den mest varaktiga kategorin av motivation. 
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1 Inledning 
 

Hur motionärer upplever att musik påverkar deras motivation vid träning är något 

mycket individuellt. Relationen mellan musik och motivation spelar därför en 

viktig roll för vilken inställning som motionärer har under träningspassen. 

 

Personligen tränar jag 4-5 dagar i veckan och vet själv hur jag upplever och tänker 

kring musik när jag tränar. Med rätt musik i lurarna eller högtalarna kan jag hamna 

i en sinnesstämning där träningen inte uppfattas lika ansträngande längre. Istället 

känner jag motivation att orka mer än jag tror, vilket får mig att inte ge upp och 

istället ge det lilla extra.  

 

Enligt forskning som gjorts kring musik i samband med fysisk aktivitet 

framkommer att musik ger en positiv effekt hos motionärerna. Det har utförts 

tester på hur musik påverkar motionärer ur ett psykologiskt och fysiskt perspektiv 

när de tränar. Forskning inom detta område har ökat markant, främst på det 

psykologiska och medicinska planet.  

 

Genom att undersöka hur motionärer vid gruppträning upplever att musik 

påverkar deras motivation hoppas jag att denna uppsats kan tillföra mer kunskap 

om forskningsområdet ur ett motivationsperspektiv. 
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2 Bakgrund  
 

2.1 Tidigare forskning  

 

När jag befann mig i idéstadiet av denna uppsats och i det steg i processen då jag 

letade efter tidigare forskning hittade jag en kandidatuppsats som undersökt 

musik och fysisk aktivitet, ur ett perspektiv likt det jag själv undersökt. Denna 

uppsats är dessutom skriven av Elin Gustafsson vilket utgör en risk för förvirring 

kring vem som skrivit varderas uppsats. I och med att vi har samma namn, med 

samma stavning och våra uppsatser rör sig inom samma problemområde, har jag i 

möjligaste försökt ge min uppsats en handling som inte liknar den i hennes 

uppsats. Jag har ändå tagit viss inspiration från den och vinklat min uppsats åt ett 

annat håll, för att våra uppsatser inte ska likna varandra och för att de inte ska 

förväxlas.  

 

Det som skiljer hennes uppsats från min är att hennes uppsats fokuserar på fler 

typer av fysisk aktivitet och idrott i skolan, medan jag fokuserar enbart på 

styrketräningspass vid gruppträning. Elin kommer fram till slutsatsen att musik 

har en positiv inverkan på motionärer och att motionärer verkar ha en bra 

uppfattning om vilken musik som passar till olika typer av träning.1 

 

Annan tidigare forskning tar upp ämnen som rör sig kring att visa på musikens 

effekter hos både amatör- och elitidrottare. I artikeln Emotional and motivational 

uses of music in sports and exercise: A questionnaire study among athlets, av 

forskarna Petri Laukka och Lina Quick, framkommer att majoriteten av 

elitidrottarna gärna lyssnar på intensiv musik.2 Oftast lyssnar de på musik vid 

situationer som uppvärmning före tävling, samt efter att de genomfört en tävling. 

Men att lyssna på musik anses lika viktigt vid träning som i det vardagliga livet. 

                                                 
1 Gustafsson, Elin. (2008). Musik och Fysisk Aktivitet, Stockholm, Kungliga Musikhögskolan.  
2 Laukka Petri, Quick Lina. (2011). Emotional and motivational uses of music in sports and exercise: A 

questionnaire study among athletes, Psychology of Music vol 41 (2), 11/11 2011, s. 198-205. 

http://pom.sagepub.com/content/41/2/198.short, sida besökt 2013-09-23. 
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Laukka och Quick hittar i undersökningen även skillnader mellan kvinnor och 

män, då kvinnor visar sig lyssna mer på musik och anser det viktigare än vad män 

visar sig göra.  

I artikeln Musikens positiva kraft, ur tidskriften Svensk Idrottsforskning,3 ligger 

fokus på att ta reda på hur både amatörer och elitidrottare upplever att musik 

påverkar dem positivt vid träning. Forskarna ställer sig frågan om hur och varför 

musik har positiva effekter genom att låta fyra testgrupper lyssna på olika typer av 

musik. Detta för att se om vissa typer av musik upplevs och påverkar motionärer 

på olika sätt beroende på vilken träning man utför. Undersökningens resultat visar 

att den musikaliska strukturen i musiken är viktig och att den leder till en ökad 

fysisk intensitet hos undersökningens deltagare. Även att musiken och den sociala 

samvaro man får vid gruppträning ger effekter som ökar den positiva upplevelsen 

av att träna. 

 

Artiklarna Förbättra din form med musik4 och Åtta saker du får ut av musiken,5 båda 

från tidskiften iForm, fokuserar på hur musiken påverkar kroppen vid träning. I 

Förbättra din form med musik berättas om vetenskaplig forskning som bevisar att 

musiken har en förmåga att frigöra adrenalin och dopamin som gör oss glada. Den 

åberopade forskningen visar också att musik påverkar de delar av nervsystemet 

som kontrollerar puls och andning. I Åtta saker du får ut av musiken listas åtta 

saker upp, mycket konkret, som får oss att känna positiva effekter av musik vid 

träning. Dessa effekter är att (1) musik får oss att reagera snabbare, (2) att ett lagom 

tempo gör oss starka på långa distanser, (3) vi kan träna hårdare utan att bli trötta, 

(4) får mera flyt i träningen, (5) får bättre resultat inför tävlingar, (6) vi sparar syre 

                                                 
3 Madison Guy, Ulrika Aasa, Johan Paulin, (2011), Musikens Positiva kraft, Svensk Idrottsforskning, vol. 1, 

2011, s. 46-49, 

http://sob.btj.se.proxy.lnu.se/sb/FrontServlet?handler=AsokGetFile&artno=2178898&datatype=2&sessi

on=11060765, sida besökt 2013-11-22. 
4 Sonne Claus, 6/6 2010, Förbättra din form med musik, iForm, 

http://ifrom.se/traning/motivation/forbattra-din-form-med-musik, sida besökt 2013-11-22.   
5 Åtta saker du får ut av musik, 6/6 2010, iForm, http://ifrom.se/traning/motivation/atta-saker-du-får-

ut-av-musik, sida besökt 2013-11-22.    
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och orkar mer, (7) att intervall- och teknikträning blir lättare och (8) att musiken 

hjälper oss hålla motivationen uppe.   

 

I boken Må bättre av musik6 görs en sammanställningen av forskningresultat av 

hur musik påverkar människan emotionellt, fysiskt, mentalt och socialt. I samband 

med forskningsresultaten presenteras hur dessa kan användas praktiskt, för att 

använda musik i syfte att förbättra hälsan.  Sporting Sounds – Relationship between 

sport and music,7 bygger på en samling av vetenskapliga artiklar. Dessa artiklar 

ökar förståelsen för hur viktig musik är för fysiska prestationer, vårt mottagande 

av den och kommersialisering inom sport. 

 

2.2 Den tidigare forskningen, skillnader och likheter  
 

Den tidigare forskningen jag hänvisat till rör sig inom samma område, med lite 

olika fokus på undersökningarna. Det gör att de inte skiljer sig så mycket från 

varandra. Istället blir det intressant att sätta deras olika riktningar mot varandra.   

I artiklarna Musikens positiva kraft, Förbättra din form med musik och Åtta saker 

du får ut av musiken ligger fokus på att visa hur musik vid träning ger positiva 

effekter fysiskt och inte så mycket mentalt.  

 

Emotional and motivational uses of music in sports and exercise: A questionnaire 

study among athlets, är den som skiljer sig mest från de andra artiklarna i dess 

fokus på musikens positiva effekter.8 Här vill forskarna visa på hur elitidrottare 

väljer att använda musik vid sin träning, genom att låta dem svara på en enkät om 

deras motivation och emotionella känslor kring deras sporter. Jämfört med ovan 

nämnda artiklar bygger Må bättre med musik och Sporting Sounds – Relationship 

between sport and music på tidigare forskning som gjorts inom forskningsområdet. 

Därför ger de en bredare syn på vad det finns för forskning kring relationen mellan 

träning och musik. 

                                                 
6 Horwitz Bojner Eva, Bojner Gunilla. (2005) Må bättre med musik. Västerås, Ica Bokförlag 
7 Bateman Anthony, Bale John. (2009) Sporting Sounds – Relationship between sport and music. 

Abingdon, Routledge 
8 Laukka, Quick. (2011). s. 198-205. 
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2.3 Definitioner 

 

Här följer förklaringar av begrepp i denna uppsats:  

 

 Begreppet motivation används frekvent genom hela uppsatsen och syftar till 

den emotionella känsla man känner när man upplever välbefinnande och 

ny energi att anstränga sig lite extra.  

 Begreppet träning används i uppsatsen med syfte på träning i form av fysisk 

aktivitet.  

 Begreppet bpm (beats per minute, slag per minut), definierar tempot i en 

låt. Det vill säga hur många taktslag per minut det är i en låt.    

 Olympens Träningscenter, belägen på Linnéuniversitetets campus i Växjö, 

är i uppsatsen förkortad till Olympen. 

 Tempo är ett uttryck för musikens hastighet och betecknar om en låt är 

snabb eller långsam. Tempo hänger ihop med bpm (beats per minute), det 

vill säga hur snabbt taktslagen följer varandra. 

 Rytm bygger på tonernas förhållande sinsemellan och på att vissa är starka, 

svaga, korta eller långa. Vid upprepning talar vi om rytmiska mönster.   

 Melodi innebär en följd toner som tillsammans skapar en musikalisk enhet. 

 Begreppet genre används för att kategorisera olika stilar av musik.  

 

2.4 Forskningsperspektiv 
 

Jag kommer att göra min undersökning ur ett motivationsperspektiv. Fokus ligger 

på hur deltagarna vid styrketräningspass i grupp upplever att motivationen 

påverkas i samband med den musik som spelas på styrketräningspassen. Ur detta 

hoppas jag få fram kunskap som kan ge en ökad förståelse kring vilken typ av musik 

som lämpar sig på styrkepass vid gruppträning, för att framkalla positiv 

motivationsnivå.   
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3 Syfte och frågeställningar  
 

Syftet för denna uppsats är att ta reda på hur motionärer upplever musiken vid 

styrketräningspass och vad i musiken som är motiverande. För att få svar på dessa 

huvudfrågor utgår jag från följande detaljfrågor:  

 

 Vad tycker motionärerna om musiken?  

 Hur påverkar den deras motivation? 

 Vad är det för musik som spelas på passen? 

 Hur ger motionärerna uttryck kroppsligt och emotionellt utifrån musiken? 

 Vilka musikaliska kriterier i musiken kan ge positiva effekter vid 

styrketräning? 

 

3.1 Avgränsning  
  

Begreppet träning kan användas på många olika situationer, men i denna uppsats 

används det främst i samband med gruppträningspass med fokus på 

styrketräningspass. Jag har valt att fokusera på ett gruppträningspass för att 

deltagarnas träningssituation likriktas tack vare den musik som spelas i högtalare 

under passet och de anvisningar som träningsledaren ger, samtidigt som varje 

motionär har en individuell upplevelse av träningen. Det är dessa individuella 

reaktioner jag är ute efter i min studie. En anledning till att jag valt styrketräning 

är att det är en ansträngande träningsform som kräver särskild motivation hos 

motionären för att orka träningen jämfört med andra, enklare träningspass.  
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4 Metod och material  
 

4.1 Metodbeskrivning  

 

För att samla in material till uppsatsen har jag använt mig av observation, 

enkätstudie och en analys av musiken från det observerande träningspasset. 

Observationen utfördes i november 2013 på Olympen Träningscentrum, som ligger 

på Linnéuniversitetets campus i Växjö. Efter träningspasset delade jag även ut en 

enkät till deltagarna som fylldes i på plats. Observationen och enkäterna har sedan 

i analysarbetet satts i relation till den musik som spelats på det observerade 

träningspasset.  

 

Här nedan kommer först en kort presentation av Olympens Träningscentrum där 

denna studie har genomförts och därefter en beskrivning av hur jag har gått tillväga 

med studiens olika empiriska moment. 

 

 

4.1.1 Olympen Träningscentrum 

 

Olympen Träningscentrum är beläget på Campus i J-huset tillhörande 

Linnéuniversitet. Träningscentret öppnades hösten 2010 och drivs av 

idrottsföreningen VUGI, som står för Växjö universitets gymnastik och 

idrottsförening. På Olympens Träningscentrum finns en välutrustad 

gymavdelning, spinningsal, gruppträningssal och möjlighet att träna olika 

bollsporter. Träningscentret fokuserar inte bara på den verksamhet som drivs på 

själva centret, utan arrangerar även diverse andra aktiviteter som att prova på 

turridning, dykning, klättring, kanotturer, samt skidresor och löpträning på 

våren.9   

 

 

                                                 
9 Olympens Träningscentrum, Information om Olympen Träningscentrum, 

http://www.olympentraningscenter.se/information.html, sida besökt 2013-11-28. 
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4.2 Min observation av styrketräningspasset 

 

Vid observationen av träningspasset på Olympen valde jag att inte vara delaktig i 

passet, utan satt istället med och antecknade mina iakttagelser av observationen 

på passet. Det jag tittade efter under observationen var rörelser och ansiktsuttryck 

som kan visa på deltagarnas motivationsnivå. För att underlätta observationen 

gjorde jag ett observationsschema med kategorierna emotionella uttryck, fysiska 

uttryck och övrigt.10 Detta för att genom emotionella uttryck som glädje, trötthet 

och ansiktsfärg går att tolka hur ansträngda deltagarna är av träningen. På samma 

sätt går ur fysiska uttryck som skakiga ben och armar att tolka hur trötta deltagarna 

är i kroppen. Kategorin övrigt innehåller uttryck som till exempel att deltagarna 

avbryter styrkeövningen, på grund av att det inte lika lätt går att placera som ett 

fysiskt eller emotionellt uttryck. De tre kategorierna har gemensamt att de 

påverkas av viken grad av motivation deltagarna har. Det jag fick ut av 

observationen sattes i relation till de svar jag fick fram ur enkätstudien och den 

musik som spelades vid det utvalda tillfället. 

 

Observationen bokades genom instruktören som höll i träningspasset och som var 

mycket positiv till att låta mig observera och göra en enkätstudie. Då jag bokade 

tid för observationen sa instruktören att deltagarna skulle bli informerade om 

observationen och enkätstudien. Vi talades vid innan passet kring mitt syfte med 

observationen och vad min uppsats skulle handla om. Innan träningspasset drog 

igång blev jag presenterad av instruktören som förklarade vem jag var och varför 

jag satt med för att observera och gör en enkätstudie.  

 

Min första tanke var att filma observationen. Detta gavs jag inte tillstånd till då det 

är en regel de fastställt på Olympen att deltagare inte får filmas. Bland annat för 

att det kan anses känsligt hos många deltagare. Hade jag haft möjlighet att filma 

passet hade mina observationer kunnat bli mycket mera detaljerade. Eftersom jag 

då hade haft möjlighet att se observationen flera gånger och chans att upptänka 

                                                 
10 Se bilaga, Observationsschema 
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nya iakttagelser. Trots det kände jag att observationen gav mig tillräckligt för att 

kunna göra en tolkning av deltagarnas emotionella och fysiska uttryck.  

 

 

4.3 Min enkätstudie vid styrketräningspasset 
 

Enkäten delades ut i direkt anslutning till det observerade passet. Den är utformad 

på ett sätt som ska göra den enkel och snabb att fylla i. Enkäten innehöll nio frågor, 

varav av två om kön och ålder och övriga kring hur viktigt deltagarna tycker att 

musik som spelats vid träningspasset är. Hur de upplever att musiken påverkar 

deras motivation under styrketräningspasset, vad det är i musiken som får dem att 

känna sig motiverade och vilken musik de helst tränar till. Enkäten finns tillgänglig 

som bilaga.  

   

Den grundläggande anledningen till att jag gjorde frågorna korta och enkla att 

besvara var för att få så många som möjligt att ta sig tid att fylla i enkäten.11 Men 

även för att det efter att ett pass har avslutats kan det bli lite hetsigt eftersom 

deltagarna är svettiga och trötta. Det ingår också att de som deltagit måste plocka 

tillbaka de redskap de använt under passet. Ofta börjar ett nytt pass efteråt, 

vanligen med så kort marginal som fem minuter, då passen i regel är 55 minuter 

långa och det oftast är en timme mellan de olika passen.  

 

Innan jag utförde enkätstudien testade jag enkäten på personer i min närhet som 

själva deltar i styrketräningspass, för att se hur de upplevde enkäten. Detta för att 

få ut så mycket som möjligt av enkäten och få den så enkel, men ändå så 

informationsgivande som jag ville ha den. 

 

Det som kan vara problematiskt med en enkät som metodval är att ställa rätt frågor 

och formulera dem på ett sätt som gör dem enkla att förstå. För att en enkätstudie 

ska återge så mycket användbart material som möjligt bör enkätfrågorna uppfattas 

rätt av informanterna. Utifrån resultat från denna undersöknings enkätstudien har 

                                                 
11 Se bilaga, Enkät 
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jag gjort tolkningen att det inte var några större problem för deltagarna på passet 

att förstå enkätfrågorna. Bortsett från fråga nio kring vilka element i musiken som 

fick deltagarna att känna sig motiverade. Elementen som skulle rangordnas från 

ett som det viktigaste till fem som det minst viktiga uppfattades av många som att 

till exempel en etta kunde sättas på flera element, istället för en siffra per element 

som var avsikten i frågan. Även om jag fick fram ett svar ur frågan borde den 

formulerats på ett tydligare sätt.  

 

4.4 Musiken från träningspasset på Olympen   
 

När observationen var klar och enkäterna insamlade var det dags för att analysera 

den musik som spelats på det styrketräningspass som observerats. Det jag lyssnade 

efter i musiken var rytm, tempo, melodi, text och genre. Dessa är även musikaliska 

element som omnämnts i enkäten för att få reda på i vilken rangordning dessa 

upplevs viktiga hos motionärerna, i relation till deras motivation under ett 

träningspass. Det jag haft för avsikt att få fram ur analysen är vilka samband det 

finns mellan det jag sett i observationerna och de svar jag fått från enkäterna, i 

relation till den musik som spelats på styrketräningspassen.  

 

På Olympen kan instruktörerna själva välja vilken musik de vill spela på sina 

träningspass, dock kan de inte välja fritt helt och hållet. Det finns regler de måste följa 

vid valet av musik. En låt måste ha ett passande bpm (beats per minute) beroende på 

vilken övning låten ska spelas till. I upplägget för musiken som väljs till ett träningspass 

finns huvudsakligen tre kriterier i musiken man vill uppfylla. Dessa är att låten ska ha ett 

passande bpm, att det finns en igenkänningsfaktor, speciellt till de tuffaste övningarna 

kan det var bra med en låt som många känner igen, samt att tempot inte varierar för 

mycket i musiken.12 På det för studien observerade träningspasset vid Olympen som går 

under namnet Skivstång spelades tio låtar sammanlagt, varav fem undersöks närmare i 

den analys som görs nedan.  Dessa fem låtar valdes ut för att de spelades vid 

styrkeövningar för stora muskelgrupper, de låg jämt sprida över träningsprogrammet och 

hade en viss igenkänningsfaktor. Låtarna för uppvärmning och avslappning var relevanta 

                                                 
12 Informationen är hämtad ur en diskussion med instruktören för det observerade styrketräningspasset 

på Olympen Träningscenter.  
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att analysera för att göra en emotionell och fysisk tolkning av deltagarna precis i början 

av passet och när de fick pusta ut och slappna av.  

 

Hade samtliga tio låtar från träningspasset analyserats hade analysen inte bara gett 

en bild av musikens form och vilka övningar de spelades till, utan även gett en 

helhetsbild av hela träningspasset. Det hade gjort undersökningen mer detaljerad 

i analysens samband med övriga metoder, men på grund av det tidsarbete analysen 

kräver valdes att analysen skulle genomföras på fem av låtarna.  

 

 

4.5 Metoderna i relation till syfte och frågeställning 
 

För att få reda på hur motionärer upplever musiken vid styrketräningspass och vad som i 

musiken är motiverande behövdes åsikter från motionärer som tränar styrka vid 

gruppträning. I och med det avgjordes att en enkätstudie var en bra metod då den ger en 

mängd svar från en grupp deltagare, där sammanställningen kan ge en bild av 

undersökningens syfte och frågeställning. För en tolkning av deltagarnas motivationsnivå 

genom kroppsliga uttryck behövdes en visuellt granskande metod. Därmed genomfördes 

en observation av träningspasset. En analys av musiken från det enkätstuderade och 

observerade träningspasset var den mest relevanta metoden för en granskning av 

musikens uppbyggnad och för en uppfattning av sambanden mellan svaren och 

iakttagelser från enkätstudie och observation.  
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5 Teori  
 

Mina empiriska resultat kommer att tolkas utifrån den motivationsteorin som 

utarbetats av forskarna Edward L. Deci och Richard M. Ryan.  

 

5.1 Self-Determination Theory (SDT) 
 

Self-Determination Theory, förkortad SDT, är en motivationspsykologisk teori 

utvecklad av Edward L. Deci och Richard M. Ryan vid University of Rochester i 

New York. Den innehåller studier kring mänsklig motivation och personlighet 

genom tre typer av motivation: icke-motivation, yttre motivation och inre 

motivation.13  

 

Modellen nedan visar hur Self-Determination Theory fungerar utifrån de tre 

motivationstyperna och vad de innefattar.  

 

 

 
14 Översatt version av en modell av Self-Determination Theory, utvecklad av Anthony Bate, 

hedersgästsforskare vid International Center of Sports History and Culture och John Bale, professor i 

studier kring sport vid Keele University. 

 

                                                 
13 Bateman, Bale. (2009), s. 40. 
14 Ibid. 

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=University_of_Rochester&action=edit&redlink=1
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Icke-motivationen är den typ av motivation som anknyter till en persons 

misslyckande att känna motivation, till exempel på grund av att det inte finns 

någon lust att genomföra träningen. Yttre- och inre motivation har ingen 

anknytning till icke-motivation, då de är dess rena motsats.15   

 

Den yttre motivationen innehåller fyra regleringar. Yttre reglering innebär att vissa 

faktorer styr beteendet hos en person, som att känna belöning för mödan. 

Introjicerad reglering handlar om att personer kan känna skuld som kontrollerar 

träningen, som dåligt samvete för de inte tränar när de vet att de borde. De agerar 

på ett sätt där de accepterar situationen de befinner sig i. Identifierad reglering 

syftar till att av eget initiativ genomföra något, men under en viss begränsad 

tidsperiod, till exempel för att minska i vikt. Dessa handlingar genomförs av 

orsaker som att känna tillfredställelse och belåtenhet, ur till exempel hälsosamma 

perspektiv. Integrerad reglering handlar om identitet och innebär att träning ses 

som en viktig del för en persons identitet. Den är formad för att nå personliga mål 

och hamnar därmed i facket för självbestämmande motivation.16  

 

Inre motivation handlar om en koppling mellan personliga och sociala faktorer som 

värdesätter känslan av uppmuntran och belöning. Träning genomförs av 

anledningar som tillfredställelse och att känna sig nöjd. För att nå inre motivation 

bör därför personen hitta förtjusning i aktiviteten och tycka att den är rolig.17  

 

Det är kring icke-motivation, inre motivation och yttre motivation som resultatet 

i denna undersökning kommer att kopplas till.   

 

 

 

 

                                                 
15 Bateman, Bale. (2009), s. 40. 
16 ibid. 
17 ibid. 
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6 Redovisning av empiri och analys 
 

Resultatet av empirin redovisas uppdelat efter metoderna som använts. Först enkäten 

kategoriserad efter enkätfrågorna, sen analysen av musiken och sist observationen.  

Materialet har bearbetats genom renskrivning av observationens iakttagelser och 

sammanställning av enkäter i diagram. Dessa har senare satts i relation till varandra och 

analysen av musiken.  

 

6.1 Redovisning av enkätsvaren 

 

Enkäten bestod av nio frågor och arbetades fram utifrån de fem detaljfrågor, som 

står till grund för undersökningens frågeställning: Hur upplever motionärer 

musiken vid styrketräningspass och vad i musiken är motiverande? På 

styrketräningspasset deltog 30 motionärer och 24 av dem svarade på min enkät, 

vilket visade sig vara ett representativt underlag för denna studie.  

 

6.1.1  Deltagarnas kön och ålder  

 

De som deltog i enkätstudien från Olympen bestod av 21 kvinnor och 3 män. Av dessa 

utgjorde en majoritet på 23 deltagare mellan åldrarna 20-30 år. Bara en av deltagarna var 

i mellan åldrarna 30-40 år, vilket egentligen inte är oväntat då Olympen ligger i en av 

Linnéuniversitetets lokaler och har studenterna som sin främsta målgrupp.  

 

6.1.2  Musikens betydelse vid gruppträningspasset 

 

En majoritet av informanterna, 83 %, visade sig tycka att musik på 

gruppträningspass vid styrketräning var mycket viktig. Resterande 17 % ansåg att 

musiken var ganska viktig. Det visar att musik vid styrketräning vid gruppträning 

är viktig för alla informanter i en varierande grad.  
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Angående musiken från det observerade passet blev svaren att 67 % av deltagarna 

tyckte att musik på passet var mycket viktig. Medan 29 % ansåg att den var ganska 

viktig. Dock tyckte 4 % att musiken inte var så viktig.  

 

 

 

Som det ser ut anser motionärer att det är viktigt med musik vid gruppträning, både 

allmänt och vid det observerade träningspasset, oavsett kön och ålder.  

 

83%

17%

0 0 0

Vilken betydelse tycker du musik har vid styrketräning på 
gruppträningspass?

Mycket viktigt Ganska vitigt Vet ej Ganska oviktigt Inte alls viktigt

67%

29%

4%

0 0

Hur viktig upplever du att musik är vid detta 
styrketräningspass?

Mycket vikigt Ganska viktigt Inte så vikigt Inte viktigt alls Varken eller
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6.1.3  Musikens påverkan på motivation hos deltagarna 

 

Av deltagarna ansåg 67 % att musik ökade deras motivation under träningspasset 

och 33 % att det stämde till viss del. Informanterna upplevde enligt fråga fem om 

vad musiken på passet får dem att känna att musik från styrketräningspasset fick 

dem känna sig mer peppade, starka och motiverade. De vill träna hårdare, blir 

glada när det spelas en låt de gillar extra mycket, positiva, energisk och gillar att 

har ett tempo att jobba sig igenom styrkeövningarna till. 

  

 

 

Hur ofta informanterna upplever att de kan ge lite extra när de tränar till musik 

ansåg knappt hälften (42 %) att de alltid kunde ge lite extra. Dock ansåg mer än 

hälften (58 %) att de ganska ofta kände att de kunde ge lite extra.  

 

67%

33%

0 0 0

Musiken på detta styrketräningspass får mig att känna mig 
mer motiverad:

Stämmer helt Stämmer till viss del Tveksamt Stämmer inte alls Vet ej
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Bland de deltagare som svarat på enkäten går att se att motivationen ökar hos 

deltagarna under styrkepassen vid gruppträning, när de tränar till musik. Dock 

visar den högre procenten på att 58 % ganska ofta kunde ge lite extra, vilket kan 

tydas som att motivation inte bara styrs av musiken utan även av situationen som 

deltagarna befinner sig i. I detta fall en situation i form av träning som i sig redan 

innan passat börjat bör kännas motiverande att befinna sig i.      

 

6.1.4 Deltagarnas val av musik 

 

Den musik som deltagarna själva föredrar att lyssna på när de tränar visade sig vara helst 

pop och rock, som utgjorde 38 %. De näst populära genrer var R´n´B och hip hop, 22 % 

och senare hårdrock och grunge, 31 %, som träningsmusik hos deltagarna. House, techno, 

dubstep och elektronisk musik visade sig vara de genrer som var bland de minst populära. 

House och techno utgjorde 6 % och dubstep och elektroniskt utgjorde 3 %, trots att dess 

genrer har ett taktfasta tempo. Som kan ses som ett karaktäristiskt drag för den typen av 

musik, som har till avsikt att kunna röra sig, framförallt dansa, till. House är även en genre 

som spelas mycket vid gruppträningspass. Ingen lyssnade på podcasts18 eller tränar utan 

musik. 

 

                                                 
18 Publicerade radioprogram i form av ljudfiler som är nedladdningsbara.   

42%

58%

0 0

Hur ofta upplever du att du kan ge lite extra när du tränar 
till musik?

Alltid Ganska ofta Sällan Aldrig
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6.1.5 Vad som i musiken skapar motivation hos motionärer 

 

Av de musikaliska elementen tempo, melodi, text, rytm och genre som deltagarna 

från träningspassen ansåg gav positiva effekter, vid styrketräning som 

träningsform och dess övningar, var det framför allt tempo som ansågs viktigast. 

Rytmen ansågs näst viktigast och där emellan rangordnades melodi som mellerst 

viktigast, texten som både näst minst viktig och som minst viktigast, enligt de fem 

rangordningsstegen. Utifrån alla elementen ansågs genre minst viktig.   

 

38%

22%

31%

0 0

6%

3%

När jag tränar (styrketräning) lyssnar jag helst på:

Pop/Rock Hårdrock/Grunge Hip Hop/ R´n´B

Podcasts Jag lyssnar inte på något Annat: House/Techno

Annat: Dubstep/Elektroniskt
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6.1 Analys av musik och spellistor 

På det observerade träningspasset spelades följande tio låtar. Fem av dessa 

kommer jag att analysera närmre längre ner i texten.  

 

Låtitel                                       Artist/Grupp                                            Bpm 

Vi är på gång                           Tomas Ledin                                             112 

Animals                                    Martin Garrix                                           127 

They don´t care about us       Michael Jackson                                      90 

Papoutia                                   Stromae feat. Angel Haze                      115 

Burn                                          Ellie Goulding                                         123 

Talk Dirty                                 Jason Durulo                                            101 

What is love                             Haddaway                                              123 

DJ Machup Mix 13                   DJ Dave Jam                                             111 

4 am                                          Scooter                                                     85 

Pause                                        Pitbull                                                      125 

First Train Home                    Imogen Heap                                           97 
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Nedan analyseras fem låtar, som spelades i samband med olika träningsmoment, 

såsom uppvärmning och övningar för bröst, armar, ben och 

avslappning/stretching. I analysen ligger fokus på de element som efterfrågas i 

enkäten, det vill säga genre, text, tempo (bpm), rytm och melodi. Men även 

låtarnas sång och utgivningsår tags hänsyn till.  

 

Den musik som spelades på det observerade passet och analyserades, var 

huvudsakligen låtar i genrerna house, rock och pop. Flera av låtarna som spelas på 

passet har spelats flitigt på radio och blivit välkända hitlåtar. I och med det har 

flera låtar någon grad av igenkänningsfaktor, vilket kan framkalla en 

trygghetskänsla hos deltagarna, som gör det lättare att relatera till musiken. 

Framförallt gäller det de yngre deltagarna i åldrarna 20-30 år, då flera låtar inte är 

äldre än ett par år och riktad till en yngre publik.  

 

6.1.1 De analyserade låtarna 

 

I analysen framkom, genom paralleller till enkät och observation, att det på träningspasset 

förekom musik som var glad och med ett snabbt tempo som för informanterna upplevs 

som en positiv effekt för motivationen. Då vissa informanter manar att de via musiken 

upplever känslan av att ha ett tempo att jobba efter under styrkeövningarna som positiv. 

Under avslappning och stretching spelas en lugn låt med ett långsamt tempo som 

framkallar ett lugn hos informanterna. I ljudstyrka har låtarna för styrkeövningar något 

högre styrka än låten för uppvärmning och avslappning. Det visar att låtvalen är 

anpassade efter ändamål och övning i och med att övningarna har anpassade bpm som 

deras låtar bör ligga kring.    

 

De låtarna jag valde ut till analysen var: 

 Vi är på gång – Tomas Ledin 

 Papoutia - Stromae feat. Angel Haze 

 What is love – Haddaway 

 DJ Machup Mix 13 – DJ Dave Jam 

 First train home – Imogen Heap  
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Träningsmoment      Artist/Grupp                  Låttitel                Genre            Bpm 

Uppvärmning              Tomas Ledin                   Vi är på gång       Rock               112 

Bänkpress                     Stromae f. Angel Haze   Papoutia               Techno          115 

Triceps                          Haddaway                       What is love         Eurohouse    132 

Benböj                          DJ Dave Jam                   Machup Mix 13     Electrohouse  123 

Stretching                     Imogen Heap                First Train Home   Rock              97 

 

 

Under uppvärmning på träningspasset spelas låten Vi är på gång, av den svenska 

artisten Tomas Ledin. Låten tillhör genren rock och släpptes 1992. Den sjungs av 

Tomas Ledin och en kör som kommer in i slutet av låten. Texten handlar om att 

ge sig ut och lämna vardagens rutiner. Låten har ett tempo på 112 bpm och är tydligt 

taktfast och rytmen är jämn och varierar inte för mycket. Melodin är glad och 

uppmuntrande. Det är en låt som är lätt att hålla ett lagom tempo till, för att värma 

upp kroppen inför de kommande styrkeövningarna.   

 

Vid bänkpress för bröstmuskler spelades låten Papoutia av artisten Stromae, 

tillsammans med rapparen Angel Haze. Låten tillhör genren pop och släpptes 2013. 

Texten är på franska och sjungs av Stromae, i slutet hörs rapp från Angel Haze, 

men på engelska. Texten handlar om sökandet efter sin pappa. Låten har ett tempo 

på 115 bpm och en jämn rytm genom hela låten. Melodin börjar med lugnt 

pianospel men ökar snabbt i tempo till att bli svängig, rörelsevänlig och trallvänlig. 

Låten går från att vara relativt lugn till taktfast dansmusik i ett högre tempo. Som 

lyssnare hamnar fokus på refrängen, vars melodi och textfraser på franska är lätt 

att ta till sig.   

 

Vid styrkeövningen för triceps spelades låten What is love av Haddaway. Låten 

tillhör genren eurodance och släpptes 1993. Låten sjungs av den manliga artisten 

Haddaway och handlar om obesvarad kärlek. Även om texten är nedstämd är 

melodin tvärtom mycket dansant, den har ett taktfast tempo på 132 bpm och har 

en rytm som gör den lätt att röra sig till. Melodin är lätt att komma ihåg, vilket gör 
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att igenkänningsfaktorn hos de flesta deltagare är hög. What is love börjar direkt 

med den melodislinga som upprepas genom låten, det är denna slinga som många 

lägger på minnet och förknippar med låten.  

 

Vid benböj för ben- och lårmuskler spelades låten DJ Machup Mix 13 av DJ Dave 

Jam, som är en låt tillhörande genren elektrohouse och släpptes 2013. Låten sjungs 

av en man och handlar om att gå ut en kväll och lätta på hämningar. DJ Machup 

Mix 13 har ett taktfast tempo på 123 bpm och en stadig rytm med jämn variation. 

Melodin är peppande, dansant och börjar direkt i den melodislinga som upprepas 

för vers och refräng genom hela låten. Innan refrängen finns en upptakt som sen 

”exploderar” i refrängen.  

 

Vid avslappningen/stretchingen spelades First train home av bandet Imogen Heap, 

som släpptes 2009 och tillhör en blandning mellan elektronisk musik och rock. 

Låten sjungs av bandets sångerska som har en mjuk och lugn sångröst. Låten 

handlar om att ge sig av och lämna det gamla bakom sig. Tempot ligger 97 bpm 

och låten har en stadig men lugn rytm. Melodi börjar mycket lugnt med mystiska 

toner som ger en lugnande effekt. Man kan sluta ögonen och andas ut. Det finns 

ett jämt flyt i melodi och tempo. 

 

 

6.2 Observation av styrkepass 
 

Observationen av skivstångspasset på Olympen gav ett resultat för de fysiska och 

emotionella uttrycken hos deltagarna från styrketräningspasset. Dessa iakttagelser 

antecknades och användes senare som underlag för att hitta svar på uppsatsens 

frågeställning.  

 

Av de uttryck som antecknades kunde det iakttas att deltagarna till en början 

verkade energifulla och fokuserade. Allt längre in i passen började vissa av 

deltagarna bli trötta, plockade av vikter från stången, tog korta pausar och fick 

rodnad i ansiktet vissa flåsade medan andra verkade starka och uthålliga genom 

hela passet.  
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Det syntes en fördelning mellan de av deltagarna som blev trötta fort och de som 

utstrålade självsäkerhet i att se ut att veta hur mycket de orkade och de verkade 

planera sin träning därefter. Dessa deltagare såg ut att orka mer, vara starka genom 

större delen av passet och veta vad de gjorde tekniskt sett i styrkeövningarna. De 

som såg ut att snabbare bli trötta såg inte ut att ha samma koll på tekniken och 

tappade då uthålligheten, vilket gjorde att de tvingades plocka bort vikter, även 

om de varit tuffa nog att utmana sig själv med att lasta skivstången tungt.  

 

6.3 Sammanfattning av resultatet 

 

Ur de insamlade enkätsvaren framgår att majoriteten av deltagarna anser att det är viktigt 

med musik vid träning för att öka motivationen, både vid det observerade 

styrketräningspasset och vid självständig träning utanför gruppträningssalen. Med hjälp 

av musiken på träningspassen upplever många att motivationen får dem att bland annat 

känna att de kan ge lite extra, att de är starka, peppade, glada, mer uthålliga och att de har 

ett tempo att räkna takten efter i styrkeövningen. Även om åsikterna skiljer sig kring 

upplevelsen av musik i samband med ett styrketräningspass, går det att se en röd tråd 

bland informanterna, av varierande grad. De anser att det är viktigt med musik vid träning 

för att hålla motivation och uthållighet uppe under träningspasset.  

 

Detta bekräftades av de observationer som gjordes under träningspasset. Förutom att 

deltagarna såg fokuserade och glada ut under passet fanns det också de som stampade 

takten till musiken under vissa styrkeövningar, vilket visar på att tempo har betydelse för 

så väl den emotionella upplevelsen, såsom den fysiska. Man kan tyda det som att de gillar 

låten och använder den för att hålla rätt tempo i övningen. Men tempot har ingen betydelse 

i sig, utan samspelar med både den aktuella situationen, men främst med andra 

musikaliska element. Rytm jobbar tätt tillsammans med tempo vid upplevelser av 

motivation. Enligt tidigare forskning som diskuteras av Horwitz Bojner och Bojner i Må 

bättre med musik uppfattas rytm gladare om den är snabb än när den är långsam, samtidigt 

som tempo visat sig vara avgörande för hur vi svarar på musik emotionellt.19 Detta går att 

                                                 
19 Horwitz Bojner, Bojner. (2005). s 37. 
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se hos enkätinformanterna från skivstångspasset på Olympen, som menar att tempo är det 

viktigaste elementet i musiken.  
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7 Diskussion 
 

Utifrån resultat från undersökningen ställer sig motionärer positiva till musik vid träning, 

både på egen hand och vid gruppträning. Detta går att koppla samman med den 

motivationsteori Edward L. Deci och Richard M. Ryan utvecklat, kring inre och yttre 

motivation samt icke-motivation.20  

 

Enligt Deci och Ryan finns behovet hos motionärer att med hjälp av musik öka 

motivationen under träningspasset för att uppnå den inre motivationsnivån, som innebär 

att de befinner sig i en situation där dem känner tillfredställelse och belåtenhet. Till 

exempel i samband med att genomföra en uppgift, i detta fall olika styrketräningsövningar 

eller nå ett mål, till exempel att orka en viss mängd vikt i en särskild övning. För att finna 

denna stimulans är det en förutsättning att aktiviteten som kräver motivationen är rolig 

att utföra, i och med att motivationen styrs av våra känslor.  

 

Här spelar både inre och yttre motivation en viktig roll i resultatet, då de positiva 

effekter musiken har på motionärernas motivation uttrycks i att de känner sig 

starka, glada, peppade, mer motiverade, energifulla och gillar att ha ett tempo att 

jobba till i de olika styrkeövningarna. Detta tyder på att majoriteten upplever inre 

motivation genom att känna nöjet i att träna utan att det nödvändigtvis behöver 

leda till något, samtidigt som de har nått den självbestämmande motivationsnivån.  

 

För de som upplever att de till viss del känner ökad motivation vid träningspassen 

befinner sig delvis inom både den inre och yttre motivationstypen. Att känna att 

träningspasset inte alltid ger den motivationen man önskar kan delvis bero på 

deltagarens personlighet. Att befinna sig i den yttre regleringen, som är en faktor 

inom den yttre motivationstypen innebär det att man känner ett behov av belöning 

för mödan. Minskar känslan av att träningen är rolig eller viktig närmar man sig 

icke-motivationstypen, som innebär att man tappar lusten för träningen och 

därmed nått den kontrollerande motivationsnivån.21  

 

                                                 
20 Bateman, Bale. (2009), s. 39 
21 Se modell av motivationsteorin i kapitel 5, Teori  



  

 

30 

Vår motivation styr oss psykiskt och den upplevelse vi får av musik kan styras av vårt 

medvetande. Det behöver inte vara musiken som får oss att känna motivation, utan själva 

sammanhanget vi befinner oss i, samt hur mottagliga vi är vid tillfället. 

 

Undersökningens resultatet samt tidigare forskning visar att motionärer generellt 

upplever att musiken under styrketräningspass vid gruppträning är viktig för att nå ökad 

motivation och uthållighet under passet. Det som visade sig motiverande i musiken är i 

huvudsak tempot. Musik med ett snabbt tempo har visat sig framkalla glädje och aktivitet 

hos motionärer, vilket bidrar till att träningspass blir både roligare och mer motiverande 

att genomföra. Likaså som musik med ett långsamt tempo signalerar lugn och bidrar med 

en skön stillhet i avslappningsdelar som avslutar ett träningspass.  

 

7.1 Förhoppningar för uppsatsen 
 

Det är min förhoppning att uppsatsen kommer till nytta som en hjälp för 

träningscentrum att välja rätt musik till sina träningspass. Jag menar att musiken 

som väljs ska ge motionärarena den motivation de behöver, dels för att känna att 

det är roligt att träna och dels för att känna att de är starkare än de tror.  

 

7.2 Vidare forskning  

 

Förslag på vidare forskning inom detta forskningsområde skulle kunna vara att undersöka 

varför musik kan styra oss emotionellt och fysiskt. Detta kopplat till att vi blir trötta vid 

fysisk aktivitet och hur vårt psyke kan manipuleras för att bibehålla eller öka 

motivationen. Det skulle också vara intressant att anlägga ett genusperspektiv på bruket 

av musik i samband med träning ur ett motivationsperspektiv.  
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Analys av musik, [Genomförd av musik från observerat träningspass]  



  

 

I 
 

Bilagor 
 

 

Enkät 
 

En enkät om musik och motivation vid styrketräning i grupp 
Denna enkät är en del av materialinsamlingen till en C-uppsats om hur motionärer 

upplever musik vid styrketräningspass i grupp och vad som i musiken är motiverande hos 

dem.  

 

1) Kön: a) Kvinna      b) Man 
 

2) Ålder: a) 15-20     b) 20-30     c) 30-40      d) 40-50      e) 50+ 
 

3) Vilken betydelse tycker du musik har vid styrketräning på gruppträningspass? 
a) Mycket viktig     (   )  
b) Ganska viktig     (   ) 
c) Vet ej                   (   ) 
d) Ganska oviktig   (   ) 
e) Inte viktig alls    (   ) 

 

4) Hur viktig upplever du att musik är vid detta styrketräningspass? 
a) Mycket viktigt   (   ) 

b) Ganska viktigt   (   )  

c) Inte så viktig      (   ) 

d) Inte viktig alls    (   ) 

e) Varken eller       (   ) 

 

5) Musiken på detta styrketräningspass i grupp får mig att känna mig: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6) Hur ofta upplever du att du kan ge lite extra när du tränar till musik? 

a) Alltid   (   ) 

b) Ganska ofta   (   )  

c) Sällan   (   ) 

d) Ganska sällan   (   ) 

e) Aldrig   (   )  

 

7) När jag tränar (styrketräning) lyssnar jag helst på: 

a) Pop/Rock   (   ) 

b) Hårdrock/Grunge   (   ) 

c) Hip hop/R´n´B   (   ) 



  

 

II 

d) Podcasts   (   )  

e) Jag lyssnar inte på något när jag tränar   (   ) 

f) Annat:__________________________________________________________ 

 

8) Musiken på detta styrketräningspass får mig att känna mig mer motiverad: 

a) Stämmer helt   (  ) 

b) Stämmer till viss del   (   ) 

c) Tveksamt   (   ) 

d) Stämmer inte alls   (   ) 

e) Vet ej   (   ) 
 

 

9) Vad i musiken får dig att känna dig motiverad? Rangordna 1 = viktigast och 5 = 

minst viktig. 
 

                                 1                       2                         3                            4                            5 

a) Tempot             (   )                   (   )                      (   )                         (   )                         (  ) 

b) Melodin            (   )                   (   )                      (   )                         (   )                         (  ) 

c) Texten               (   )                   (   )                      (   )                         (   )                         (  ) 

d) Rytmen             (   )                   (   )                      (   )                         (   )                         (  ) 

e) Genre                (   )                   (   )                      (   )                         (   )                         (  ) 

 

g) Annat:___________________________________________________________ 

 
 

Vi tackar för Din medverkan! 

 

 

FRIVILLIGT! Fyll gärna i ditt namn och mail här nedan, om du kan tänka dig svara på 

några följdfrågor som kan gynna denna enkätstudie.  
Namn:______________________________________________________________ 

 

Mail:_______________________________________________________________  



  

 

III 

Observationschema 

 

 

 

 

 

 



  

 

IV 

 

Mall för analys av musiken 

 

 

 


