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Abstrakt 

Studiens syfte var att undersöka gymaktiva kvinnors motivationsfaktorer och om dessa kan 

vara mer eller mindre positiv för enskilda individer. De motivationsfaktorer studien inriktade 

sig på är tre olika kroppsideal, det utseendemässiga kroppsidealet, funktionella kroppsidealet 

eller hälsomässiga kroppsidealet, som tidigare forskning beskrivit är dessa vanliga 

anledningar till att personer tränar.  

Metoden i studien är en kvalitativ innehållsanalys baserad på individuella intervjuer av 9 

kvinnor i åldrarna 20-30.  

Studiens resultat visade på att de främsta motivationsfaktorerna var att träna för hälsan eller 

för utseendet. Endast en respondent visade sig träna för att få en funktionellt bättre fungerande 

kropp. Vidare framkom att alla motivationsfaktorerna hade positiv inverkan på måendet, dock 

visade det sig också att de som tränade för det utseendemässiga kroppsidealet kände en del 

negativa aspekter som t.ex. mer press än vad de som tränade för det hälsomässiga 

kroppsidealet gjorde. Samtliga respondenter kände att motivationen gick i perioder vilket 

tyder på att motivationsfaktorn inte verkar ha en inverkan på motivationsgraden. 

 

Nyckelord: Motivationsfaktorer, kroppsideal, hälsa, skönhetsideal, funktionellt kroppsideal, 

träning, gym, motivation 
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1. Inledning 

Ett intressant område inom idrott och hälsovetenskap är vilken typ av motivation människor 

har till sin träning. Något som växer i dagens samhälle är gymkulturen. Gymanläggningar där 

människor bland annat lyfter vikter eller går på gruppträningspass blir allt fler, likaså antalet 

gymaktiva (Andreasson & Johansson, 2014). Forskning pekar på att människor väljer att träna 

av olika anledningar. De olika anledningarna till att träna kan beskrivas som 

motivationsfaktorer som driver människan mot en målsättning (Hassmén et al., 2009). 

Vanliga motivationsfaktorer till träning är bland annat att träna för en funktionellt bättre 

fungerande kropp, för utseendets skull, eller för hälsan. Forskning visar även på att träning 

både kan ge positiv och negativ inverkan på den enskilda individen. Lin & Grigorenko (2014) 

skriver att god fysisk hälsa genom träning är något de flesta kan relatera till men parallellt 

med detta växer även en hälsoångest i samhället, där det sätts en press på den enskilde 

individen att ständigt vara nyttig och träna. Denna inre motsättning som tycks finnas i 

gymkulturen är intressant ur ett vetenskapligt perspektiv. Ett problemområde blir då att se om 

den negativa och positiva inverkan som kan komma med träning har en koppling till vilken 

motivationsfaktor människor har till sin träning.  

 

Arbetet är upplagt på följande vis att det börjar med en kunskapsöversikt där relevant 

forskning och teorier inom området presenteras. För det första kommer forskningen behandla 

gym- och fitnesskulturen och dess utveckling, för att sedan ge en översikt om vad motivation 

är. Sedan kommer en överblick om motivationsfaktorer i stort som därefter smalnar av och 

behandlar de tre olika kroppsidealen som motivationsfaktorer var för sig. Först 

utseendemässiga kroppsidealet, sedan det funktionella kroppsidealet och sist det hälsomässiga 

kroppsidealet. Detta följs av avsnittet metod som presenterar datainsamlingsmetoden, hur 

analys av insamlad data gått till samt en presentation av de etiska förhållningssätten. Efter det 

följer resultatet vilket är en redogörelse av de kategorier som skapats, vilka är baserade på 

våra uppfattningar av det som respondenterna svarade. Slutligen i arbetet kommer en 

diskussionsdel som först behandlar metoddiskussion och sedan resultatdiskussion, där 

analysen av resultatet kopplas till tidigare forskning.  
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2. Gym, motivation och kroppsideal – en teoretisk överblick 

2.1 Gym och fitness 

Andreasson och Johansson (2014) skriver att på 1970-talet började gym- och fitnesskulturen 

växa och denna expandering medförde miljontals nya gym och gymmedlemmar. En av de 

faktorer som ökade intresset för gym- och fitnesskulturen i slutet av 1970-talet var bland 

annat filmen ”Pumping Iron”. Andreasson och Johansson menar att styrketräning med vikter i 

detta skede kallades för bodybuilding, vilket idag har övergått till en subkultur och en sport 

inom gym- och fitnesskulturen. Filmen ”Pumping Iron” visar upp kända ikoner inom 

bodybuilding och dessa var endast män. Detta ledde till att det var mest män som höll på med 

bodybuilding på 1970-talet (Andreasson & Johansson, 2014). Genomslaget för kvinnor och 

bodybuilding kom 1985 då filmen ”Pumping Iron II” släpptes och 4 kvinnor medverkade i 

denna film. Bodybuilding idag har fått en mer negativ klang då detta oftast förknippas med 

alltför mycket muskler och ett användande av steroider. Fitness däremot förknippas med 

hälsa, ungdom och skönhet (Andreasson & Johansson, 2014). 

 

Gym kan beskrivas på flera olika vis. Hedblom (2009) definierar gymmet som ett ställe där 

människor lyfter vikter eller utövar andra aktiviteter som t.ex. spinning. I själva gymmet finns 

det ett avgränsat område där träningsmaskiner, hantlar och stänger m.m. finns. Övriga ytor på 

gymmet brukar vara så kallade gruppträningssalar där ytorna är mer fria. Där hålls bl.a. 

gruppträningspass och finns även till förfogande för gymmedlemmar att utföra sin träning på. 

Män var på styrketräningsytan och kvinnor höll mer till i gruppträningssalarna. 

2.2 Motivation 

Hassmén et al. (2009) skriver att motivation kan ses som en sammanfattande term för de 

processer som sätter igång, upprätthåller och riktar ett beteende. Motivation krävs för att 

kunna utföra någonting. Ytterligare en definition av motivation är det Ulseth (2008) skriver 

om att motivation till träning är dynamisk och ändras konstant. Ulseth menar också att samma 

idrottsliga aktivitet kan ha olika betydelse för människor, samt att motivationsgraden för 

aktiviteten är olika från person till person. Motivationen skriver Hassmén et al. (2009) kan 

upplevas mer eller mindre stark beroende på målsättning. Elitidrottare har ofta höga 

målsättningar och till det krävs det en stark motivation till träning (Hassmén et al., 2009).  
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Målsättningar kan ha en betydande roll för att upprätthålla motivationen. Crossley (2006) 

skriver om att kort – och långsiktiga mål kan sättas upp för att ge regelbunden belöning när 

dessa mål uppnås. Detta menar Crossley kan leda till att en människa som är medveten om 

varför den tränar och vad syftet är med träningen, tenderar på att få starkare motivation som 

varar över längre tid. 

 

Det finns även olika typer av motivation. Hassmén et al. (2009) skriver om inre och yttre 

motivation, där inre motivation innebär att individen finner glädje i utförandet mot att uppnå 

en målsättning. Yttre motivation består av externa faktorer som exempelvis pengar eller 

prispokaler (Hassmén et al., 2009). Inre motivation anses vara mer bestående över tid än yttre 

motivation. Den yttre motivationen kan få individen att börja tvivla på om belöningen är värt 

arbetet (Hassmén et al., 2009). Lin och Grigorenko (2014) skriver att det finns bättre och 

sämre målsättningar där motivation för att bli frisk, må bättre eller att se bättre ut anses bättre 

än att t.ex. ”undvika” något. Detta kan exempelvis vara att undvika sjukdomar, bli ful, tjock 

eller tanig (Lin & Grigorenko, 2014). 

2.3 Motivationsfaktorer 

Campbell et al. (2001) gjorde en studie där olika motivationsfaktorer till träning undersöktes i 

olika åldrar. Motivationsfaktorerna rankades från 1-13 av deltagarna i studien. Studien visade 

att i åldrarna 16-44 var de främsta motivationsfaktorerna till träning att vara i fysiskt god form 

eller att förbättra hälsan. Motivationsfaktorer som handlade om att se bra ut eller gå ner i vikt 

hamnade på platserna 10 och 12. Alltså långt ner på listan. 

 

Motivationsfaktorer till träning kan även kopplas till olika kroppsideal menar Abbott och 

Barber (2010). Hallberg (2010) bygger vidare på detta och skriver att vanliga kroppsideal som 

motiverar människor till träning ofta har med utseende eller hälsa att göra. Ytterligare en 

anledning till att träna kan enligt Jönsson (2007) vara att träna kroppen i ett mer funktionellt 

syfte. 

 

En djupare beskrivning av vad motivationsfaktorerna bygger på är det Hedblom (2009) 

skriver om att gymaktiva ofta har specifika mål som handlar om att t.ex. att få ökad styrka, 

förbättra kroppens utseende, uppnå bättre hälsa eller komma i fysisk bättre form, samt uppnå 
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ett inre välmående. När det gäller dessa olika motiv till träning menar Crossley (2006) att 

bland gymmedlemmar är detta ett populärt samtalsämne, vilket tyder på att det finns en 

medvetenhet hos gymaktiva om varför de tränar. Crossley skriver vidare att 

motivationsfaktorerna för de flesta som skaffar ett gymmedlemskap har med prestation, 

rehabilitering eller en estetisk förändring att göra. Prestation handlar oftast om att utvecklas 

inom en viss idrott medan rehabilitering består av att återhämta kroppen efter skada eller 

sjukdom, samt den estetiska förändringen beskrivs som att ”tighta” till kroppen, gå ner i vikt 

eller att öka i muskelmassa. Crossley poängterar även att människors motiv till att teckna 

gymmedlemskap har att göra med att återfå ”kvaliteter” de tidigare har haft, t.ex. att de har 

varit smalare eller hälsosammare förut och vill återfå den livsstilen igen. Motivationsfaktorer 

till varför personer på gym tränar är dock svåra att generalisera då motiven ofta är flera än ett, 

t.ex. att få en funktionell kropp samt att förbättra hälsan (Crossley, 2006).  

 

Även Ulseth (2002) gjorde en studie om motivationsfaktorer till träning och varför personer 

tränar på gym över huvud taget. Närmare beskrivet undersöktes det om varför kvinnor och 

män gymmar. I denna undersökning identifierades sju olika anledningar, dessa var; fysisk 

form, mental avkoppling, social interaktion, glädje, skönhet och utseende, ett sätt att ge utlopp 

för känslor, samt prestation. De mest betydande anledningarna bland respondenterna var ändå 

att träna för fysisk form, mental avkoppling och för glädjens skull (Ulseth, 2002).  

 

Att det finns olika anledningar till varför kvinnor och män gymmar menar Hedblom (2009) är 

att det inom gym- och fitnesskulturen även har vuxit fram normer för vad en gymtränande 

individ förväntas ha för motiv till sin träning. En norm för kvinnor är att de förväntas träna för 

att förbättra utseendet. När det pratas om träning kopplat till utseende har det ofta en negativ 

klang. Medan att träna för hälsas skull är mer accepterat i samhället. Detta leder till att ifall en 

gymaktiv tillfrågas om varför denne tränar, är det möjligt att svaret till viss del skulle bli 

oärligt på grund av de sociala normer som råder. Exempelvis att det anses mer accepterat att 

träna i hälsosyfte framför att träna för utseendets skull (Hedblom, 2009) 

2.4 Utseendemässigt kroppsideal 

Det första idealet som genomsyrar samhället är det utseendemässiga kroppsidealet som Bordo 

(1993) beskriver som ett ideal som förknippas med smalhet. Bordo skriver vidare att i slutet 
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av 1800-talet började kvinnor äta mindre för att uppnå ett smalhetsideal. Det ansågs renande 

och behärskande att kunna äta med måtta. Bantningsmetoder uppfanns för att minska fettet på 

kroppen och gå ner i vikt. Att äta lite och att banta har idag blivit normaliserat och visar på 

självständighet och disciplin. Bordo skriver vidare att det visas ständigt bilder för vad skönhet 

och hälsa innebär och detta skapar normer som samhället menar att människor bör sträva 

efter. I samhället kan kroppen ses på olika vis; antingen en markör av social status och en 

könsroll, eller en yttre spegling av att kroppen representerar ett inre välmående (Bordo, 1993). 

Genom media och reklam skapar samhället en kamp mot den egna kroppen vilket innebär att 

strävan efter en fast kropp är lika stor som strävan efter smalhet. Medias beskrivning av 

idealkroppen är att den helst ska vara utan onödiga mjuka delar och fri från celluliter. I och 

med att idealkroppen skulle vara mer fast övergick bantning till styrketräning (Bordo, 1993). 

 

Innan bantning övergick till styrketräning var sporten aerobics mycket populär bland kvinnor 

under 1980-talet och 1990-talet. Men idealkroppen som genomsyrade samhället krävde en 

alltmer ”hård kropp” som inte kunde uppnås med enbart aerobics och därmed började alltfler 

kvinnor styrketräna istället (Andreasson & Johansson, 2014). Bordo (1993) lyfter även fram 

att den vältränade kroppen visade på viljestyrka och energi samt att ”man brydde sig”. Att 

kvinnoidealet förändras kan ha med TV och damtidningar att göra och dess stora inflytande 

på skönhetsidealet, detta med ett överflöd av bantningstips samt rubriker som ”Gå till gymmet 

och träna bort fettet”. En definition av kvinnlig skönhet idag är kroppar som är fasta och har 

minimaliska konturer av muskler (Bordo, 1993). Hedblom (2009) exemplifierar den kvinnliga 

skönheten ytterligare med att det idag läggs ett stort fokus på att träna rumpan. 

 

Ulseth (2008) skriver att människor som tränar på gym oftast har ”yttre” motivationsfaktorer 

som kan handla mer om utseendemässiga faktorer som tidigare skrivet om att träna rumpan 

eller sträva efter en fast och vältränad kropp. Att huvudsakligen uppnå ett yttre resultat av sin 

träning helt enkelt. Ulseth skriver vidare att utseende som motivationsfaktor är främst vanligt 

bland yngre människor som tränar på gym. 

 

Bonafini och Pozzilli (2010) beskriver det kvinnoideal som representeras i medier och 

problematiken detta medför.  Idealet har ett generellt BMI mellan 18-20 eller ännu mindre. 
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BMI står för Body Mass Index och räknas ut genom att dividera kroppsvikten med 

kroppslängden i kvadrat (Bellardini et al., 2009). BMI delas in i fyra viktklasser; undervikt, 

normalvikt, övervikt samt fetma. Undervikt klassas som < 18,5. Detta visar på att 

kvinnoidealen som media framställer ligger på gränsen till undervikt. Abbot och Barber 

(2010) skriver att kvinnor verkar vara mer bekymrade över kroppsvikten och hur kroppen 

uppfattas av andra människor. I en undersökning visade det sig att kvinnor var mer missnöjda 

med specifika kroppsdelar (t.ex. midja, ansikte) än övriga kroppsdelar. De var även villiga att 

vilja förändra dessa kroppsdelar mot vad de ansågs som det bättre (Abbot & Barber, 2010). 

Lin och Grigorenko (2014) menar även på att media visar ett skevt kroppsideal som skapar ett 

missnöje hos både män och kvinnor. Lin och Grigorenko skriver vidare att individer med 

muskulösa hårda kroppar och låg fettprocent får uppmuntrande kommentarer. Detta ger 

individerna förstärkning till att upprätthålla denna kropp och möjligtvis sträva efter en ännu 

mer muskulös kropp och lägre fettprocent (Lin & Grigorenko, 2014).  

Trots att media framställer ett visst ideal så är det i slutändan individen själv som skapar sin 

egen uppfattning om idealet. Det är t.ex. tänkbart att någon som uppfattas som smal av en 

person, uppfattas som mullig av en annan (Hedblom, 2009).  

2.5 Funktionellt kroppsideal 

Ett annat kroppsideal i samhället är det funktionella kroppsidealet som betyder att människan 

ser ett värde i att kroppen kan utföra en fysisk prestation och användningen av kroppen som 

ett ”verktyg”. Männens kroppsideal verkar vara på både ett funktionellt samt ett 

utseendemässigt plan. Kvinnors kroppsideal däremot verkar vara mer sexuellt objektifierade 

där det estetiska värdet och utseendefixering blir viktigare än kroppens funktionella värde. 

(Abbott & Barber, 2010). 

 

Att vara alltför utseendefixerad tycks ha negativa konsekvenser för måendet medan att träna 

för den funktionella kroppen antydde på mindre negativa konsekvenser på individers mående. 

Detta visar en undersökning som Abbott och Barber (2010) skriver om som har visat att 

utseendefixering hos både män och kvinnor har associerats med depression. Samma 

undersökning visade att det funktionella kroppsidealet associerades med lägre nivåer av 

depression hos män och kvinnor. Abbott och Barber skriver vidare att om framförallt kvinnors 

kroppsuppfattning och självkänsla ska kunna bli bättre, skulle det behövas ökat deltagande i 
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fysiska aktiviteter och idrottsklubbar i unga år. Detta eftersom det har visat sig att unga 

kvinnor och män som är involverade i fysisk aktivitet har ökad självkänsla gällande det 

funktionella kroppsidealet och därmed ökar även självkänslan för det utseendemässiga 

kroppsidealet. Undersökningen visade att anledningen till att det var mest kvinnor som hade 

låg självkänsla kan bero på att det ofta är fler män än kvinnor som deltar i fysisk 

aktivitet/idrottsklubbar i unga åldrar (Abbott & Barber, 2010). När det handlar om träning i 

tidig ålder lyfter även Ulseth (2008) fram att personer som i unga åldrar går med i olika 

idrottsklubbar kan i senare ålder känna mer av de ”inre” motivationsfaktorerna som sociala 

aspekter, få ge uttryck genom träning samt glädjen i att uppnå en idrottslig prestation. 

2.6 Hälsomässigt kroppsideal 

Det tredje och sista kroppsidealet är det hälsomässiga kroppsidealet där hälsans värde är i 

fokus för individen (Lin & Grigorenko, 2014). Hälsa är ett komplext begrepp med många 

olika definitioner. WHO (1947) beskriver en definition av hälsa som ”ett tillstånd av fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande” och inte enbart frånvaro av sjukdom eller svaghet. 

Hälsosam livsstil kan beskrivas som nyttig kost, tillräckligt med sömn, regelbunden motion i 

kombination med avkoppling samt undvikande av tobak och alkohol.  

 

Hälsorelaterad träning kan ha olika betydelse för individen. Såsom god livskvalitet och känna 

energi i vardagen. God fysisk hälsa genom träning är en hälsoteori de flesta har samma 

uppfattning om. Träning kan handla om att uppnå en starkare kropp med åren för en bättre 

livskvalitet samt en god hälsa. (Lin & Grigorenko, 2014) 

 

Den hälsosamma livsstilen med nyttig kost och regelbunden motion kan även den bli mindre 

hälsosam. Lin och Grigorenko (2014) skriver att i dagens samhälle finns det en trend att 

sträva efter den ”perfekta” kroppen, att vara evigt ung och att prestera. En ökad fixering vid 

att äta nyttigt i kombination med att träna mycket blir allt vanligare inom gymkulturen och 

antal personer med ätstörningar ökar (Lin & Grigorenko, 2014). Hedblom (2009) skriver att 

det är speciellt bland unga kvinnor som ätstörningar förekommer. Lin och Grigorenko skriver 

vidare att fixeringen av att vara nyttig kan även skapa konsekvenser som kroppslig 

nedbrytning, stark oro, sömnproblem, smärta samt bestraffningar mot sig själv. Överdriven 

träning leder istället till sämre fysisk prestationsförmåga samt skador. Även sämre psykiskt 
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tillstånd och sämre livskvalitet. Det kan vara svårt att veta när ett sunt beteende blir osunt. 

Men det är oftast negativt när en person försöker dämpa ångest och uppleva välbehag genom 

ökad träning och kontroll över kosten. Det yttre kan spegla en sund och vältränad kropp trots 

att det inre försöker sträva efter någonting orealistiskt som istället skapar ångest. En sund syn 

på träning är att träna för att må bra. Om anledningen att träna är för att inte må dåligt och få 

ångest vid utebliven träning kan det tyda på att synen på träning börjar bli skev (Lin & 

Grigorenko, 2014). Exempelvis att ifall en person som är van att träna kontinuerligt och inte 

får möjlighet till detta, istället får ångest och känner att den ”måste” träna för att må bra.  

 

Trots de negativa hälsoeffekterna som kan komma med att sträva efter att alltid vara nyttig 

och vara fysiskt aktiv skriver Lin och Grigorenko (2014) att i dagens samhälle går det mest att 

läsa mycket om de positiva hälsoeffekterna som fysisk aktivitet och balanserad kost medför. 

Att äta närningsrik kost och inte inta mer energi än vad kroppen gör av med, anses vara 

nyttigt. Träning är förknippat med att må bra (Lin & Grigorenko, 2014). Även fast träning är 

förknippat med att må bra bör ett alltför stort fokus på kropp, vikt och kost undvikas. Detta 

kan annars leda till sjukdomen ortorexi som innebär en överdriven fokusering på nyttig kost 

och träning (Lin & Grigorenko, 2014). Den överdrivna fixeringen vid att vara nyttig kan 

komma ifrån det Lin och Grigorenko (2014) skriver om att det i nuläget finns en så kallad 

hälsoångest i samhället. Hälsoångesten innefattar att individer strävar efter att uppnå de 

rekommenderade näringsrekommendationerna som gäller för att äta hälsosamt. Hälsoångesten 

skapas bl.a. av att media skriver mycket om vikt och sockerfällor och vad som bör undvikas, 

snarare än att fokusera på fördelar som att känna glädje med att äta och träna. Hedblom 

(2009) skriver att samhället även skapar ”hälsoideér” om vad som anses vara hälsosamt eller 

ohälsosamt, t.ex. att för mycket kroppsfett anses vara ohälsosamt. 

3. Syfte 

Syftet med studien är att (i) undersöka vilket kroppsideal som gymaktiva kvinnor i åldrarna 

20-30 år har som motivationsfaktor till sin träning samt (ii) om någon av dessa 

motivationsfaktorer har mer positiv eller negativ inverkan på motivationen eller måendet.  
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4. Metod 

Studien utfördes med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys med en fenomenologisk 

hermeneutisk ansats (Henricson, 2012). Den datainsamlingsmetod vi använde oss av var 

intervjuer. Själva innehållsanalysen baserades på en form av textanalys av det insamlade 

materialet från intervjuerna. Valet av att ha intervjuer som datainsamlingsmetod grundar sig i 

att få ut så mycket som möjligt från varje deltagare i studien vilka gavs möjlighet att kunna 

utveckla sina svar i intervjuerna. Genom att datainsamlingsmetoden är en tolkning av 

respondenternas svar, baseras det på det som hermeneutiken säger (Gilje & Grimen, 2007). 

Vidare lyfter Gilje och Grimen (2007) fram den hermeneutiska ansatsen som att olika 

fenomen som människor vill förstå sig på, kan vara meningsfulla eller betydelsefulla. Vad 

gällande fenomenologin beskriver Bengtsson och Berndtsson (2015) att den 

livsvärldsfenomenologiska traditionen går ut på att det är människornas livsvärld och de 

teorier de har om livsvärlden som ligger till grund för forskningen samt utvecklandet av 

teorier. Gilje och Grimen (2007) menar också på att för att förstå dessa fenomen måste dessa 

tolkas av människan. Därför låg detta som underlag för denna studie eftersom bearbetningen 

av intervjuerna gick ut på att tolka det respondenterna sa, göra textanalyser samt hitta mönster 

ur texterna.  Detta eftersom vi studerade utsagor av givna studieobjekt och att de är baserade i 

en tolkningsstruktur. (Gilje & Grimen, 2007) 

 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver intervjuer som en effektiv datainsamlingsmetod. Då 

en intervju kan ge mycket information och även öppnar upp för deltagarna att med egna ord 

utveckla sina svar. Yin (2013) skriver även om hur intervju är en lämplig metod för att fånga 

olika individers perspektiv på fenomen i samhället. 

4.1 Urval 

Syftet med studien var att undersöka gymaktiva kvinnors förståelse till sin egen träning och 

sig själva som tränande individer i förhållande till sin motivationsfaktor. Detta syfte medförde 

att deltagarna i studien var tvungna att uppfylla vissa kriterier. För studiens syfte krävdes det 

att deltagarna räknas som gymaktiva. Med gymaktiva räknade vi med personer som har tränat 

i över ett år minst tre gånger i veckan. Detta för att syftet krävde att deltagarna har en viss 

förståelse och kunskap kring deras träning.  
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Eftersom syftet riktade sig till kvinnor plockades 10 olika kvinnor ut i åldrarna 20-30 år 

genom ett bekvämlighetsurval (Henricson, 2012). Bekvämlighetsurvalet gick till på följande 

vis att vi kontaktade personer i vår närhet där kännedom om att dessa var gymaktiva redan 

fanns. Dessa personer kontaktades via mail eller telefon. Valet av deltagare bestod av kvinnor 

som blev tillfrågade att delta i studien samt kvinnor som själva önskade ett deltagande. 

Eftersom vi skrivit på vissa gymföretags facebook-sidor (Actic och Må Bättre) att vi skulle 

göra denna undersökning, kunde dessa som själva önskade att delta höra av sig till oss via 

mail. Dessa kvinnor hade enbart kraven att vara gymaktiva men inga krav på vilken typ av 

aktivitet som utfördes på gymmet eller vilken gymanläggning kvinnorna valde att träna på. 

4.2 Datainsamlingsmetod 

När det gäller insamlingen av datamaterialet till tidigare forskning och teorier inom området 

användes databasen Summon Högskolan Dalarna. De sökord som användes för att hitta 

litteratur var; motivation, kroppsideal, hälsa, beauty ideal, gym culture, functional body 

image. Utifrån det Kvale och Brinkmann (2014) beskriver om hur en intervjuguide utformas, 

skapades 16 intervjufrågor som användes som stöd under intervjuerna (se bilaga 1). 

Intervjufrågorna baserades på vad som ansågs vara relevant att ta reda på utifrån tidigare 

forskning inom området. De inledande frågorna i intervjuguiden började på ett enkelt vis 

genom att fråga om respondentens ålder och träningsbakgrund. Detta är det som Bell (2009) 

menar är ett lämpligt sätt för att få respondenten att känna sig trygg. Längre in i 

intervjuguiden skapades frågor som berörde det som var ämnat att undersöka. Under 

intervjuerna gavs även möjlighet för respondenten att utveckla sina svar med hjälp av 

följdfrågor (Kvale & Brinkmann, 2014). Efter att intervjuguiden skapades, utformades ett 

informationsbrev (se bilaga 2). I brevet beskrevs syftet med studien och vilka rättigheter 

respondenterna hade under deltagandet. Sedan skickades informationsbrevet ut till samtliga 

respondenter för att ge dem möjlighet att i förhand få veta vad intervjun skulle handla om. 

Intervjuerna utfördes i olika miljöer där deltagarna fick möjlighet att välja plats. Tidsomfånget 

på en intervju var ca 15-20 minuter och spelades in med hjälp av en diktafon. Intervjuerna 

transkriberades sedan för att kunna analyseras.  
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4.3 Analys 

Till analysen av datamaterialet gjordes en delanalys gom gick ut på att försöka analysera 

enskilda påståenden från datamaterialet till våra egna tolkningar som i slutändan utgjorde 

resultatet för studien (Kvale, 1996). Var och ett av respondenternas enskilda påståenden 

utgjorde kopplingar till det som studien ämnade undersöka. Till denna grundläggande 

tolkning av ord respondenterna använde om sin egen motivation till träning kategoriserades 

dessa till de olika kroppsidealen. 

Tabell 1. Här visas vilka specifika ord som kopplades till respektive kroppsideal. 

Kroppsideal Kodord 

Utseendemässigt Snygg, fin, smal, bra form, 

vältränad 

Hälsomässigt Må bra, Stark, Nyttig, livskvalité 

Funktionellt Idrottslig prestation, stark kropp 

 

Dessa var de vanligaste orden som respondenterna nämnde när de tillfrågades om vilken 

faktor som motiverar dem till träning. Genom följdfrågor beskrev respondenterna tydligare 

vad motivationsfaktorerna innebar för dem. För att sedan kunna bilda olika kategorier 

utformades ett analysschema med en analysmall influerad av (Graneheim, Lundman, 2008). 

Kvale (1996) beskriver vikten av hur forskaren måste kunna transformera respondentens 

talspråk över till skriftspråk utan att rubba innehållets meningsgrunder. Den metod vi använde 

i processen var att läsa igenom transkriberingarna följt av att försöka ta ut så kallade 

meningsbärande enheter från datamaterialet (Kvale, 1996). För att kunna välja ut de 

meningsbärande enheterna som var relevanta för studien fick studiens syfte hela tiden ligga i 

åtanke, alltså att de meningsbärande textstyckena på något sätt berörde det som ämnades 

undersöka. Efter att de meningsbärande enheterna tagits ut, fortsatte processen genom att 

reducera dessa textstycken till såkallade kondenserade meningsenheter. Detta för att på ett 

mer tydligt sätt kunna få fram det mest relevanta från den meningsbärande enheten. Därefter 

fick varje kondenserad meningsenhet en varsin kod som kortfattat beskriver meningsgrunden 

för det tidigare längre textstycket. Det näst sista steget i analysschemat gick ut på att göra 

koden till en subkategori som ännu tydligare talar om det relevanta av meningsgrunden från 
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textstycket. Slutligen gick det sista steget i analysschemat ut på att göra subkategorierna till 

kategorier som utgjorde själva resultatet i studien. (Kvale, 1996).  

Tabell 2. Översikt på hur kategorisering och tematisering gick till. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

När jag ser att jag 
utvecklas, alltså 

styrkemässigt och 

utseendemässigt – 
att jag får större 

muskler. Jag 

följer mycket 

Instagram och ser 
vältränade tjejer. 

 

Fördelenen med 

att träna är att 
man mår bra! Nu 

känner jag att jag 

ändrar lite det här 
med hälsan men 

det går ju hand i 

hand, hälsan och 

utseendet. Så det 
är både och!  

Tränar främst för 
att utvecklas 

styrkemässigt och 

få 
utseendemässigt 

synliga muskler. 

 

 
 

 

Ser måendet som 

en fördel med 
träningen och 

tycker hälsan går 

hand i hand med 
utseendet. 

Prioriterar att få 
utseendemässigt 

synliga muskler. 

 
 

 

 

 
 

 

Med 

utseendemässiga 
resultat kommer 

måendet som en 

fördel.  

Motiveras av 
utseendemässiga 

resultat. 

 
 

 

 

 
 

 

Ser hälsan som en 

bonus till 
träningen. 

Tränar för sitt 
utseendes skull 

men ser hälsan 

som ett plus. 

Jag tränar för en 

snyggare kropp, 
vältränad. Samt 

må bättre. 

 
 

 

Jag tränar främst 

för att jag vill se 
bra ut och få en 

snygg rumpa. 

Vill få en 

snyggare och mer 
vältränad kropp 

genom träning 

och bättre hälsa. 
 

 

Vill träna för att 

se bra ut och få en 
snygg rumpa. 

Vill få 

utseendemässiga 
resultat samt 

bättre hälsa. 

 
 

 

De 

utseendemässiga 
resultaten väger 

tyngst. 

Tränar för 

utseendet och 
hälsan. 

 

 
 

 

Tränar först och 

främst för 
utseendet. 

 

4.4 Etiska förhållningssätt 

Inför en intervju är det flertalet etiska aspekter som måste tas hänsyn till (Bell, 2009). Inför 

undersökningen behandlades de fyra viktiga forskningsetiska kraven; informationskravet, 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. I informationsbrevet till denna 

undersökning skrevs en kortare information till respondenterna om studiens syfte vilket 
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behandlar informationskravet. Vidare behandlades konfidentialitetskravet genom att ta upp i 

informationsbrevet att respondenterna kommer att förbli oidentifierbara genom studien och att 

allt datamaterial kommer förvaras på ett sådant sätt att inga obehöriga kan komma åt 

materialet (Bell, 2009). Samtyckeskravet från respondenterna modifierades till viss del genom 

att deras påskrifter om deltagandet i studien ej inhämtades utan de fick själva välja om de ville 

ställa upp samt att de blev informerade om att de närsomhelst under intervjuns gång kunde 

välja att avbryta sitt deltagande eller välja att ej besvara en fråga. Detta utan att 

respondenterna skulle behöva förklara varför de valde att avbryta sitt deltagande (Kvale, 

1996). Slutligen går nyttjandekravet ut på att förklara vad det insamlade materialet kommer 

att användas till vilket beskrevs i informationsbrevet. Det informerades även om att 

respondenterna får möjlighet att ta del av studien när processen är färdig (Kvale, 1996). 

 

Vidare skriver Kvale (1996) om andra etiska aspekter som forskaren bör ta hänsyn till inför en 

intervjustudie. En etisk huvudpunkt inför undersökningen var att reflektera över huruvida 

studiens syfte var i behov av att få samtycke från Forskningsetiska nämnden vid Högskolan 

Dalarna. Dock ansågs det att undersökningens intervjufrågor ej behandlade ämnen på det 

planet att det för respondenten skulle bli psykiskt påfrestande eller att den på något annat sätt 

skulle anse att frågorna berörde känsliga punkter. Skulle det misstänkas att en fråga skulle 

kunna väcka negativa tankeprocesser hos respondenten skulle en sådan undersökning behöva 

godkännas utav FEN innan den påbörjas. Dock som tidigare nämnt ansågs det i denna 

undersökning att intervjuguiden ej skulle beröra respondenterna på ett känsligt plan så därför 

beprövades ej denna studie av FEN. Övriga etiska aspekter som behandlades inför studien är 

att respondenterna själva gavs möjlighet att välja intervjuplats så att de skulle känna sig så 

trygga som möjligt och inte känna någon onödig stress (Kvale, 1996). En annan etisk aspekt 

som var i åtanke inför analysprocessen av datamaterialet var att reflektera över hur kritiskt vi 

skulle analysera det respondenterna svarade på frågorna, alltså att tolkningarna och 

presentationen av resultatet ska kunna spegla på bästa möjliga sätt det som respondenterna 

faktiskt menade (Kvale, 1996). Detta för att minska risken att respondenterna inte skulle 

kunna känna att deras svar blivit felvinklade. 
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5. Resultat 

Resultatet från studien presenteras genom en redogörelse av de kategorier som skapats vilka 

är baserade på våra uppfattningar av det som respondenterna svarade. Tillhörande analys av 

datamaterialet följer under nästkommande rubrikavsnitt som är diskussionsdelen av studien. 

De första tre kategorierna kommer att presentera vilken motivationsfaktor som 

respondenterna först och främst tränade för. Därefter behandlar detta resultatavsnitt vilken typ 

av inverkan som respondenterna känner utifrån sina motivationsfaktorer. Slutligen presenteras 

även motivationsgraden, alltså hur stark den egna motivationsgraden upplevdes av 

respondenterna.  

 

Utifrån analysen av datamaterialet i studien resulterade det i sex stycken kategorier. Tre 

kategorier handlar om vilken typ av motivationsfaktor som respondenterna hade till sin 

träning; det hälsomässiga, det utseendemässiga samt det funktionella kroppsidealet. De övriga 

tre kategorierna handlar mer om vilken typ av inverkan som träningen har på respondenternas 

mående. Alltså om denna inverkan enbart är positiv eller om den är både positiv och negativ. 

Sista kategorin handlar om hur respondenterna upplever sin motivation. Nedan följer resultat 

av respektive kategori.  

5.1 Tränar först och främst för hälsan men ser utseendet som ett plus 

Till den här kategorin hör de respondenter som tränar först och främst för att uppnå bättre 

hälsa men ser utseendemässiga resultat som något som kommer på köpet av träningen. De 

vanligaste hälsoaspekterna som respondenterna i denna kategori tränar för är att de känner sig 

gladare, piggare, får starkare kropp och mår allmänt bättre av att träna. Med utseendemässiga 

resultat har respondenterna beskrivit som att få en mer vältränad kropp eller att känna sig fin. 

Nedan följer exempel på citat som respondenterna i denna kategori har sagt. 

 

Person 1: 

”Det är väl framförallt hälsan, jag har lite ont i kroppen överlag. Och jag vet att jag måste 

såhär bygga upp mer muskler för att jag inte ska sacka ihop liksom..” 

 

Person 2: 
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”Nä, men just nu tränar jag ju mest för att må bra. Nä, men trivas med mig själv är väl 
viktigt. Känna sig fin.” 
 
Person 3:  
”Att man mår bra efteråt…och så tycker jag det är kul, jag får liksom en kick av bra musik 

och att liksom få ösa på det tycker jag är roligt. ” 

5.2 Tränar först och främst för utseendet men ser hälsan som ett plus 

Till den här kategorin hör de respondenter som tränar först och främst för att få 

utseendemässiga resultat men ser hälsan som något som kommer på köpet. Respondenterna i 

denna kategori beskriver utseendemässiga resultat som att få en mer muskulös kropp, att se 

vältränad ut eller att ha en snygg rumpa. De hälsoaspekter som respondenterna nämnde var 

främst att de mår allmänt bättre av att träna. Nedan följer exempel på citat som 

respondenterna i denna kategori har sagt. 

 

Person 4: 

”Det är främst för att jag vill se bra ut av att träna och få en snygg rumpa!” 

 

Person 5: 

”Fokus ligger väl egentligen på att inte gå upp i vikt så jag skulle väl säga att det är 

utseendet. Jag tänker ju väldigt mycket att jag vill se ut på ett visst sätt när jag tränar och 

även att jag gör min träning utöver det också. Alltså t.ex. att jag tycker det är snyggt med stor 

rumpa […]” 

 

Person 6: 

”Ja, nu ska vi se. Det som motiverar mig till att träna är.. det är först och främst för att ha en 

bra form. En bra utseendemässig form är det. Jag vill se snygg ut liksom. Har man det så 

känner man sig nöjd med sig själv liksom. Så det är först och främst utseendet. Men sen så 

märker man ju också att tränar man så mår man ju också bra. Jag får mer energi i vardagen 

om jag tränar. Jag blir liksom gladare och så. Så det är liksom dem hälsomässiga aspekterna 

som kommer som en bonus. Det är ju både utseende och hälsa.” 

 

Person 7: 
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”När jag ser att jag utvecklas, alltså styrkemässigt och utseendemässigt – att jag får större 

muskler. Jag följer mycket instagram och ser vältränade tjejer.” 

5.3 Tränar först och främst för det funktionella men ser hälsan som ett plus 

Endast en respondent från studien hör till denna kategori då personen var den enda som 

tränade för att få en funktionell kropp först och främst. I detta fall menar respondenten det 

funktionella som att bli bra inom sin idrott samt att få en starkare kropp. Nedan följer exempel 

på citat som respondenten i denna kategori har sagt. 

 

Person 8: 

”Det som motiverar mig till att träna är att jag vill bli en bättre innebandyspelare.” 
 
”Största fördelen med att träna är att må bättre, stressen försvinner.” 

5.4 Ser enbart positiv inverkan på måendet av motivationsfaktorn 

Till den här kategorin hör de respondenter som enbart kände att träningen ger dem positiv 

inverkan på måendet. Respondenterna beskrev det positiva som att de tycker att det är roligt 

att träna, får ett bättre inre mående, mindre stress samt att de känner sig gladare och piggare. 

Nedan följer exempel på citat som respondenterna i denna kategori har sagt. För att tydliggöra 

kopplingen mellan citaten angående den positiva inverkan och vilken motivationsfaktor 

personerna hade som sa dessa citat, har citaten döpts med ”Person 1, Person 2 osv.” 

Exempelvis citatet nedan som är döpt med ”Person 1” är samma person som sa det första 

citatet under rubriken ”tränar först och främst för hälsan men ser utseendet som ett plus” 

eftersom även det citatet är döpt som ”Person 1”.  

 

Person 1: 

”Man får ju en liten boost att man vet ju att man gjort något bra […] Men alltså det är 

ju…man har ju en bra feeling inside liksom, så, det är ju i alla fall något.” 

 

Person 2: 

”Träningen påverkar mitt mående bra. Jag känner mer att jag inte mår bra när jag inte 
tränar. Och jag tycker det är lättare att hålla kosten också när jag tränar. Det blir liksom 
viktigare.” 
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Person 4: 

”Jag mår mycket bättre när jag tränar och håller igång än när jag inte gör det.” 
 
Person 6: 
 
”Jag känner mig gladare och har mer energi när jag tränar. Man känner sig mer nöjd med 
sig själv när man vet att man har en balans. Att man tränar och äter hyfsat nyttigt. Man 
känner sig harmonisk. Det är bara positivt.” 
 
Person 8: 
 
”Största fördelen med att träna är att må bättre, stressen försvinner.” 
 

5.5 Ser både positiv och negativ inverkan på måendet av motivationsfaktorn 

Till denna kategori hör de respondenter som ansåg att träningen har både positiv och negativ 

inverkan på dem. Det positiva beskrev respondenterna som att de känner sig piggare och 

gladare, kunna klara av saker i vardagen samt mår bra av att vistas på gymmet. 

Respondenterna beskrev den negativa inverkan som att de känner press av träningen ibland. 

Den press respondenterna beskrev var antingen att känna press från sociala medier eller att 

utebliven träning skapar ångest. Nedan följer exempel på citat som respondenterna i denna 

kategori har sagt. 

 

Person 7: 

”Känner mig piggare, gladare, ja bara allmänt glad när jag tränar. Sen kan det ju vara 

negativt det här att man kollar på instagram, alltså jag följer ju många som tränar och de 

lägger ju oftast ut formbilder när det är i sjukt bra form. Även fast man vet att det där är 

tävlingsform så blir det i alla fall att man tänker lite sådär ser inte jag ut. Alltså jag vet ju att 

de inte ser ut sådär året runt men när de lägger ut sådana bilder så vill man ju se ut sådär.” 

 

Person 5: 

”Ja det är både och alltså skulle jag vilja säga. Allstå det är ju kul såhär att känna att man 

klarar av saker i vardagen och man mår bra av det. Man tränar för att kunna göra saker. Att 

jag liksom går till gymmet för att kunna göra något annat, alltså man ska ju ändå kunna 

känna att man kan strunta i att gå till gymmet för att man ska gå ut och äta någonting 

onyttigt. Medans jag måste träna för att kunna äta det där. Och då tycker jag kanske att 
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träningen ger mig lite för mycket press och då kan jag tycka att träningen påverkar mitt 

mående negativt.” 

5.6 Motivationsgrad 

Till denna kategori hör samtliga respondenters uppfattningar om styrkan av deras 

motivationsgrad. Motivationsgraden visade sig variera i styrka periodvis för samtliga 

respondenter. Typen av motivationsfaktor, alltså de olika kroppsidealen, hade inte någon 

betydelse för motivationsgraden. Nedan följer exempel på citat som respondenterna i denna 

kategori har sagt. 

 

Person 1: 

”Alltså den där svänger ju verkligen. Det är inte det optimala liksom, men mycket beror på 

att jag varit så sjuk på senaste tiden. Men alltså jag har ju motivation för jag vill ju såklart, 

för att må bättre och sådär. Så den finns ju där..får gräva lite..” 

 

Person 7: 

”Ja det tycker jag! Alltså den sviktar ju men oftast är den stark.” 

 

Person 3: 

”Ja men det tycker jag väl att jag har. Sen umgås jag med, det påverkar väl mig också att jag 

umgås med folk som tränar mycket. Då blir det ju att man motiverar varandra så. Jo men det 

tycker jag väl att jag har. Det är liksom en del av mitt liv. Jag skulle inte kunna tänka mig att 

inte träna. Men den kan variera, det kan den. Om det är vinter och 20 grader kallt eller om 

det är spöregn, då är man inte så motiverad. När det är mörkt och sådär.” 

5.7 Summering 

Resultatet visade att en respondent hade det funktionella kroppsidealet som motivationsfaktor. 

Av övriga respondenter hade hälften det utseendemässiga kroppsidealet som 

motivationsfaktor och hälften det hälsomässiga kroppsidealet som motivationsfaktor. Vad vi 

ser kände respondenterna som tränade för hälsans skull endast positiv inverkan av träningen. 

Medan respondenterna som tränade för utseendets skull kände hälften enbart positiv inverkan 
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av träningen och andra hälften kände både positiv och negativ inverkan av 

motivationsfaktorn. 

6. Metoddiskussion 

6.1 Intervjumetoden samt dess giltighet 

Då det finns en del forskning inom området men som inte täcker så många olika målgrupper, 

ansågs intervjuer som en lämplig datainsamlingsmetod utifrån studiens syfte. Intervjuer var 

därför passande för att få så uttömmande svar och så mycket information som möjligt. Detta 

för att kunna skapa en så bred bild som möjligt av vad resultatet kunde komma att innebära. 

Att intervjua kan då anses ha varit en bra metod i denna studie eftersom det fanns goda 

möjligheter att ställa följdfrågor under intervjuns gång för att få så utförliga svar som möjligt 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Dock är en av nackdelarna med intervju som metod att det är 

väldigt tidskrävande vilket gjorde att antalet respondenter i studien inte var optimalt. Fler 

intervjuer hade kunnat önskas för att på bättre grunder kunna göra en generalisering av 

resultatet från studien. (Kvale & Brinkmann, 2014). Dock för att diskutera studiens giltighet 

var intervju en väldigt bra metod för att undersöka det som studien ämnade (Bell, 2006). 

Andra metoder som även hade passat för denna typ av studie hade kunnat vara t.ex. en enkät 

då vi till fördel hade kunna nå ut till fler personer vilket skulle ha kunnat skapa en bredare 

kunskapsbild inom området (Bell, 2006). Men som tidigare nämnt ville vi försöka fånga 

respondenternas egna uppfattningar om området och kunna ställa följdfrågor för att få så 

mycket information som möjligt. Detta även för att denna studie inte har riktat in sig på en 

viss teoretisk ram med tanke på att själva inriktningen på studien berör särskilda teorier vilket 

har gjort det svårt att fastställa det teoretiska ramverket helt och hållet. (Gilje & Grimen, 

2007)  

6.2 Studiens tillförlitlighet 

Som tidigare nämnt att studiens giltighet anses vara god övergår vi till att diskutera studiens 

tillförlitlighet. Eftersom vi har varit två personer som agerat som intervjuare i studien skapar 

det underlag för kritiskt tänkande angående studiens tillförlitlighet. Eftersom vi som 

intervjuade delade upp intervjuerna mellan oss, kan det ha gjorts olika tolkningar av vad 

respondenterna sa eftersom alla människor tolkar saker och ting på olika sätt (Silverman, 
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2011). En annan aspekt som är kritisk med intervjuer är att det är lätt att som intervjuare att 

vara partisk och på så sätt leda in respondenten på ett spår som denne annars kanske inte 

skulle kommit in på om den som intervjuade inte var partisk. På så sätt skapar det sämre 

tillförlitlighet för studien eftersom alla människor även i denna aspekt är mer eller mindre 

partiska. (Henricson, 2012) 

6.3 Urvalsgruppen 

Studiens urvalsgrupp är ett annat kritiskt område i denna metoddiskussion då studien 

utgjordes av ett bekvämlighetsurval. Detta måste även diskuteras ur en kritisk synvinkel 

(Henricson, 2012). Eftersom bekvämlighetsurvalet i detta fall innebär att vi som forskare har 

en anknytning till de respondenter som medverkade i studien, kan det ha gett utgång för en del 

konsekvenser för undersökningen. Närmare beskrivet kan relationen mellan respondenten och 

intervjuaren ha påverkat utgången för intervjun (Kvale, 1996). Exempelvis att respondenter 

möjligtvis skulle ha tänkt att vi som intervjuare vill ha ett visst svar på en fråga och 

därigenom ha modifierat sina svar utefter vad de har trott att vi ”vill höra” (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Detta skapar en del bias i undersökningen (Kvale, 1996). En annan aspekt 

som kritiskt kan reflekteras över angående urvalsgruppen är att eftersom ett bekvämlighetsval 

gjordes, kan det tänkas att variationen på respondenterna inte blev optimal (Henricson, 2012). 

Med andra ord att respondenterna kanske hade lite liknande träningsvanor t.ex. eftersom det i 

umgängeskretsar kan tänkas vara vanligt att intressen är delade. Ett annat tänkbart sätt 

angående urvalet hade kunnat vara ett så kallat snöbollsurval (Ahrne & Svensson, 2015). 

Dock anser vi att blandningen i urvalet till undersökningen blev relevant eftersom vi anser att 

vi ändå har intervjuat personer som har haft olika träningsvanor i relativt stor utsträckning.  

6.4 Datainsamlingsmetoden 

Att intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon var ett lämpligt tillvägagångssätt. Även att 

ha intervjuguiden som stöd under intervjuerna gjorde intervjuerna mer strukturerade. I 

efterhand skulle dock intervjufrågorna ha kunnat utformas på ett annorlunda sätt. Exempelvis 

att frågan om vilken faktor som motiverar respondenterna till sin träning skulle ersatts med att 

istället först fråga hur de tränar, varför de tränar som de gör. Detta för att därefter kunna 

komma in på vilken faktor som respondenterna motiveras av.  
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7. Diskussion 

Hassmén et al. (2009) skriver att motivationen är mer eller mindre stark beroende på 

målsättningen. I resultatet visade det sig att motivationen varken var stark eller svag utifrån 

vilken motivationsfaktor respondenterna hade. Detta kan då tänkas bero på att respondenterna 

inte hade några direkta målsättningar utan tränade främst för att må bättre, bli starkare eller att 

se bättre ut. Hassmén et al. skriver vidare att det är främst elitidrottare som har stark 

motivation då de har tydligare målsättningar med sin träning än respondenterna hade i 

studien. Då samtliga respondenter kände att träningen var rolig, är det då intressant att tänka 

att de funnit en inre motivation där glädje ses som en väsentlig del (Hassmén et al., 2009). 

Vad som även stämmer överens med studiens resultat är det Hallberg (2010) skriver om att de 

vanligaste anledningarna till att folk tränar är för att uppnå bättre hälsa eller att få 

utseendemässigt kroppsliga resultat. Detta visade även studien då resultatet visade att endast 

en respondent tränade för det funktionella kroppsidealet.  

 

Att endast en person tränade för det funktionella kroppsidealet var något som 

uppmärksammades. Däremot var det många respondenter som såg glädje i den fysiska 

prestationen och få funktionella resultat. Detta kan tänkas ha att göra med att många av 

respondenterna hade en relativt lång idrottslig bakgrund som sträckte sig ner i unga åldrar. 

Abbott och Barber (2010) skriver genom att i unga åldrar lära sig att se värdet i idrottsliga 

prestationer, har en undersökning visat att detta hjälper till att stärka självkänslan hos dessa 

personer. De respondenter i studien som kände både positiv och negativ inverkan av träningen 

visade sig ha en kortare idrottslig bakgrund än de som enbart kände positiv inverkan av 

träningen. Detta kan tänkas bero på det Abbott och Barber (2010) skriver om självkänsla och 

idrott. 

 

Bordo (1993) skriver om hur bantning har blivit normaliserat i dagens samhälle. 

Normaliseringen avspeglades även i vår studie, inte att det var bantning som stod i fokus men 

att diskutera kroppsligt utseende, hälsa och träning känns inte längre som tabubelagt utan mer 

som ett vanligt samtalsämne i samhället. Respondenterna i studien talade om hur de upplevde 

att utseendet går hand i hand med hälsan. Detta kan kopplas till det Bordo (1993) skriver om 

att det yttre speglar det inre välmåendet. Bordo skriver vidare att TV och damtidningar förut 
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framställde ett skönhetsideal som var förknippat med smalhet. Respondenterna i studien 

nämnde främst att de strävar efter en fit och vältränad kropp och ingenting direkt om att de 

vill uppnå en tydlig smalhet. Detta stämmer överens med det Bordo (1993) skriver om att 

dagens ideal utvecklas mer mot en fast och vältränad kropp. Respondenterna i studien nämnde 

inte TV eller damtidningar som inspirationskällor till sin träning utan nämnde sociala medier 

som inspirationskälla.  

 

Hedblom (2009) nämner att rumpan är en specifik kroppsdel som kvinnor lägger extra mycket 

tid på att träna. Studien visade att av de respondenter som tränade för utseendets skull var det 

många som fokuserade på att få en snygg rumpa. Något intressant att lyfta fram är då att det 

skulle kunna vara en växande trend i samhället att kvinnor ska ha en vältränad och snygg 

rumpa. Detta beror troligast på en utveckling av det kvinnliga skönhetsidealet. Styrketräning 

var från början något som främst män höll på med, men vid 1980-talet kom genomslaget för 

kvinnor. Även att kvinnor förr höll på mer med gruppträning än styrketräning har förändrats 

(Andreasson & Johansson, 2014). Med detta tycks utvecklingen att det är okej för kvinnor att 

styrketräna hålla i sig då samtliga respondenter i studien utövade styrketräning på gym och 

även gjort det under en längre period. De utseendemässiga faktorer respondenterna lyfte fram 

handlade mycket om att få en fit, vältränad kropp och snygg rumpa. Det kan då tänkas att 

styrketräningen har en koppling till vilket ideal som råder i samhället som Andreasson och 

Johansson (2014) skriver, att den hårda och vältränade kroppen uppnås genom styrketräning 

och att det är därför styrketräning inte är ovanligt bland kvinnor längre. 

Målgruppen i studien var gymaktiva kvinnor. Ulseth (2008) skriver om att gymaktiva 

individer har ett fokus på yttre faktorer som utseendet vilket resultatet i denna studie inte 

visade på eftersom lika många tränade för hälsan som för utseendets skull. Även fast 

kvinnorna var gymaktiva var det lika mycket fokus på de inre faktorerna som de yttre 

faktorerna. Detta kan tänkas ha att göra med det Andreasson och Johansson (2014) skriver om 

att styrketräna förut förknippades med bodybuilding, vilket handlar om att träna för de 

estetiska skälen. Det kan tänkas att det i dagens samhälle skulle finnas en förutfattad mening 

om vilka som tränar på gym och anledningarna till att de tränar på grund av kopplingen 

mellan gym och bodybuilding. De faktorer studien lyfter fram som främsta anledningar att gå 

till gymmet verkar vara för att förbättra hälsan eller utseendet. När det kommer till att 
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förbättra hälsan tar Ulseth (2002) upp vilka hälsofördelar som är mest populära bland 

gymaktiva. Vilka var fysisk form, mental avkoppling samt glädje. Dessa anledningar stämmer 

överens med svaren från respondenterna i studien, då samtliga ville känna sig starka och 

stressa mindre genom träning. Många kände att träningen var rolig och att träningen hade 

positiv inverkan på måendet. Även fast utseende kunde vara den faktorn respondenten tränade 

för var de främst dessa hälsofördelar som sågs som ett plus.  

 

Crossley (2006) skriver om att motiven till att träna är ett svårt ämne att generalisera. I studien 

visade det sig att generaliseringen var svår då ingen av respondenterna enbart hade ett motiv 

till sin träning. Om respondenterna varit helt ärliga om vilka faktorer som ligger som grund 

för motivationen till träning är svårt att säga då Hedblom (2009) skriver att träna för 

utseendets skull ses som tabubelagt och träning för hälsans skull är mer accepterat i samhället. 

Detta kan leda till att respondenterna svarar vad som förväntas vara mer okej enligt samhällets 

normer. Campbell (2001) gjorde en undersökning om motiv till träning där träna för 

utseendets skull hamnade bland de mer ovanligare anledningarna att träna. Det kan tänkas 

varit en sådan undersökning där respondenterna inte svarat helt ärligt med tanke på hur 

mycket som tyder på att både hälsan och utseendet ses som vanliga anledningar. Eftersom 

respondenterna inte enbart svarade hälsan utan även utseendet som en viktig faktor till 

träning, kan det tänkas att respondenterna i denna studie var ärliga och inte svarade utefter 

vilka normer som möjligtvis finns. 

 

Vi diskuterade tidigare om att träna av utseendemässiga själ skulle vara en sämre 

motivationsfaktor än att träna för hälsan. Trots att träna för hälsans skull är en mer accepterad 

samhällelig norm än att träna för utseendet, kan det ändå i ett annat avseende tänkas vara en 

negativ motivationsfaktor. Då överdrivet fokus på att leva nyttigt och träna mycket kan leda 

till sjukdomen ortorexi (Lin & Grigorenko, 2014). Att kunna göra kopplingen om 

respondenterna i denna studie skulle lida av någon typ av hälsoångest är svårt att säga 

eftersom en person som lever överdrivet hälsosamt anser att den själv har kontroll och har ett 

sunt tänk. Eftersom att träna för hälsan som tidigare nämnt är mer samhälleligt accepterat, kan 

det tänkas vara svårt att urskilja när ett hälsosamt beteende egentligen kanske är ohälsosamt.  
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Lin och Grigorenko (2014) skriver om att det kan vara negativt att träna för att inte må dåligt. 

Några av respondenterna sa att utebliven träning kunde få dem stressade eller påverka deras 

mående på ett negativt sätt och därför kände att de måste träna för att inte må dåligt. En tanke 

är att det inte nödvändigtvis behöver vara dåligt utan att träningen kan ses som en medicin 

och minska personers stress och irritationer i vardagen för personer som har dessa symptom. 

Därför skulle det tänkas vara omständigheterna som avgör om träningen är positiv eller 

negativ.  

8. Slutsatser 

De vanligaste motivationsfaktorerna i den här studien är främst att träna för utseendet eller för 

hälsans skull. Graden av motivation verkade variera oberoende av vilken motivationsfaktor 

personer har. Att träna för hälsan tycks enbart ha positiv inverkan på måendet, medan att träna 

för utseendet tenderar till att ha både positiv och negativ inverkan på personer.  

 

Vidare forskning inom detta område skulle kunna vara att undersöka om 

motivationsfaktorerna skiljer sig inom någon annan målgrupp. Målgruppen skulle då kunna 

sträcka sig till äldre eller yngre personer samt att män skulle kunna intervjuas istället för 

kvinnor. Även en studie med fler respondenter skulle vara nödvändigt för att kunna göra en 

generalisering.  
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Bilaga 1. 

Intervjuguide 

Bakgrund 

Hur gammal är du? 
 
Hur många år har du varit aktiv? 
 
Vad har du för träningsbakgrund? 
 

Träningsvanor 
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Vad utför du för typ av träning i dagsläget?(Kondition, gruppträning, styrketräning?) 
 
Hur ofta tränar du? (Antal gånger per vecka, per dag?) 
 
Hur länge brukar du vara på gymmet? 
 
Är du nöjd med dina träningsvanor? (Om inte – vad vill du förändra? Om ja- Varför?) 
 

Drivkrafter 
 
Vad är den faktor som motiverar dig till att träna? (Funktionell kropp, bättre hälsa, 
utseendemässiga skäl) 
 
Vad har du för mål med träningen? (långsiktiga, kortsiktiga?) 
 
Anser du att du har en stark motivation till att träna? 
Hur viktigt tycker du det är att träna på en skala 1-10? (Om viktigt- varför?) 
 

Relation till träning 
 
Vad har du för känsla när du går till gymmet? (positiv/negativ?) 
 
Vad är känslan när du är på gymmet? 
 
Hur är känslan efter du tränat? (direkt efter och efter ett tag) 
 
Tycker du den träningen du utför är rolig? 
 
Hur skulle du säga att träningen påverkar ditt mående? (trött/pigg, Glad/sur) 
 
Vilken är den största fördelen med att träna? 
 
 

Bilaga 2. 

Informationsbrev 

 

Du tillfrågas härmed om att delta i en intervjustudie. Syftet med studien är att undersöka 

gymaktivas förståelse (inställning till) sin egen träning och sig själva som tränande individer i 

förhållande till olika motivationsfaktorer. Närmare beskrivet vilken riktning motivationen har; 

tränar man ur hälsoaspekt, för utseendets skull eller för att få en funktionellt fungerande 



CLARA HJALMARSSON  
CAROLINE ROLIGS 
Examensarbete IH2020   

Sida 28 av 33 
 

kropp? Nyttan med undersökningen är att kunna hjälpa personer som jobbar inom träning och 

hälsa att motivera sina kunder på rätt sätt.  

Studien kommer att genomföras genom att intervjua personer som är kontinuerligt gymaktiva. 

Med kontinuerligt menar vi minst tre träningsdagar per vecka under minst ett års tid. Urvalet 

till studien är kvinnor i åldrarna 20-30 år. Totalt kommer studien att bestå i intervjuer av tio 

gymaktiva personer. Tidsåtgången per intervju är ca 30-45 minuter och kommer att 

ljudinspelas. Intervjuerna kommer att genomföras av två personer, där en intervjuar och den 

andre antecknar. De ljudinspelade intervjufrågorna kommer sedan att skrivas ner och 

analyseras. All data som insamlats kommer att behandlas konfidentiellt och kommer 

presenteras på ett sådant sätt att inte någon enskild person kan identifieras. Det innebär att det 

enbart är vi som genomfört studien och vår handledare som har tillgång till materialet. De 

insamlade uppgifterna används enbart till denna studies syfte. Den inspelade intervjun raderas 

efter att studiens skriftliga rapport har godkänts. Det är helt frivilligt att delta i studien och 

Du kan när som helst välja att avbryta deltagandet eller välja att inte besvara alla 

intervjufrågor.  

 

Vi som gör studien är två studenter som skriver vårt examensarbete inom 

Idrottstränarprogrammet vid Högskolan Dalarna i Falun. Efter godkänd examination finns 

möjlighet att ta del av uppsatsen. 

 

 

Clara Hjalmarsson 076-2912521 h13clahj@du.se 

Caroline Roligs 073-0232010 h13carro@du.se 

Handledare: Roger Melin 023-778268 rme@du.se  
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