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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the motivational factors that motivate women to 
exercise at the gym. Three questions of issue were formulated according to the purpose; how 
does women relate exercising to current body ideal? How do women think of gym exercising 
in relation to health? Which internal and external motivators influence women’s exercising at 
the gym? A questionnaire was designed to answer these questions, and investigate the motifs 
of women’s workout. The questionnaire conducted on 56 female respondents. The 
quantitative survey enabled the investigations of statistical correlations and calculations that 
demonstrating the answers to the questions mentioned above. The study is based on an 
eclectic theory that combines the theories of internal and external motivators with a theory of 
norms. Previous researches in the areas of motivation, women, training and ideals have been 
taken into account. 
 
The empirical data were analysed and interpreted by using the study's theoretical starting 
point. The data showed that the women in this study mostly trained as a result of internal 
motivation as physical or mental wellbeing, improved strength and the opinion that exercise is 
fun. However, there were another aspect that showed that respondents look upon extrinsic 
motivation factors as requirements and expectations. This opinion has a negative affect for 
these women’s relationship to exercising, and their body image also impaired. The results of 
the analysed empirical data also showed that the internal motivation lays the foundation for 
positive spirals, while extrinsic motivation increasing the risk of placing the individual in a 
vicious circle, leading to latent motivation. Furthermore the result showed a difference 
between motivators due to age.  
 
Keywords; motivation, norms, fitness, women, the ideal, body image, media.  



	 	  

Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att undersöka vilka motivationsfaktorer som motiverar kvinnor 
till att träna på gym. Detta gjordes genom att besvara tre frågeställningar som formulerats 
utifrån syftet; Hur relaterar kvinnor sin gymträning till rådande kroppsideal? Hur resonerar 
kvinnor angående gymträning i relation till hälsa? Vilka interna och externa 
motivationsfaktorer ligger bakom kvinnors gymträning? För att besvara dessa frågeställningar 
och undersöka kvinnors träningsmotiv utformades en enkätundersökning som sedan 
genomfördes på 56 kvinnliga respondenter. Den kvantitativa undersökningen möjliggjorde 
framtagandet av statistiska samband och beräkningar som påvisar svaren på ovanstående 
frågeställningar. Studien bygger på en eklektisk teori som förenar teorier om inre- och yttre 
motivationsfaktorer med en teori om normer. Tidigare forskning på områdena motivation, 
kvinnor, träning och ideal har förutom ovanstående tagits i beaktning.  
 
Den från enkätundersökningen erhållna empirin analyserades och tolkades med hjälp av 
studiens eklektiska teori där teorier om inre- och yttre motivation kombinerats med en teori 
om normer. Empirin visade att kvinnorna i den här undersökningen mestadels tränade som 
följd av inre motivation som fysiskt- och psykiskt välmående, förbättrad ork och 
uppfattningen av att träning är roligt. Däremot framkom också en annan aspekt som visar att 
de kvinnliga respondenterna upplever yttre motivationsfaktorer som krav och förväntningar 
vilket påverkar deras kroppsuppfattning samt relationen till träning negativt. Resultatet av den 
analyserade empirin visade även att inre motivation lägger grund för positiva spiraler gällande 
motivationsnivåer medan yttre motivation riskerar försätta individen i onda cirklar och leda 
till latent motivation. Dessutom visade resultatet att det förekom skillnader i 
motivationsfaktorer mellan yngre och äldre.  
 
Nyckelord; motivation, normer, gym, kvinnor, ideal, kroppsideal, media.
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1. Inledning 
Enligt en rapport från Riksidrottsförbundet (2011) är motion ett av svenska folkets mest 
utövade fritidsintresse. 77 procent av svenskarna uppger att de motionerar minst en gång per 
vecka och hela 47 procent motionerar mer än tre gånger per vecka. Endast åtta procent av 
svenskarna uppger att de inte motionerar alls (ibid). Det klart vanligaste motivet bakom den 
fysiska aktiviteten är att hålla formen. Svenskarnas motionsvanor har en stadigt uppåtgående 
trend och den motionsform som ökat mest sedan millenniumskiftet är styrketräning (ibid). 
Fysisk aktivitet resulterar i positiva belöningar i form av fysisk och utseendemässig 
utveckling men även psykologiska effekter i form av ökat självförtroende och bättre 
självkänsla (Strelan, Mehaffey & Tiggemann, 2003). Om hälsorutiner blir för extrema föds 
däremot en ohälsa och rutinerna övergår till tvångsmässiga beteenden. Carl Cederström 
(2015, 20 februari) skriver i Dagens Nyheter att ”När vi skapar en hypermedveten, och ofta 
ångestladdad relation till vår egen kropp, så är det inte längre hälsosamt”. Därmed pekar han 
ut ett mycket debatterat dilemma i dagens samhälle. Kroppsidealet som förmedlas i media 
idag visar en märkbart smal och vältränad kropp (Dittmar et al., 2000) och precis som 
Cederström (2015, 20 februari) antyder riskerar dagens ideal att utgöra en hälsofara på grund 
av dess ouppnåeliga premisser. Jakten på den tillsynes optimalt hälsosamma kroppen utgör 
paradoxalt nog en hälsorisk. 
 
Även Hovelius (i.d.) diskuterar ämnet och skriver att vår kulturs kvinnokroppsideal utgör ett 
hot mot kvinnors hälsa. Han skriver att kvinnor idag tvingas förhålla sig till kroppsidealet och 
att det inte går att undvika på grund av den vida mediala spridningen. Kvinnor som inte lever 
upp till idealet riskerar att drabbas av uppgivenhet, oro och nedstämdhet. Såväl kvinnors 
förhållande till träning som kost påverkas vilket också speglas i det ökade antalet personer 
som drabbas av ätstörningar (ibid). 
 
Det finns ett mörkertal i antalet ätstörningar vilket delvis anses utgöras av alla dem som 
drabbas av den ännu inte diagnostiserade sjukdomen ortorexi (Sjöqvist, 2012). Ortorexi 
innebär hälsomani och tar sig uttryck i överdriven träning och en besatthet av att äta rätt och 
nyttigt. Sjukdomen orsakar psykisk ohälsa och avsaknaden av diagnos utgör ett stort problem. 
Allmän okunskap om sjukdomen innebär ytterligare psykiska påfrestningar för den sjuka 
individen eftersom de bemöts felaktigt. Först när träning och kost förknippas med ångest och 
tvång riskerar beteendet att bli farligt. Däri ligger skillnaden mellan en hälsosam och frisk 
person och en sjuk (Sjöqvist, 2012).   

2. Problemformulering 
Över 90 procent av svenska folket motionerar regelbundet (Riksidrottsförbundet, 2011) och 
det främsta motivet är att upprätthålla en god fysisk form. Enligt statistik ökar svenskarnas 
intresse för träning och den motionsform som ökar snabbast är träning på gym (ibid). 
Parallellt med ett ökat fokus på hälsa och en hälsosam livsstil har det uppkommit ett nytt 
kvinnokroppsideal. Enligt forskning på området är idealet inte längre enbart en smal kropp 
utan även en påtagligt vältränad figur (Dittmar et al., 2000). Jakten på idealkroppen riskerar 
att bli kontraproduktiv på grund av att idealet för med sig påfrestande metoder som kan leda 
till psykisk ohälsa i form av besvär med stress och ångest. Det ökade antalet ätstörningar är ett 
tecken på denna konsekvens (Hovelius, i.d.). 
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Den här studien ämnar undersöka kvinnor som tränar på gym och mer specifikt de 
bakomliggande motivationsfaktorerna hos dessa kvinnor. Vad är det som motiverar dem? Är 
målet god hälsa och välmående eller är svaret upplevda krav till följd av samhällets normer? 
 
Eftersom uppsatsens ämne berör både motivation och normer är det relevant ur ett 
pedagogiskt perspektiv. Undersökningen redogör för inlärda beteenden och uppfattningar och 
hur vi påverkar och lär av varandra. Därutöver är god hälsa en otroligt viktigt fråga inom 
arbetslivspedagogiken. Hälsopromotion har kommit att bli ett av företagshälsovårdens största 
uppdrag eftersom sjukfrånvaro utgör en stor kostnad för företagen (Hedlund, 2014, 11 
september). Ökad kunskap om friskvård och hälsopromotion är därmed förbundet med stor 
efterfrågan och resultatet av denna uppsats bidrar med ökad kunskap om vad som krävs för att 
skapa och upprätthålla motivation hos kvinnor.  

2.1 Syfte 
Syftet med den här studien är att undersöka vilka motivationsfaktorer som ligger bakom 
kvinnors träning på gym. 

2.2 Frågeställningar 
För att nå syftet med studien ska följande frågeställningar besvaras; 

- Hur relaterar kvinnor sin gymträning till rådande kroppsideal? 
- Hur resonerar kvinnor angående gymträning i relation till hälsa?  
- Vilka inre- och yttre motivationsfaktorer ligger bakom kvinnors gymträning? 

3. Bakgrund 
I följande avsnitt är avsikten att redogöra för centrala begrepp. Vidare presenteras 
träningsföreningen där undersökningen genomfördes och slutligen redogörs för fysisk 
aktivitets utveckling ur ett samhällsperspektiv.  

3.1 Begreppet hälsa 
I den här studien används begreppet hälsa utifrån WHO’s (1948) definition; ”Health is a state 
of complete physical, mental and social wellbeing and not merely the absence of disease or 
infirmity”. Definitionen medför att en hälsosam livsstil kräver balans. Strävan efter fysiskt 
god hälsa får inte ta överhanden eftersom det innebär en risk att negativt influera den psykiska 
hälsan genom ångest och press.  

3.2 Friskis&Svettis 
Friskis&Svettis är en ideell förening som bildades i Stockholm år 1978 (Friskis&Svettis, 
i.d.a). Idag har föreningen över en halv miljon medlemmar och verkar i 159 olika städer och i 
tio olika länder. I Uppsala har Friskis&Svettis över 27 000 medlemmar varav 375 arbetar 
ideellt inom föreningen. Till följd av föreningens ideella karaktär är medlemmarnas egna 
initiativ grundstenen verksamheten (Friskis&Svettis, i.d.b).   
 
Redan från start har en viktig punkt i policyn varit att Friskis&Svettis ska erbjuda träning för 
alla, oavsett kön, behov och fysisk nivå (Friskis&Svettis, i.d.b).  I Uppsala erbjuder 
föreningen spinning, jympa, dans, högintensiva träningspass i grupp, ett stort gym och mycket 
mer. Träning ska enligt värdegrunden öka välbefinnandet hos individen och således vara fri 
från prestationskrav och hysteri. Det ska vara lätt att såväl börja som att fortsätta träna vilket 
förutsätter en lustfylld och positiv miljö (ibid). 



 

   3 

3.3 Fysisk aktivitet förr och nu 
Fysisk aktivitet är enligt Faskunger och Hemmingsson (2005) alla kroppsrörelser som leder 
till en energiförbrukning. Motion är fysisk aktivitet som utförs av en individ med målet att 
förbättra sin fysiska kapacitet och sin hälsa (Engström, 2015).  Behovet av att motionera har 
uppkommit som en reaktion på människans stillasittande livsstil (ibid). De vanligaste motiven 
bakom motion är enligt Engström (2015) fysisk utveckling eller avkoppling. I min studie 
väljer jag att använda begreppet fysisk aktivitet synonymt med begreppet motion. Den typ av 
fysisk aktivitet och motion som fortsättningsvis avses är de undersökta kvinnornas träning på 
gym. 
 
Redan i antikens Grekland fanns enligt Ekström (2001) ett intresse för gymnastik med hjälp 
av redskap. De gamla gymnastiska instituten har under åren genomgått stora förändringar och 
sedermera utvecklats till dagens moderna träningsanläggningar. Andreasson och Johansson 
(2014) skriver att träningsindustrin har utvecklats explosionsartat de senaste 40 åren i såväl 
Sverige som i USA och Storbritannien. Träningsredskap och maskiner som används i 
branschen idag är överraskande lika dem som användes redan under 1800-talet (Ekström, 
2001). Däremot har utbudet och variationen av aktiviteter blivit mycket större och träningens 
syfte har delvis ändrats.  
 
Idag motionerar både män och kvinnor för att bli starkare och förbättra sin hälsa men även för 
att hålla vikten och rehabilitera skador (Ekström, 2001). Från att ha varit en metod för att 
behandla redan uppkomna åkommor har fysisk aktivitet blivit en metod som används i 
förebyggande syfte. Läkaren Klaudios Galenos utgav år 150 efter Kristus en skrift om hälsa 
där han redogjorde för tekniker som stärker kroppen (Ekström, 2001). Galenos var därmed 
tidig med att förespråka fysik aktivitet i behandlingssyfte och som alternativ till kemiska 
läkemedel mot smärta. Inte förrän i början av 1800-talet började den allmänna vården 
använda gymnastiska övningar i behandlingssyfte. Begreppet friskvård anammades under 
1870-talet och i samband med det började människor träna för att förebygga krämpor. 
Krämporna var oftast konsekvenser av ett stillasittande liv eller ensidiga rörelser (ibid). 
Generellt sett har människor en betydligt lägre energiförbrukning idag jämfört med förr och 
de senaste årtiondenas motionsvåg kompenserar inte för den förlorade vardagliga fysiska 
aktiviteten (Faskunger & Hemmingsson, 2005). Det nutida stillasittande livet utgör ett hot 
mot hälsan med sjukdomar med försämrad folkhälsa som följd. Fysisk aktivitet kopplas ofta 
ihop en individs tränings- och motionsvanor. I sammanhanget är det viktigt att poängtera att 
dessa vanor har en stark koppling till samhällets strukturer, den rådande träningskulturen och 
omgivningen (ibid). Fysisk aktivitet och motion har i och med den moderniserade synen gått 
från att betraktas som sjukvård till friskvård. 

4. Tidigare forskning 
Nedan redogörs för relevant tidigare forskning inom områdena träning, kroppsideal och 
motivation. Inledningsvis beskrivs hur sökningen genomfördes och därpå redogörs för fyra 
teman. Slutligen sammanfattas den tidigare forskningen i en del som belyser de viktigaste 
perspektiven.  

4.1 Sökprocess 
I sökandet av tidigare forskning användes flertalet sökfunktioner på internet. Databaser som 
användes för att hitta relevant material var Education Research Complete och Libris. Jag har 
utgått från vetenskapliga publikationer och enbart använt mig av refereegranskat material. 
Med undantag från en svensk studie utgörs all tidigare forskning av material på engelska. 
Detta på grund av att tidigare forskning på svenska inte levde upp till de krav som ställdes på 
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materialet. De sökord som används mest under efterforskningen var ”motivation”, ”exercise”, 
”body”, ”women” och ”ideal”. Dels fristående och dels kombinerade i olika konstellationer. 
Sökningarna gav ett relativt stort antal träffar vilket betraktades som positivt eftersom det gav 
många olika perspektiv och en bred bild av den genomförda forskningen på området. 
Relevant forskning vägledde den fortsatta eftersökningen genom dess referenser. Med stöd av 
referenserna preciserades sökningen och antalet sökord utökades efterhand. ”Self-esteem” och 
”self-objectification” var ord som tillkom eftersom de ansågs förbättra sökprecisionen.  
 
Utveckling över tid är viktigt för studien och därav presenteras forskning från olika decennier. 
Vidare redogörs för forskning som i vissa avseenden är motsägelsefull med syftet att tillämpa 
ett kritiskt förhållningssätt till forskningens resultat. Flertalet av de tidigare studierna hittades 
genom sökning i den vetenskapliga tidskiften Sex Roles. I Sex Roles publiceras 
refereegranskat material ur ett feministiskt perspektiv och genom den hittades många bra 
artiklar som behandlade kroppsuppfattning och socialisering.  
 
Resultaten från den tidigare forskningen redovisas nedan i fyra olika teman. Slutligen 
sammanfattas de i ett stycke där de viktigaste slutsatserna understryks och lyfts fram. 

4.2 Det kvinnliga kroppsidealet 
De kroppsliga idealen som förmedlas genom exempelvis reklam och bilder leder till att 
kvinnor i dagens samhälle upplever en normaliserande press (Segar, Spruijt-Metz & Nolen-
Hoeksema, 2006). Kvinnokroppen har historiskt sett länge stått i rampljuset i fråga om 
skönhet och ideal. Under de senaste 40 åren har idealkroppen förändrats och blivit både 
smalare och mer vältränad (Dittmar et al. 2000). Pressen som beskrivs av kvinnorna i studien 
av Dittmar et al. (2000) kommer enligt forskarna delvis från kvinnorna själva. Detta baserar 
dem på att resultatet visar att kvinnor som grupp beskriver en smalare idealkropp än vad män 
gör.  
 
Synen på muskler och en vältränad kropp har varierat genom historien. Under 1800-talet 
betraktades en muskulös kropp som ett tecken på att individen tillhörde en låg samhällsklass. 
Endast arbetare var tvungna anstränga sig fysiskt så att framträdande muskler bildades 
(Ekström, 2001). Samhälleliga kroppsideal finns dokumenterade redan från 1400-talet. 
Kvinnokroppen skulle på den tiden bestå av muskler och fett på rätt ställen och idealen 
uppnåddes ofta genom utfyllande dräkter och korsetter (ibid). Viljan att leva upp till idealet 
medförde att korsetter användes så sent som på 1900-talet trots att kvinnornas buk- och 
ryggmuskulatur förtvinade som konsekvens av användandet (ibid). Under 1930-talet började 
veckotidningar sprida nya kroppsideal om den så kallat sunda och vältränade kroppen. I 
Sverige influerades branschen mycket av utvecklingen i USA (ibid) och idag är tendensen att 
idealet blir en mer och mer vältränad kropp (Andreasson & Johansson, 2014).  
 
Rådande ideal säger enligt Dittmar et al. (2000) att kvinnor bör vara vackra, eleganta och 
attraktiva genom att ha en kropp som är smal och vältränad. Mer precist formulerat är 
kroppsidealet stora bröst tillsammans med smala lår, smala höfter och smal midja (ibid). 
Idealet som beskrivs i forskningen av Dittmar et al. stämmer väl överens med idealet som 
beskrivs av Segar et al. (2006), nämligen att kvinnor bör vara slanka och trimmade. Wright, 
O’Flynn och Macdonald (2006) undersökte i sin studie deltagarnas uppfattning om en 
hälsosam kropp och livsstil. Deltagarna beskrev hälsa och välmående som en balans mellan 
kost och fysisk aktivitet. I det fall då kroppen var smal och vältränad ansågs god balans vara 
uppnådd. Detta innebär att god hälsa betraktas som synonymt med en smal och vältränad 
kropp (ibid). 
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Kvinnors förhållande till sina kroppar är enligt flera studier negativt påverkat av samhällets 
ideal (Strelan et al., 2003; Tiggemann & Williamson, 2000). Kroppsidealet som förmedlas 
genom media objektifierar kvinnan och är för många ouppnåeligt (Strelan, et al., 2003). Enligt 
Tiggemann och Williamson (2000) leder normerna och samhällskulturen idag till att kvinnor 
objektifierar dem själva. Objektifieringen är en följd av att flickor i ung ålder socialiseras in i 
ett samhälle där utsidan och kroppen tillskrivs högt värde. Därutöver fostras kvinnor till en 
hög grad av yttre självmedvetenhet eftersom de betraktar sitt yttre utifrån en utomståendes 
perspektiv (ibid). Strelan et al. (2003) visar genom sin forskning att kvinnor är missnöjda med 
sin kropp som konsekvens av denna objektifiering. Därmed skapas en relation till utseende 
förenad med ångest som eventuellt riskerar att leda till ätstörningar (ibid).   

4.3 Idealets verkningar på fysisk aktivitet  
Kvinnor var inte delaktiga inom träningsindustrin förrän på 1890-talet. Ett känt citat av 
läkaren Gustaf Zander vittnar om det och lyder ”En av vårt släktes mest olycksbringande 
fördomar är väl, att kroppsövningar skulle vara onödiga för kvinnan, ja rentav opassande. Om 
någonsin ett överskott av livskraft är behövligt är det väl för henne, som skall giva livet åt 
andra” (Ekström 2001, s. 13). I och med att samhället blivit mer jämställt och att bland annat 
könsstrukturerna förändras ändras också den mansdominerade gymmiljön till en mer 
könsneutral miljö (Andreasson & Johansson, 2014). 
 
Dagens idealkropp är ouppnåeligt för många kvinnor och som följd tvingas de kvinnor som 
vill uppnå idealet leva ett osunt liv (Dittmar et al., 2000). Forskning har uppmärksammat att 
det inte enbart är kvinnornas förhållande till kost som påverkas negativt utan även 
förhållandet till träning och fysisk aktivitet (Segar et al., 2006). I studien av Wright et al. 
(2006) framkommer att dialoger om utseende bland unga är kopplad till träning och fitness. 
Dessutom har objektifieringen enligt Strelan et al. (2003) ett samband med önskad 
viktnedgång genom förändrad kosthållning eller fysisk aktivitet.  
 
Enligt Dittmar et al. (2000) är fysisk aktivitet viktig för kvinnor eftersom de vill förbättra 
konditionen och hälsan. Vidare uppger kvinnorna i studien att de även tränar för att känna sig 
attraktiva (ibid). Resultatet i studien utförd av Segar et al. (2006) visar att kvinnor som tränar 
med målet att förbättra sin hälsa är mer aktiva än de som tränar för att uppnå ett ideal samt att 
de först nämnda upprätthåller en högre träningsnivå på sikt. De motiveras av att fysisk 
aktivitet är rolig och leder till ökat välbefinnande. De kvinnor som i stället tränar för att gå ner 
i vikt eller för att uppnå utseendemässiga mål tenderar vara mindre fysisk aktiva över lag 
(ibid). Forskarna bakom studien slår fast att de kvinnor som tränar för att förändra sitt 
utseende utvecklar ett negativt förhållande till fysisk aktivitet och när dessa kvinnor inte 
uppnår sina orealistiska mål eller om träningen inte blir av upplever de ångest och skuld 
(ibid). Den fysiska aktiviteten blir ett medel för att undvika känslor av misslyckande. Om 
träningen inte blir av orsakar det såväl sämre självförtroende som längre självkänsla (ibid).  
 
Cash, Novy och Grant (1994) kommer i sin studie fram till kvinnornas mål med den fysiska 
aktiviteten har ett samband deras kroppsuppfattning. De kvinnor som utövar den fysiska 
aktiviteten för att uppnå kroppsidealistiska mål motiveras inte av träningens hälsoeffekter 
utan snarare av effekten på deras utseende. Om den önskade effekten uteblir uppstår en känsla 
av otillräcklighet (ibid). Tiggemann och Williamson (2000) bestyrker resonemanget ovan och 
talar om en ond cirkel. De utseendemässiga målen grundar sig enligt dem i ett dålig 
självförtroende och deras forskning visar på att ökad fysisk aktivitet inte leder till bättre 
självförtroende utan istället det motsatta. För kvinnor med hälsorelaterade mål ökar dock 
självförtroendet till följd av den fysiska aktiviteten (ibid).  
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4.4 Idealens negativa konsekvenser  
Wright et al. (2006) skriver att strävan efter att uppnå idealen är förenad med farliga metoder 
som riskerar leda till ohälsa. Kvinnor som följer dieter och tränar hårt på grund av den 
upplevda yttre pressen riskerar enligt Dittmar et al. att drabbas av ätstörningar. De kvinnor 
som tenderar att motiveras av utseendemässiga mål har ofta störda matvanor även om de inte 
utvecklar någon faktiskt ätstörning (Cash et al., 1994).  
 
Yngre kvinnor ligger mer i riskzonen för att drabbas av ätstörningar som följd av försök att 
uppnå idealet än äldre kvinnor (Dittmar et al., 2000). Enligt Tiggemann och Williamson 
(2000) beror det på att det mestadels är det yngre kvinnokroppsidealet som förmedlas genom 
media. I takt med att kvinnor blir äldre påverkas de enligt Segar et al. (2006) mindre av 
samhällets rådande normer eftersom deras fokus i livet förändras. I och med strävan efter att 
uppnå en idealkropp riskerar samtliga kvinnor likväl att utveckla ett ohälsosamt beteende i 
samband med diet och träning (ibid).  

4.5 Social medias påverkan 
Medias nutida spridning och sociala mediers utveckling har enligt både Dittmar, et al. (2000) 
och Segar et al. (2006) haft ett stort inflytande på kvinnors relationer till sina kroppar.  Social 
media har medverkat till att placera kroppsidealet i ett nytt, ännu starkare, ljus och alla 
möjliga kanaler förmedlar idag den normaliserade bilden av kvinnokroppen dygnet runt 
(Dittmar et al., 2000). 
 
Social media fungerar både som hinder och motivation till fysisk aktivitet enligt Vaterlaus, 
Patten, Roche och Young (2015). De hinder som diskuteras grundar sig i att användandet av 
sociala medier är en passiv aktivitet. Det tar tid från annat och det utgör en distraktion för 
andra aktiviteter (ibid). Deltagarna i studien utförd av Vaterlaus et al. (2015) upplever att 
personer som delar bilder på när de tränar eller personer som delar med sig av goda resultat 
som följd av fysisk aktivitet motiverar dem. Däremot kan inspirationen också uppfattas som 
skryt eller orsaka press och dåligt samvete hos mottagaren. När redan smala personer genom 
mediala kanaler tipsar om hur de går till väga för att gå ner i vikt kan det enligt Vaterlaus et 
al. (2015) uppfattas provocerande och tvärtemot utgöra ett hinder för motivationen hos 
mottagaren.  
 
Vidare påvisar Vaterlaus et al. (2015) det problematiska kring att social media enbart speglar 
vad avsändaren väljer att visa. Mottagaren får aldrig se ett mindre hälsosamt 
middagsalternativ eller läsa om den dagen avsändaren inte orkade gå till gymmet. Det är lätt 
för avsändaren att vinkla det den delar med sig av och således framställs ett ideal snarare än 
en verklig person (ibid).  

4.6 Sammanfattning av tidigare forskning 
Kroppsidealet har ändrats under de senaste 40 åren och jämfört med förut är idealet idag såväl 
en smalare som en mer vältränad kropp. Många kvinnor upplever att de rådande idealen sätter 
press på dem och påverkar deras livsstil. Ramen som normerna skapar är inte anpassad för 
alla och därför tvingas vissa ta till drastiska och ohälsosamma metoder för att uppnå dem. 
Extrema dieter eller överdriven fysisk aktivitet riskerar leda till att berörda kvinnor utvecklar 
ätstörningar. Tidigare forskning inom träning och hälsa har mestadels fokuserat på män 
eftersom kvinnor historiskt sett inte tränat i samma utsträckning. Studier som behandlar 
kvinnor förekommer mest i genusjämförande karaktär vilket har resulterat i en relativt stor 
okunskap om kvinnors relation till träning. 
 
Dagens kroppsideal har medfört att kvinnor tränar med utseenderelaterade mål snarare än 
hälsorelaterade. Målen är primärt att gå ner i vikt och att bli fit och sällan förknippade med 
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välmående. Träningens mål har visat sig påverka resultaten av den fysiska aktiviteten. Om 
målen är hälsorelaterade är resultaten goda i såväl aktivitetsmängd som välmående men om 
målen däremot är relaterade till utseendeförändring riskerar den fysiska aktiviteten att leda till 
såväl lägre aktivitetsgrad som sämre psykiskt mående (Dittmar et al., 2000; Segar et al., 
2006).  
 
En relativt ny påverkansfaktor är social media som förmedlar normer och ideal på nya sätt. 
Mediala kanaler uppdateras oavbrutet och är ständigt närvarande vilket leder till en ny genre 
av påverkansfaktorer. Min hypotes i relation till studiens syfte är att den ständiga 
uppkopplingen är en starkt bidragande orsak bakom den ökade pressen kvinnorna i tidigare 
studier upplever. Denna hypotes kommer testas i denna studie.  

5. Teori 
I följande avsnitt presenteras den eklektiska teori som används som tolkningsverktyg i 
analysen av studiens empiri. I de första delarna redogörs för de olika teorierna som därefter 
sammanfattas till en gemensam teoretisk utgångspunkt.    

5.1 Teoretisk översikt 
I följande avsnitt presenteras de pedagogiska och teoretiska utgångspunkter som legat till 
grund för studien. Teorin är central genom hela processen och närvarande i alla studiens 
delar. Den fungerar som ett redskap och bidrar tillsammans med den tidigare forskningen med 
förståelse för vilka motivationsfaktorer som ligger bakom kvinnors träning på gym. Teorin är 
vägledande i valet av metod för insamlingen av empirin och den efterföljande tolkningen av 
densamma. Därutöver bidrar teorin också med ett sammanhang för empirin vilket är 
nödvändigt för empirins betydelse. I den här studien har jag valt att utgå från två separata 
teorier och bildat en egen eklektisk variant där jag kombinerar teorier om motivation och 
normer. 
 
5.2 Motiv och motivation 
Ett motiv är anledningen bakom viljan och det är motiv som ligger bakom en individs vilja att 
förändra sitt beteende (Faskunger & Hemmningsson, 2005). Motiven ger en 
förändringsbenägenhet vilket i sin tur leder till motivation (ibid). Ibland är motiven okända 
eller omedvetna för individen själv och ofta samverkar flera motiv i skapandet av motivation 
(Granbom, 1998). Det motiv som individen uppger ligga bakom en handling är sedermera inte 
nödvändigtvis det sanna motivet. Diskrepansen kan antingen bero på omedvetenhet eller att 
individen blivit influerad av yttre faktorer (ibid). 
 
Ryan och Deci (2000) menar att alla handlingar som är följder av påverkan har bakgrund i 
motivation. Enligt nationalencyklopedins definition är motivation en ”psykologisk term för de 
faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål” (Öhman, i.d.). 
Motivationen är drivkraften eller katalysatorn som leder till att intention övergår i handling 
(Faskunger & Hemmningsson, 2005). Vidare är motivation konstant i den meningen att den 
aldrig tar slut (Granbom, 1998). Däremot kan motiven bakom motivationen förändras till 
exempel som följd av att mål uppnås eller bortprioriterats. Individen behöver då konstruera 
nya mål för att hålla motivationen uppe (ibid).   
 
Alla individer är motiverade även om motivationen kan variera i art och omfattning (Ryan & 
Deci, 2000). Motivation kan visa sig på olika sätt men inom individen finns alltid en strävan 
efter ett meningsfullt liv (Granbom, 1998). Vad som är meningsfullt och vad som således 
bildar motiv beror på individens personlighet. En viktig aspekt av motivation är att den är 
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målrelaterad och såväl situationsberoende som föränderlig. Något som motiverar en individ i 
en situation behöver inte motivera en annan och samma individ kan motiveras av olika 
faktorer vid olika tidpunkter (ibid).  
 
Människan är till sin natur nyfiken och har grundläggande vilja att utvecklas (Ryan & Deci, 
2000). En individ som tack vare som motivation utfört en handling som resulterat i positiva 
utfall tenderar att erhålla en högre motivation. Motsatt gäller att handlingar med negativa 
utfall sänker motivationen. När en individ uppträder omotiverat innebär det inte total frånvaro 
av motivation. Snarare är omotiverat uppträdande en indikation på att motivationen gått i 
träda eller ligger latent (ibid). Granbom (1998) menar att perioder av låga motivationsnivåer 
kan brytas om individen förändrar situationens förutsättningar och därmed återupplivar 
motivationen (ibid). 
 
Både Granbom (1998) och Ryan och Deci (2000) talar om två olika varianter av motivation – 
inre och yttre. Den yttre är vanligare medan den inre är grundläggande och därav avgörande 
för individen (Ryan & Deci, 2000). 

5.2.1 Inre motivation 
Ryan och Deci (2000) beskriver den inre motivationen som viljan att uppnå en inneboende 
tillfredsställelse. Motivationen bor i uppgiftens utmaning vilket leder till instinktiv handling 
och själva utmaningen innebär i sig en inre tillfredställelse (ibid). Granbom (1998) beskriver 
den inre motivationen som en inneboende drivkraft eller som behov och motiv som 
uppkommit till följd av egna initiativ.    
 
Vid inre motivation känner individen en koppling mellan sig själv och uppgiften. Uppgiften i 
fråga betraktas som intressant och spännande vilket är en förutsättning för individens 
handlingsbenägenhet (Ryan & Deci, 2000). Granbom (1998) menar att individens egna 
intressen ligger till grund för dess inre motivation och att den därigenom styrs av 
personlighetsfaktorer. Den inre motivationen byggs upp av den egna individens inre generator 
och eftersom motiven bakom motivationen har ett värde för individen själv tillförs energi 
kontinuerligt till denna generator (ibid). 
 
Om det varken finns ett inre intresse för att uppgiften utförs eller en inneboende drivkraft kan 
ett löfte om en inre tillfredsställelse om uppgiften löses fungera som motiv (Ryan & Deci, 
2000). Inre tillfredsställelsen kan vara en utvecklad förmåga eller förbättrad självkänsla (ibid). 
När en individ lyckas med en uppgift som genomfördes på eget initiativ ökar den inre 
motivationen enligt Granbom (1998). På samma sätt menar Ryan och Deci (2000) att den inre 
motivationen ökar om motiven bakom handlingen är formulerade av individen själv. 
Tillfredsställelsen som följer när individen lyckas med något skapar alltså en positiv spiral.   
 
Granbom (1998) skriver att den inre motivationen är de motivationsfaktorer som har störst 
betydelse för individens handlingsbenägenhet och till skillnad från den yttre motivationen 
vilar sällan den inre. Om en individ har låga nivåer av motivation är det endast den inre 
motivationen som kan leda till en varaktig livsstilsförändring. Den inre motivationen är mer 
bestående än yttre motivation samtidigt som den till sin art är tydlig och klart framträdande 
(ibid).   

5.2.2 Yttre motivation 
Yttre motivation påverkas av motivationsfaktorer av extern karaktär (Ryan & Deci, 2000). 
Med det menas enligt Granbom (1998) att individen motiveras av något som finns utanför 
dem själva. Den yttre motivationen är vanligare än den inre och istället för att motiveras av 
inre tillfredsställelse utförs handlingar grundade på yttre motivation i hopp om att få 
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belöningar utifrån och med syfte att uppnå konkreta mål (Granbom, 1998). Lyckade uppgifter 
till följd av yttre motivation är enligt Ryan och Deci (2000) sådana som genererar ett 
märkbart och synligt resultat. 
 
Den yttre motivationen bygger på en grund som motsvarar krav skapade av andra (Granbom, 
1998). Dessa andra utgörs av individens omgivning och kan till exempel vara familj, 
arbetskamrater eller samhället i stort (Ryan & Deci, 2000). Som belöning förväntar sig 
individen uppskattning och resultat av yttre karaktär, till exempel beröm och framgång. Ryan 
och Deci (2000) påpekar att det är viktigt att resultatet av handlingen genererar i märkbara 
och tydliga positiva konsekvenser för individen. Det faktum att resultatet ska vara påtagligt 
innebär enligt Granbom (1998) att förväntningarna hela tiden stegras. Detta på grund av att 
individen vänjer sig vid en viss belöning eller ett visst utfall och därmed blir effekten av 
resultatet fortsättningsvist inte lika stort. De ökade förväntningarna leder till orimligt höga 
krav vilket på sikt medför att motivationen bakom handlingen kommer minska (ibid).  
 
Yttre motivationsfaktorer existerar endast så länge som kraven från omgivningen är bestående 
eller närvarande (Granbom, 1998). Granbom (1998) illustrerar fenomenet med hjälp av två 
exempel. Antingen används en piska för att forcera individen mot handling eller så lockas 
individen mot handling med hjälp av en morot. När piskan eller moroten avlägsnas försvinner 
även motivationen. Handlingen eller förändringen i beteende består sedermera bara så länge 
som den yttre kontrollen uppträder (ibid). Ryan och Deci (2000) menar att yttre motivation 
kan bli lika bestående som inre motivation förutsatt att individen innerligt tar till sig motiven 
och gör dem till sina egna. För att dessa motiv ska behandlas likvärdigt som de som 
ursprungligen växt fram inom individen krävs att motiven upplevs som självvalda samt att de 
verkligen integreras inom individen (Ryan & Deci, 2000). 
 
I motsats till den inre motivationen ligger den yttre motivationen oftare latent. Enligt 
Granbom (1998) är det anledningen bakom att yttre motivation kan ge upphov till en negativ 
ond cirkel med sänkt motivation som följd. En ond cirkel innebär att en sänkt motivationsnivå 
ytterligare påverkar motivationen negativt och att individen riskerar fastna i ett destruktivt 
beteende (ibid). 

5.2.3 Sammanfattning av inre- och yttre motivation 
I figur 1 nedan sammanfattas inre- och yttre motivation. Figuren visar vilka effekter träningen 
får för individen beroende på vilken slags motivation träningen grundar sig i. Fysisk aktivitet 
som grundar sig i ett eget intresse och följer av en egen inre drivkraft får uteslutande positiva 
konsekvenser för individen. Individen upplever en glädje och blir psykiskt tillfredsställd (se 
figur 1.). En individ som däremot har sina motiv i yttre faktorer söker effekter som är tydliga 
och märkbara ur ett yttre perspektiv. Beröm från någon utomstående eller en märkbar positiv 
förändring av kroppen är exempel på resultat som nås genom yttre motivationsfaktorer. 
Däremot medför handlingar grundade i yttre motivation också negativa aspekter såsom att 
individen straffar sig själv om resultaten inte är tillräckligt tydliga eller anses bra nog. Detta 
riskerar att försätta individen i en pressad situation och leda till en nedåtgående trend.  
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Figur 1. Egen illustration över inre och yttre motivation. 

5.3 Normer och ideal 
Att följa normen är att agera som förväntat i sociala sammanhang. Normer är mönster av 
handlingar, i ett samhälle eller i en grupp, och något som medlemmar av dessa förväntas följa 
(Bergström, i.d.). Ur ett samhällsperspektiv återfinns normer i traditioner och kulturella seder 
(ibid). Ett ideal representerar det önskvärda och ofta ouppnåeliga normativa resultatet av 
något (Fröberg & Haglund, 2015). Enligt Durkheim (1978) har ideal samband med samhällets 
normer eftersom de båda fungerar som riktlinjer för hur individer förväntas bete sig. Normer 
upprätthålls av individerna i samhället och deras uppgift är att skapa balans i samhället (ibid).   

5.3.1 Socialisationsprocessen 
Att leva i ett samhälle är förbundet med normer som integreras i individers beteenden under 
uppväxten. Denna införlivningsprocess innebär att individen lär sig vilka beteenden som 
allmänt betraktas som rätt och fel samt får förståelse för vad som anses vara bra och dåligt 
(Durkheim, 1978). Durkheim (1978) kallar denna process för socialisationsprocessen och han 
menar vidare att en väl fungerande sådan leder till att individer med samma kulturella 
bakgrund får gemensamma normer och värderingar. Meningen är att våra handlingar ska 
harmonisera med omvärlden (ibid).  
 
Durkheim (1978) skriver att det sociala livet inte kan uppstå ur ett tomrum. Eftersom 
samhället består av individer bör individerna på något plan vara medvetna om det sociala 
livets processer. Som individer i ett samhälle utsätts vi för påtryckningar från olika håll. Dels 
utövar alla individer ett tryck på varandra och därmed påverkar de varandras viljor. Som 
grupp utövar individer också ett tryck på medlemmar av den egna gruppen genom att påverka 
varandras sinnen. Detta tryck resulterar i vad Durkheim (1978) kallar för socialt tvång. Det är 
det sociala tvånget som gör att vanor är ärftliga. Såväl individers tro som handling påverkas 
ständigt av det omgivande trycket (ibid).  
 
Det sociala tvånget betyder däremot inte att de individuella personligheterna påverkas 
(Durkheim, 1978). Individuella skillnader är möjliga tack vare att individerna är omedvetna 
om att de lever efter det sociala tvångets regler. Durkheim (1978) jämför det omgivande 
tvånget med luften. Vi känner inte tyngden av luften och vi uppmärksammar inte dess 
närvaro.  Trots det finns luften ständigt närvarande utan att vi märker av den och på liknande 
sätt är det sociala tvångets närvaro en ständigt pågående omedveten process. På grund av att 
människan inte vill uppleva sig styrd av yttre krafter och därmed vara underkastad någon 
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annan förnekar hon det sociala tvånget och dess kraft.  Förnekelsen leder till en illusion och 
den omedvetenhet som gör att vi upplever att vi själva tänkt ut det som tvingats på oss (ibid). 
 
Durkheim (1978, s. 28) skriver att ”Ett socialt faktum är varje handlingssätt, konsoliderat 
eller ej, som kan utöva ett yttre tvång på individen; eller också, som är allmänt överallt i ett 
givet samhälle och samtidigt har en egen existens, som är oberoende av detta 
faktumsindividuella yttringar.”. Vidare beskriver han att det innebär att individen lär sig ett 
beteende till följd av vårt sätt att handla, tänka och känna. Allt beteende är således inlärt, 
bland annat genom hur vi uppför oss och uttrycker oss gentemot varandra (ibid).  
 
Eftersom Durkheim (1978) observerade och studerade sociala fakta benämnde han dem som 
ting. Han menar att dessa ting är produkter av erfarenheter och därigenom alltid subjektiva till 
sin art. Sociala fakta erbjuder en viss valfrihet trots att de är tvingande krafter. Till exempel 
kan individer som besöker ett annat land inte förvänta sig att bli förstådda om de talar sitt 
modersmål. Däremot kan individen välja att anpassa sig efter det språkliga tvånget och 
kommunicera på ett sätt som är förståeligt för båda parter. Antingen genom att använda sitt 
kroppsspråk eller att tala ett annat språk. Individens anpassning gör att utanförskap och socialt 
negativa konsekvenser undviks. På samma sätt anpassar sig individer till samhället genom att 
använda kläder, bo i hus, köpa mat på affären och så vidare. Allt vi gör i vår vardag är delvis 
följder av det sociala tvånget även om det föreligger ett visst mått av valfrihet inom ramen 
(ibid). 

5.4 Studiens teoretiska utgångspunkt 
Vad som motiverar oss påverkas av vår omgivning genom normer och ideal genom det 
omedvetna sociala tvånget (Durkheim, 1978; Granbom, 1998; Ryan & Deci, 2000). De yttre 
motivationsfaktorerna är de vanligaste upphoven till motivation och den primära orsaken 
bakom att vi anpassar vårt beteende för att passa in. Andras värderingar påverkar oss genom 
vår önskan om att få beröm och bekräftelse (Ryan & Deci, 2000) vilket medför att normer och 
ideal kan betraktas som yttre motivationsfaktorer.  
 
För att en individs motiv ska omvandlas till handling krävs en katalysator - något som startar 
processen från tanke mot handling. Denna katalysator kan jämställas med en individs 
motivation (Ryan & Deci, 2000). Hur pass motiverad och engagerad en individ är beror på 
varifrån individen hämtat sin motivation (ibid). En inre motivation baseras på intressen och 
egna värderingar och leder till positiva effekter för individen i form av tillfredställelse. En 
handling som ger belöningar av extern karaktär motiveras istället av yttre faktorer som 
exempelvis andras förväntningar eller samhällets normaliserande krav (Granbom, 1998).  
 
Jag betraktar samhällsnormer som en tyst kunskap. Det är något som finns inom alla individer 
men sällan benämns. Kunskapen kring normer handlar om hur vi uppträder mot varandra och 
hur vi reproducerar samhället och dess strukturer. Genom dessa normer skapar individer ett 
förhållningssätt till omvärlden och således är normer förutsättningar för att ett samhälle ska 
fungera. Normer kan därmed liknas med tysta överenskommelser mellan människor och är ur 
det avseendet ett pedagogiskt fenomen. Även socialisationsprocessen kan ses ur ett 
pedagogiskt perspektiv i och med att normer är en viktig del av individens fostran.  
 
Det finns enligt min uppfattning ingen människa som fullt ut representerar normen och 
idealet. Alla människor förhåller sig till normen på olika sätt och anammar tillika olika 
aspekter av den. Normer blir problematiska när det bildas motvilja mot dem. Om normer 
bryts eller ifrågasätts uppstår osäkerhet och förvirring i omgivningen. När någon eller något 
avviker från normen blir reaktionen direkt synlig och det bildas diskrepans i frågan om hur 
situationen bör lösas. Är det normen eller det avvikande som måste anpassas? Eftersom 
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samhället utvecklas anser jag att även normer och ideal måste uppdateras emellanåt för att 
vara giltiga. Ur den tidigare forskningen kan utläsas att den ständiga uppkopplingen mot 
sociala media utgör en förhållandevis ny grund för yttre motivation. Normer bör däremot inte 
begränsa eller försvåra människors liv och om de gör det bör dem förändras.  

6. Metod 
Detta avsnitt tar upp alla aspekter av studiens metodologiska ansatser. Först och främst 
motiveras för valet av kvantitativ metod. Därefter behandlas enkätproceduren i sin helhet, 
från konstruktion till genomförande och sammanställning av data. Slutligen beskrivs de 
åtgärder som vidtagits för att studien ska uppnå hög kvalitet.  

6.1 Val av metod 
För att nå syftet och besvara studiens frågeställningar valdes en kvantitativ ansats. Eftersom 
syftet var att undersöka vilka motivationsfaktorer som ligger bakom kvinnors träning på gym 
lämpade sig en metod som sätter siffror på underlaget bäst (Eliasson, 2006). En kvantitativ 
metod passar bra ihop med syftet eftersom metoden möjliggör uttalanden om förekomst, 
mönster och frekvens. Valet av en kvantitativ ansats stämmer också väl överens med den 
eklektiska teorin. Detta tack vare att de olika teoretiska begreppen på ett enkelt och 
överskådligt sätt kan täckas in i en och samma enkät. Vidare är en kvantitativ metod lämplig 
med hänsyn till studiens begränsade tidsfrist samt det faktum att studien genomförs av enbart 
en person (Eliasson, 2006).  
 
Som med alla metoder finns för- och nackdelar med enkätundersökningar. En av nackdelarna, 
som enligt Trost (2007) även kan betraktas som en begränsning, är att en enkät är 
tidskrävande ur avseendet att konstruktionen kräver mycket förberedelser. En enkät som är 
slarvigt sammansatt med ogenomtänkta frågor leder till en misslyckad undersökning (ibid). 
Även Eliasson (2006) nämner nackdelar med kvantitativa metoder och betonar framför allt att 
enkäter enbart ger forskaren en enda chans att samla in sin empiri. I motsats till kvalitativa 
intervjuundersökningar finns ingen möjlighet att omformulera eller byta ut frågor när brister 
eller fel uppmärksammas under pågående undersökning. Å andra sidan har enkätstudier en 
rad fördelar gentemot andra metoder. Eliasson (2006) lyfter fram att efterarbetet går relativt 
fort samt att materialet kan analyseras upprepade gånger och ur olika perspektiv. 
Enkätundersökningar möjliggör även större urval och därmed ges chans till generaliseringar 
(Bryman, 2011).    

6.2 Urval 
Det empiriska underlaget består av 56 respondenter vilket enligt Trost (2007) är ett tillräckligt 
stort urval för statistiska analyser. Precis som Bryman (2011) förespråkar så bestämdes 
urvalets storlek med hänsyn till flera olika faktorer. Tid och urvalets absoluta storlek var de 
primära omständigheterna bakom urvalsstorleken i den här studien.  

6.2.1 Bekvämlighetsurval 
Icke-slumpmässiga urval innebär att alla individer i den undersökta populationen inte har haft 
samma chans att delta i studien (Trost, 2007). Urvalet i den här studien är ett sådant urval och 
mer precist är urvalet ett så kallat bekvämlighetsurval. Detta på grund av att bara de kvinnor 
som fanns till hands vid tidpunkten för enkätens distribution erbjöds att delta i studien 
(Eliasson, 2006). Resultatet kan möjligtvis ha påverkats av det faktum att enbart de kvinnor 
som var intresserade av att svara på enkäten deltog i studien (Trost, 2007). En positiv aspekt 
med bekvämlighetsurval är att det, jämfört med andra urvalsmetoder, är förenat med små 
kostnader. Därutöver utgör bortfall i form av obesvarade enkäter inget problem då 
bekvämlighetsurval används på detta sätt. Trots urvalsmetoden kvarstår dock risken för 
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bortfall i form av uteblivna svar på enskilda frågor vilket bäst undviks genom en väl 
konstruerad enkät. Metoden är även mer tidseffektiv än olika typer av slumpmässiga urval 
(Bryman, 2011) vilket var den största anledningen till att bekvämlighetsurval användes i 
denna studie. 

6.2.2 Generalisering och signifikans 
Resultatet från denna studie kan inte generaliseras till populationen som helhet eller till andra 
liknande träningsanläggningar. Resultatet är endast giltigt för undersökningen som gjordes på 
Friskis&Svettis i Uppsala under hösten 2015. Bryman (2011) skriver att det torde vara 
självklart att ett resultat av en studie som genomförts på basis av ett icke-slumpmässigt urval 
inte kan generaliseras till andra populationer än just den undersökta. Han påpekar att 
populationer som vid första anblick kan verka väldigt lik den undersökta kan skilja sig i 
väldigt få, men i mycket betydelsefulla aspekter. På grund av diskrepansen skulle en likadan 
undersökning av andra populationer inte nödvändigtvis resultera i samma slutsats även om 
populationerna till stor del är väldigt lika (ibid). Vidare riskerar valet av bekvämlighetsurval 
att medföra urvalsfel vid generalisering. Om det förekommer felaktigheter i urvalet kommer 
stickprovet inte vara representativt för populationen på grund av bristfällig validitet (ibid).  
 
En annan viktig generaliseringsaspekt är tiden för undersökningen (Bryman, 2011). Eftersom 
utvecklingen inom tränings- och hälsobranschen går mycket fort är den här studien endast 
giltig för det tillfälle studien utfördes. Eftersom idealen hela tiden förändras finns ingen 
möjlighet att uttala sig om motivationsfaktorer hos gymtränande kvinnor på Friskis&Svettis i 
Uppsala om 20 år (ibid).  
 
Statistisk signifikans hänger ihop med frågan om huruvida ett resultat kan generaliseras från 
ett stickprov till populationen eller inte (Bryman, 2011). Slutsatser om studiers statistiska 
signifikans i relation till populationens medelvärde förutsätter att alla individer har haft 
samma chans att medverka i studien (Trost, 2007). Eftersom denna studie baseras på ett icke 
slumpmässigt urval uppfylls inte kriterierna för varken generalisering eller 
signifikanstestning. Statistisk signifikans kan likväl användas för uttalanden om analyser av 
samband och skillnader inom stickprovet.   

6.3 Enkätkonstruktionen 
Enligt Eliasson (2006) väger den första fasen av arbetet tyngst när det gäller enkäter. 
Konstruktionen och utformningen av frågorna är viktiga steg i arbetsgången eftersom att 
frågorna måste vara formulerade på rätt sätt för att generera den eftersökta empirin (Eliasson, 
2006). Med stöd av Eliassons uttalande konstruerades enkäten med noggrannhet och 
eftertänksamhet vilket var mycket tidskrävande. Tidigare undersökningar användes som 
inspiration och beprövade frågor och påståenden förbättrades tack vare dessa undersökningars 
förslag till förbättringar. Operationaliseringen av de teoretiska begreppen har tillsammans 
med den tidigare forskningen och genom omarbetning av frågeexempel utmynnat i elva 
enkätfrågor.  
 
Studiens enkätdesign är strukturerad och därmed består enkäten enbart av fasta svarsalternativ 
(Trost, 2007). Att enkäten är strukturerad innebär också att frågorna följer ett tydligt mönster 
och att de är sammansatta med eftertanke för att besvara frågeställningarna och studiens syfte 
(ibid). Eliasson (2006) beskriver på vilket sätt språkliga aspekter kan påverka den insamlade 
empirin. Hon skriver att frågorna bör formuleras klart och tydligt och utan negationer för att 
minimera tolkningsproblem och missförstånd. Frågorna bör inte heller vara ledande eller 
eftersträva att enskilt besvara flera aspekter (ibid).  
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I enkäten benämns inte begreppen som undersöks ordagrant. Varken motivation eller normer 
förekommer i något av påståendena eller frågeställningarna. Att formulera frågor och 
påståenden på ett sätt som gör att de mäter dessa begrepp utan att direkt använda dem var 
utmanande. Likväl anser jag att resultatet styrks av detta faktum. Enkäten önskas upplevas 
som spännande och intressant för respondenterna. På så sätt undviks tristess och 
slentrianmässiga svar. Detta är dessutom ännu en anledning bakom att enkäten enbart består 
av elva frågor. 
 
De påståenden som besvaras av Likertskalor erbjuder ett jämnt antal svarsalternativ för att 
undvika risken att respondenten ska avstå att ta ställning genom att välja det neutrala 
mittenalternativet. I stället ges respondenten möjlighet att svara ”vet ej” eller liknande på 
varje fråga eller påstående. Det femte påståendet i studien, ”Jag går till gymmet för att…” är 
inspirerad av resultatet från Silberstein et al. (1988). I originalstudien utgörs svarsalternativen 
av en sjugradig Likert-skala men för att anpassa frågan till de övriga finns i denna 
undersökning endast fyra svarsalternativ. 
 
En första version av enkäten testades mot två personer i min omgivning. Dels för att 
säkerställa att frågorna språkligt sett var lätta att förstå vilket Trost (2007) framhåller som en 
betydande aspekt och dels för att få synpunkter på enkäten som helhet. De tillfrågade 
personerna är båda representativa för mitt urval och kan betraktas som experter tack vare 
deras erfarenheter inom branschen. Vidare representerar testpersonerna olika ålderskategorier 
vilket var en medveten åtgärd som vidtogs för att vidga perspektivet. Åsikterna från 
testpersonerna ledde till vissa revideringar av enkäten. Svarsalternativ lades till samtidigt som 
några frågor förtydligades.  
 
Enkäten inleddes med ett missivbrev vilket innehöll alla delar Eliasson (2006) förespråkar. 
Missivbrevet utformades med avsikten att skapa intresse för undersökningen. Det var kort, 
koncist och informationsrikt till sin utformning. Namnet på studien nämndes inte i sin helhet 
även om Eliasson (2006) rekommenderar detta. Orsaken bakom det beslutet är att vetskap om 
undersökningens syftet riskerar påverka respondentens svar. Missivbrevet avslutades som 
rekommenderat med ett tack-på-förhand till respondenten (ibid). Den färdigställda versionen 
av enkäten skickades slutligen till verksamhetschefen för Friskis&Svettis för ett 
godkännande. Eftersom jag delade ut enkäten till föreningens medlemmar och dessutom 
använde deras lokaler för distributionen och insamlingen ansåg jag att föreningens 
godkännande var grundläggande.    

6.3.1 Operationalisering 
Begreppen som operationaliserades inför enkätkonstruktionen var inre- och yttre motivation 
samt normer. Inre motivation representeras enligt min operationalisering av inre 
tillfredsställelse och positiva effekter av socialt umgänge och träningsglädje. Den yttre 
motivationen operationaliseras å andra sidan av yttre faktorer som förbättrad fysik med både 
bättre kondition, styrka och förändrat utseende som följd. Även det sista begreppet, normer, 
och påverkan av olika mediekanaler utgör enligt min operationalisering en variant av yttre 
motivationsfaktorer.  
 
De nämnda operationaliseringarna utgör de variabler som enkätens frågor undersöker. 
Kvaliteten på variablerna i den här undersökningen kontrollerades med hjälp av Eliassons 
(2006, s. 14) krav. Kraven anför att variablerna bör vara relevanta för frågeställningen och 
besvara undersökningens syfte. De bör tillsammans täcka undersökningens hela område samt 
fungera ihop med variabler från tidigare forskning på området. Slutligen poängterar Eliasson 
(2006) att det är viktigt att skillnader mellan definitioner och operationaliseringar mellan 
undersökningen och tidigare forskning belyses och exemplifieras. Av den anledningen 
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redogörs för fyra påståenden samt vad dessa påståenden har för avsikt att mäta i tabell 6.1 
nedan; 
 
Tabell 6.1. Exemplifierande av påståenden med tillhörande operationaliseringar. 
Motivationsfaktorer; Jag går till 
gymmet för att… 

Påståendet syftar till att undersöka inre- 
och yttre motivationsfaktorer. 
Svarsalternativen är inspirerade av, och 
direkt baserade på en förteckning över 
vad som ligger bakom träning enligt en 
studie av Silberstein et al. (1988).  

 
Hälsoproblematik; Det händer att jag 
tränar för att… 
 

Påståendet utformades med målet att 
undersöka huruvida respondenternas 
inställning till fysisk aktivitet påverkar 
hälsan negativt eller inte. Kriterier för 
diagnostisering av ätstörningar från 
Riksidrottsförbundet översiktsrapport 
(Carlsson, 2004) vävdes in som 
svarsalternativ. Tre av de fyra markerade 
kriterier indikerar ett ohälsosamt 
förhållande till kost och träning. 

 
Inre påverkan; Inför träning på gymmet 
känner jag mig… 

Individens känsla inför träning 
undersöks. Enligt Granbom (1998) är inre 
motivation en inre drivkraft och därmed 
bör känslan inför träning vara positiv vid 
inre motivation. Motsatt upplevs ett 
motstånd om motivationen uppkommit 
till följd av yttre faktorer.   

 
Yttre påverkan; Min relation till träning 
påverkas av… 
 

Påståendet ger svar på huruvida 
respondenten upplever att olika yttre 
faktorer, mediala kanaler och 
omgivningen påverkar deras attityd till 
träning.   

 

6.4 Distribuering och insamling av enkät  
Enkäten delades ut på en av Friskis&Svettis träningsanläggningar i Uppsala. Friskis&Svettis 
är en mycket speciellt förening av den anledningen att spridningen på såväl motionärernas 
fysiska förmåga som ålder och träningsbakgrund är stor (Friskis&Svettis, i.d.b). Alla som vill 
är välkomna att träna på anläggningen och föreningen erbjuder något för alla (ibid).  
 
Enkäten delades ut personligen av mig som forskare och distribueringsmetoden medförde att 
svarsfrekvensen blev hög. Platsen som nyttjades var en foajé med gott om plats för 
respondenterna att sitta ned och besvara enkäten. Respondenterna fyllde i enkäten på plats 
och återlämnade den direkt. Distribueringen och insamlingen delades upp på två tillfällen för 
att eventuellt jämna ut villkoren för stickprovet. Intentionen bakom detta beslut var att 
respondenter med olika bakgrund, syfte och förutsättningar eventuellt tränar på olika 
tidpunkter av dagen. Hälften av enkäterna delades med anledning av detta ut under 
förmiddagstid medan resterande enkäter delades ut på kvällen.  
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6.5 Bearbetning av material 

6.5.1 Material 
Enkäten besvarades sammanlagt av 56 kvinnor i olika åldersgrupper och dessa besvarade 
enkäter utgör undersökningens empiriska data. Samtliga enkäter var korrekt ifyllda och inga 
bortfall förekom i enskilda frågor.  

6.5.2 Bearbetning 
När enkätundersökningen var genomförd sammanställdes empirin i statistikprogrammet PSPP 
(GNU, 2015). Innan svarsalternativen skrevs in i statistikprogrammet kodades de till siffror 
för att möjliggöra beräkningar och rangordningar. Det första svarsalternativet i varje 
påstående eller fråga registrerades som variabelvärde 1, det andra som variabelvärde 2 och så 
vidare. 
 
30 delpåståenden i enkäten besvaras på ordinalskalenivå medan övriga påståenden är 
nominalskalevariabler. De flesta frågor och påståenden besvaras genom skattning på en 
fyrgradig skala bestående de fyra svarsalternativen ”Stämmer inte alls”, ”Stämmer mindre 
bra”, ”Stämmer ganska bra” och ”Stämmer helt och hållet”. För att undvika bortfall finns 
även ett femte svarsalternativ; ”Vet ej/Vill inte svara”. Svarsalternativen kodades vid 
registreringen i PSPP (GNU, 2015) till 1, 2, 3, 4 och 5. Respondenternas svar behandlas som 
intervallskaledata eftersom dessa frågor och påståenden mäter attityd enligt en skattningsskala 
som tillåter detta. Det blir därmed möjligt att använda medelvärden och standardavvikelser i 
analysen. För att inte påverka resultatens medelvärde och standardavvikelse registrerades 
svarsalternativ nummer 5 som ”missing” vid sådana analyser. Vidare har variabler i 
analysarbetet dikotomiserats för att möjliggöra jämförelser. Dikotomiseringen gjordes genom 
att ordinalskalevariabler kategoriserades till nominalskalevariabler och fyra variabelvärden 
gjordes om till två.  
 
För att kontrollera om skillnader och samband mellan olika variabler för studiens urval är 
verkliga eller om de uppstått på grund av slump har signifikanstestning genomförts. 
Signifikansnivån i den här studien bestämdes till 95 procent eller sannolikheten (p) < 0,05 
vilket innebär en 5 procentig risk att en felaktig hypotes antas (Bryman, 2011). Om 
sannolikheten för ett utfört test är högre än 0,05 antas nollhypotesen som innebär att det inte 
finns någon verklig skillnad. Den uppmätta skillnaden antas därmed bero på slumpmässiga 
faktorer (ibid).  Statistisk signifikans har i den här studien inte använts med avsikt att 
generalisera resultatet från urvalet till populationen på grund av att kriterierna för 
generalisering inte uppnåtts.   
 
Korrelationer är synonymt med samband (Trost, 2007) och står i nära relation till kausalitet 
vilket Bryman (2011) framhåller som en viktig del av kvantitativ forskning. Statistiskt 
bekräftade korrelationer mellan olika fenomen kan ses som en indikation på kausalitet även 
om korrelation inte per automatik betyder kausalitet. Kausalitet är orsakssamband som 
innebär att fenomen har samband av orsak och verkan karaktär. Sambanden mellan 
fenomenen är således inte påverkade av ytterligare fenomen. Kausala tolkningar fastställer 
om och i så fall vilket av de korrelerande fenomenen som föranleder det andra (ibid). För att 
bevisa kausala samband krävs att alla andra rimliga förklaringar kontrolleras och avslås 
(Bryman, 2011). Det innebär att forskaren måste bevisa att det råder ett orsakssamband 
mellan fenomenen samt vilket av fenomenen som orsakar det andra. Det räcker inte att 
orsaksriktningen grundar sig på tillsynes hållbara resonemang och sannolika antaganden utan 
riktningen måste påvisas genom empirin.  
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De analyser som genomförts för att besvara studiens syfte är frekvensmätningar, t-test (på 
engelska: independent sample t-test) och bivariata analyser. Resultaten redovisas i text samt i 
statistiska mått genom tabeller och diagram. Frekvensmätningarna användes för att undersöka 
förekomst och t-testen utfördes med syfte att jämföra skillnader i medelvärden och upptäcka 
samband (Bryman, 2011). I nästa steg utfördes bivariata analyser för att undersöka dessa 
samband. 

6.6 Kvalitet 
Under såväl teoribygget, sökandet av den tidigare forskningen och i samband med insamling 
och bearbetning av empirin har åtgärder vidtagits för att studien ska uppnå så hög kvalitet 
som möjligt. I de första faserna handlar det om att vara självkritisk och ifrågasätta 
förförståelsen. Bryman (2011) skriver om att en forskares förmåga att ta distans från egna 
personliga värderingar och benämner förmågan med objektivitet. Jag som forskare stämmer 
själv in i urvalskategorin vilket innebär att jag har en viss förförståelse om ämnet kvinnor på 
gym. Förförståelsen är till fördel i tolkningen eftersom jag lätt kan relatera till materialet. Å 
andra sidan kan förförståelsen försvåra tolkningen genom att min tolkning begränsas av 
förutfattade meningar (Bryman, 2011). För att inte begränsas av förförståelsen har den 
tidigare forskningen och framförallt teorin hållits närvarande genom hela undersökningen. De 
fyra aspekterna tidigare forskning, teoretiska utgångspunkter, min förförståelse och empirin 
har gemensamt givit upphov till studiens resultat.  
 
Som kvalitetskontroll genomfördes en pilotstudie vilket Eliasson (2006) liknar med en 
provundersökning. Fem personer svarade på enkäten och gav sina åsikter om dess utformning 
och omfång. Pilotstudien resulterade i att en fråga uteslöts från enkäten då det visade sig att 
frågan besvarades genom andra frågor och att den därmed upplevdes som överflödig. 
 
Nedan redogörs för två vanliga mått på en undersöknings kvalitet – validitet och reliabilitet. 
Dessutom beskrivs de åtgärder som vidtagits för att stärka kvaliteteten i den här 
undersökningen.   

6.6.1 Validitet 
Validitet är ett kvalitetsmått som mäter en studies giltighet och kontrollerar således studiens 
innehåll av systematiska mätfel. Måttet anger hur väl studien mäter det den avser mäta (Trost, 
2007). I den här studien har det vidtagits flera åtgärder för att höja validiteten. Den första 
åtgärden var att ständigt återvända till studiens teoretiska utgångspunkt samt att hela tiden 
återkoppla till den tidigare forskningen. Återkopplingen förhöjde validiteten genom att 
enkätfrågorna utformades med redan beprövade frågor som grund. En annan validitetshöjande 
åtgärd var pilotstudien som uppmärksammade brister och otydligheter i enkäten innan den 
delades ut till respondenterna.  
 
Något som däremot riskerar ha försämrat validiteten är att jag som forskare var närvarande 
vid distribuering och insamling av enkäten. De finns också en risk att respondenterna 
påverkades av varandras sällskap. Yttre påverkan kan leda till att respondenterna blev 
pressade eller stressade av situationen och därav svarade oärligt eller i enlighet med vad som 
uppfattas som önskvärt. En positiv konsekvens av min närvaro är däremot att respondenten 
gavs möjlighet att ställa frågor om oklarheter uppkom rörande enkäten.  

6.6.2 Reliabilitet 
En undersöknings tillförlitlighet mäts av måttet reliabilitet och kan säkerställas på flera olika 
sätt (Eliasson, 2006). Variablers operationalisering har i undersökningen kontrollerats genom 
kongurens. Kongurens innebär att variabler som avser mäta samma sak jämförs mot varandra 
(Trost, 2007). Om svaren korrelerar mäter variablerna således samma sak och 
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operationaliseringen uppvisar därigenom god kvalitet. Hög kongurens bidrar även att validitet 
förbättrats. Objektiviteten som nämndes ovan är annan åtgärd som vidtogs med syfte att 
styrka reliabiliteten. Även en tredje metod förekom i undersökningen nämligen den 
strukturerade enkätkonstruktionen. Den styrker reliabiliteten genom att precisionen i svaren 
förbättras (ibid). 
 
En annan viktig del med reliabilitet har att göra med studiens replikerbarhet (Bryman, 2011). 
Det faktum att operationaliseringen och konstruktionen av enkäten är tydligt förklarad ger 
undersökningen en hög transparens. Dessutom finns enkäten bifogad som en bilaga i slutet av 
undersökningen. Genom att utgå ifrån beskrivet tillvägagångssätt och enkäten som helhet kan 
undersökningen upprepas av andra forskare i framtiden.  

6.7 Forskningsetik 
Vetenskapsrådets (2002) rapport om forskningsetiska principer har varit vägledande för att 
säkerställa att undersökningen genomförs i enighet med god forskningssed. I rapporten 
(Vetenskapsrådet, 2002) nämns fyra allmänna huvudkrav vilka bör respekteras och följas.    
 
Det första kravet är informationskravet vilket innebär att forskaren ska informera deltagarna i 
undersökningen om studiens syfte samt innebörden av deras medverkan. Respondenterna ska 
bli upplysta om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan om de 
önskar (Vetenskapsrådet, 2002). Enkäten i den här studien inleddes med ett missivbrev där 
deltagarna blev informerade om såväl syfte som deras rättigheter (se bilaga). 
Vetenskapsrådets (2002) andra krav är samtyckeskravet. Det kravet innebär att deltagarna 
äger rätten att själva bestämma om de vill medverka eller inte i undersökningen. Eftersom 
enkäten delades ut personligen behövde respondenterna inte delges i något 
samtyckesformulär utan valfriheten följde med möjligheten att avstå medverkan genom att 
tacka nej. Konfidentialitetskravet är Vetenskapsrådets (2002) tredje krav och handlar om 
integritet och betyder att de uppgifter respondenterna delar med sig av i och med deras 
medverkan i undersökningen ska behandlas konfidentiellt. Enkäterna i den här 
undersökningen var anonyma och inga utomstående har kunnat ta del av dem. Det fjärde och 
sista kravet som enligt Vetenskapsrådet (2002) bör följas för att undersökningen ska 
respektera svenska forskningsetiska principer är nyttjandekravet. Kravet innebär att 
informationen i de insamlade uppgifterna enbart får användas i det syfte som angavs inför 
respondentens medverkan i undersökningen (ibid). 
 
Eftersom det undersökta ämnet tangerar känsliga frågor om utseende och kroppsuppfattning 
är det viktigt att betänka frågornas formulering. Detta på grund av att det uttrycks mycket och 
starka åsikter om ämnet i samhället samt att frågor om ämnet kan uppfattas som kränkande. I 
denna enkät undviks direkta frågor om utseende men det är ändå viktigt att informera 
respondenterna om att materialet, i enlighet med nyttjandekravet, enbart kommer användas i 
den här studien. Dessutom var det viktigt att poängtera anonymitetsaspekten och att inga 
utomstående kommer kunna ta del av de enskilda svaren på enkäterna.   

7. Resultat och analys 
Det här avsnittet ger svar på hur kvinnorna i studien relaterar sin träning på gym till rådande 
kroppsideal samt hur de resonerar kring gymträning och hälsa. Vidare besvaras frågan om 
vilka motivationsfaktorer som driver kvinnorna till att träna på gym. Resultatet från 
undersökningen redovisas dels i löpande text och dels i form av tabeller och diagram. 
Resultatet koppas även samman med såväl teori som tidigare forskning.  
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7.1 Studiens respondenter 
I studien deltog totalt 56 respondenter varav alla var kvinnor. Erfarenheten av träning på gym 
varierade ganska mycket mellan respondenterna (se diagram 7.1). 14 procent av kvinnorna 
var nya gymutövare och var vid tiden för undersökningen inne på sitt första gymår. De allra 
flesta, hela 54 procent, har dock minst 5 års erfarenhet av träning på gym.  
 

 
Diagram 7.1. Respondenternas erfarenhet av träning på gym. 
 
Kvinnorna i undersökningen som tränat på gym en längre tid har synbarligen lyckats med att 
hålla motivationsnivån på en hög nivå under en lång tidsperiod. Motivation reproduceras 
kontinuerligt inom en individ genom hela livet. Precis som Granbom (1998) skriver så är 
motivation en aldrig sinande källa men motivationsnivån kan variera i styrka. Motiven bakom 
motivationen kan också komma att ändras och nya mål bör sättas upp för att hålla uppe en 
hög motivationsnivå (ibid).  
 
Respondenterna fördelar sig på fyra åldersgrupper. I diagram 7.2 redovisas respondenternas 
åldersfördelning i antal. De flesta av de som svarade på enkäten, två femtedelar, var mellan 
20 och 30 år. Minst antal respondenter återfinns i den yngsta gruppen, 19 år eller yngre.  
 

 
Diagram 7.2. Respondenternas åldersfördelning. 
 
Respondenternas besöksfrekvens på gymmet redovisas i Diagram 7.3. I diagrammet redovisas 
också den önskade besöksfrekvensen. En synlig och relativt tydlig förskjutning åt höger visar 
sig vid jämförelse av staplarna vilket innebär att respondenterna över lag önskar att de tränade 
oftare än vad de gör. Lite drygt en fjärdedel av respondenterna tränar på gymmet fyra till sex 
gånger per vecka och så många som hälften önskar att det skulle kunna träna så ofta. Närmare 
tio procent skulle vilja träna på gymmet varje dag.   
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Diagram 7.3. Faktiska och önskade träningstillfällen per vecka. (n = 56) 
 
Diagram 7.3 visar en tendens att respondenterna önskar att de tränade mer än de gör. 
Anledningarna bakom att de som inte tränar så ofta som de skulle önska presenteras i diagram 
7.6 senare i resultatavsnittet. Den tenderande förskjutningen syns även i förändringen av 
medelvärdet. En jämförelse av medelvärdena visar att medelvärdet i frågan om 
besöksfrekvens var 2,23 vilket avrundat motsvarar svarsalternativet ”1 – 3 gånger per vecka” 
med en standardavvikelse på 0,5. Standardavvikelsen visar att merparten av respondenterna 
svarade antingen ”1 – 3 gånger per vecka” eller ”4 – 6 gånger per vecka”. Den andra frågan, 
om önskad träningsmängd, har ett medelvärde på 2,70 vilket motsvarar svarsalternativet ”4 – 
6 gånger per vecka”. Standardavvikelsen är 0,63 vilket dock innebär att merparten även i den 
frågan svarade ”1 – 3 gånger per vecka” eller ”4 – 6 gånger per vecka”. 
 
Eftersom träning leder till positiva konsekvenser för individen (Strelan et al., 2003) kan 
motivationen grunda sig i en positiv motivationsspiral (Ryan & Deci, 2000). Granbom (1998) 
skriver att ett initiativ som leder till en lyckad handling ökar den inre motivationen. I 
synnerhet om initiativet kommer från individen själv (ibid). Resultatet av handlingen är en 
positiv upplevelse, till exempel en känsla av tillfredsställelse, vilket ökar motivationen till 
upprepad handling (Ryan & Deci, 2000). 
 
En alternativ förklaring till varför respondenterna skulle vilja träna oftare är upplevd press 
från samhället. Durkheim (1978) skriver att individer oupphörligt, medvetet som omedvetet, 
påverkas av det sociala tvånget. Individerna påverkas dels direkt av varandra och dels genom 
att individer bildar grupper som tillsammans sätter ramar för beteenden som gruppens 
medlemmar förväntas följa. Dessutom upplever individer en press att leva upp till samhällets 
gemensamma syn på vad som är normenligt (ibid). Enligt den tidigare forskningen råder ett 
ökat fokus på hälsa i samhället idag (Wright et al., 2006). Idealen blir hårdare och svårare att 
leva upp till (Andreasson & Johansson, 2014; Dittmar et al. 2000) vilket medför att pressen på 
individen ökar. 

7.2 Kroppsideal och gymträning 
Yttre faktorer förmedlar normer som alla en viss påverkan på kvinnorna i undersökningen 
gällande både kroppsuppfattning och relationen till träning. Kroppsidealets verkan på 

0%	

10%	

20%	

30%	

40%	

50%	

60%	

70%	

80%	

Mindre	än	en	
gång	per	vecka	

1	-	3	gånger	per	
vecka	

4	-	6	gånger	per	
vecka	

Varje	dag	eller	
oftare	

Träningstillfällen	
per	vecka	

Önskad	mängd	
träningstillfällen	
per	vecka	



 

   21 

respondenternas gymträning undersöks nedan via jämförelser av medelvärden genom t-test. 
Vidare undersöks om dessa medelvärdesskillnader uppvisar samband genom bivariata 
analyser.  
 
Nominala variabelvärden möjliggör jämförelser mellan gruppers medelvärden med hjälp av t-
test. Ordinalskalevariabeln ålder dikotomiserades till nominalskala och reducerades därmed 
från fyra till två variabelvärden; ”30 år eller yngre” och ” 31 år eller äldre”. Påståendena med 
inledningen ”Min uppfattning om min kropp påverkas av…” och ”Min relation till träning 
påverkas av…” ställdes mot den dikotomiserade åldersvariabeln i tio t-test för att undersöka 
om det finns samband mellan yttre påverkan och ålder.  
 
Den oberoende variabeln i testet av medelvärden var ålder i kategorierna ”30 år eller yngre” 
och ”31 år eller äldre” och de beroende variablerna var fem påståenden med inledningen ”Min 
uppfattning om min kropp påverkas av…”. De beroende variablerna besvarades genom 
skattning av en fyrgradig skala; ”Stämmer inte alls” (1), ”Stämmer mindre bra” (2), ”Stämmer 
ganska bra” (3) och ”Stämmer helt och hållet” (4).  
 
Resultatet av fem stycken t-test med de beroende variablerna rörande respondenternas 
kroppsuppfattning redovisas i tabell 7.1. Tabellen visar att de yngre kvinnorna skattar ett 
högre medelvärde än de äldre i samtliga påståenden förutom påståendet om vänners påverkan 
på kroppsuppfattningen. Spridningen av respondenternas svar, standardavvikelsen, ligger 
mellan 0,8 och 1,12 vilket visar på en relativt stor spridning. Däremot är skillnaderna i 
standardavvikelsen mellan grupperna små och därmed utgör den ingen betydande skillnad för 
resultatet.  
 
Skillnaden i medelvärde mellan grupperna visade sig vara störst i de tre variablerna med 
medial anknytning; social media, TV/reklam och massmedia. Medelvärdena för den yngre 
gruppen ligger närmast variabelvärdet ”Stämmer ganska bra” i fyra av fem påståenden. 
Endast påståendet om vänners påverkan på kroppsuppfattningen ligger närmare 
svarsalternativet ”Stämmer mindre bra”. Den äldre gruppens medelvärden motsvarar däremot 
svarsalternativet ”Stämmer ganska bra” i påståendena om påverkan från vänner och 
människor man möter och ”Stämmer mindre bra” i fråga om social media, TV/reklam och 
massmedia. Utifrån dessa resultat kan slutsatsen dras att respondenterna i den yngre gruppen 
upplever att deras kroppsuppfattning påverkas mer av idealen som förmedlas i mediala 
kanaler än övriga yttre faktorer.  
 
Tabell 7.1. Medelvärde av yttre påverkan på kroppsuppfattning och ålder. 
Min uppfattning 
om min kropp 
påverkas av… 

 
 
n 

 
Social 
media 

 
 
Vänner 

 
 
TV/Reklam 

 
 
Massmedia 

 
Människor 
man möter 

30 år eller yngre 31 2, 87 2,48 2,61 3,03 2,77 
31 år eller äldre 25 1,92 2,52 1,92 2,20 2,60 
Sig. (2-tailed) ,001 ,900 ,008 ,003 ,495 
 
Vänner och människor man möter har enligt medelvärdet i tabell 7.1 ungefär lika mycket 
inflytande på kroppsuppfattningen hos de två åldersgrupperna. Enligt Durkheim (1978) 
påverkas människor ständigt av varandra genom relationer och gemensamma 
överenskommelser. Socialisationsprocessen har sin grund i att människan överför normer, 
attityder och förhållningssätt mellan generationer (ibid). Mellanmänskliga relationer förändras 
inte i samma snabba takt som de mediala kanalerna utvecklas. Detta skulle kunna förklara 
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varför det inte förekommer några skillnader mellan generationer vad gäller yttre påverkan 
från mellanmänskliga faktorer.  
 
Signifikansen är i den här studien endast relevant för att undersöka om skillnader och 
samband mellan variabler i stickprovet är systematiska eller slumpmässiga. Trots godkänd 
signifikansnivå kan resultatet inte generaliseras (Bryman, 2011). Skillnaderna i medelvärde 
för variablerna social media, TV/reklam och massmedia är signifikanta på 95 procentsnivån 
(p= 0,001, p= 0,008 och p= 0,003). Det innebär att dessa skillnader i medelvärde inte beror på 
slumpen. Däremot är skillnaden inte signifikant i fråga om vänner och människor man möter.  
 
För att närmare undersöka de signifikanta sambanden mellan respondenternas ålder och deras 
kroppsuppfattning genomfördes ett test av korrelationen genom bivariat analys. Resultatet av 
testet visas nedan i tabell 7.2. Resultatet visar att det finns samband mellan variablerna men 
säger ingenting om riktningen på sambandet. Sociala medier, TV/reklam och massmedia 
uppvisar alla svaga negativa samband med variabeln ålder. Sambandet innebär att ju äldre 
respondenten är desto mindre påverkas deras kroppsuppfattning av idealen som förmedlas 
genom de mediala kanalerna och tvärtom. Endast sambandet mellan ålder och massmedias 
påverkan på kroppsuppfattningen är signifikant för stickprovet (p = 0,000).  
 
Tabell 7.2. Korrelation mellan mediala kanalers påverkan på kroppsuppfattning och ålder.  
 n Kendall’s tau-c Sig. (2-tailed) 
Sociala medier 56 - ,31 ,136 
TV/Reklam 56 - ,26 ,138 
Massmedia 56 - ,29 ,000 
 
Påståendet om yttre påverkan och kvinnors relation till träning uppvisar ett liknande mönster 
som påståendet ovan (se tabell 7.3). Medelvärdena för den yngre gruppen är genomgående 
högre än den äldre gruppens och resultatet har standardavvikelser på mellan 0,85 och 1,12. 
Den yttre faktor som påverkar relationen till träning mest hos båda grupperna är vänner. De 
yngre respondenternas sammanlagda medelvärden är 2,57 vilket avrundat motsvarar 
svarsalternativet ”Stämmer ganska bra”. Endast variabeln TV/Reklam har ett medelvärde som 
motsvarar svarsalternativet ”Stämmer mindre bra”. Vad gäller de äldres relation till träning så 
påverkas de generellt sett mindre än den yngre gruppen av yttre faktorer. Den äldre gruppens 
totala medelvärde är 2,15 vilket motsvarar svarsalternativet ”Stämmer mindre bra”.  
 
Tabell 7.3. Medelvärde av yttre påverkan på relationen till träning och ålder.  
Min relation till 
träning påverkas 
av… 

 
 
n 

 
Social 
media 

 
 
Vänner 

 
 
TV/Reklam 

 
 
Massmedia 

 
Människor 
man möter 

30 år eller yngre  31 2,65 3,00 2,06 2,58 2,55 
31 år eller äldre  25 2,00 2,44 1,80 2,12 2,40 
Sig. (2-tailed) ,020 ,041 ,299 ,085 ,610 
 
En bivariat analys gjordes även av påståendet om relationen till träning och de mediala 
kanalerna trots att endast variabeln social media uppvisade ett statistiskt signifikant resultat 
(p= 0,02). Detta för att jämföra påståendet om påverkan på relationen till träning mot 
påståendet om kroppsuppfattning. I tabellen nedan (Tabell 7.4) visas de negativa samband 
som förekommer mellan variablerna social media, TV/Reklam och massmedia samt ålder. De 
negativa sambanden är mycket svaga vad gäller TV/Reklam och massmedia och svagt 
gällande social media. Sambanden mellan påverkan på relationen från social media 
respektive massmedia och respondenternas ålder är signifikanta för undersökningens 
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stickprov (p = 0,050 och p = 0,031). Resultatet från den bivariata analysen innebär att de 
mediala kanalerna och respondenternas ålder påverkar relationen till träning på gym. Ju äldre 
respondenten är desto mindre påverkar de mediala kanalerna relationen till träning och 
tvärtom.  
 
Tabell 7.4. Korrelation mellan mediala kanalers påverkan på relationen till träning och 
ålder. 
 n Kendall’s tau-c Sig. (2-tailed) 
Sociala medier 56 - ,25 ,050 
TV/Reklam 56 - ,14 ,740 
Massmedia 56 - ,14 ,031 
 
Enligt Durkheims teori (1978) förnekar individer ofta det sociala tvångets betydelse. Detta 
skulle innebära att den yttre påverkan på kroppsuppfattningen och relationen till träning 
egentligen är större än vad resultaten i denna studie visar. Förnekelsen beror på att individen 
inte vill erkänna sig styrd av krafter som ligger utanför sin kontroll. Därmed skapas en 
illusion och det påtvingade beteendet upplevs av individen som ett självvalt beteende. 
Förnekelsen som Durkheim (1978) skriver om kan därmed innebära att individen inte är 
medveten om de egentliga motiven bakom handlingen. Detta innebär att respondenterna kan 
uppleva att motiven bakom träningen är skapade i deras inre och därmed av inre karaktär 
fastän de egentligen är påtvingade och av yttre art. Granbom (1998) styrker detta resonemang 
när hon skriver att diskrepansen mellan det upplevda motivet och de sanna beror på yttre 
påverkan som individen är omedveten om. 
 
Variabeln vänners påverkan på relationen till träning kan betraktas ur ett vidare perspektiv 
där de sociala aspekterna utgör en inre motivation. Både Granbom (1998) och Ryan och Deci 
(2000) talar om den tillfredsställelse individen upplever till följd av sociala aspekter. Att 
umgås med människor man tycker om genom att träna tillsammans med vänner kan alltså ge 
tillfredsställelse och öka den inre motivationen.  

7.3 Gymträning i relation till hälsa 
För att ta reda på hur respondenterna resonerar angående träning på gym och hälsa 
undersöktes deras känsla inför och efter träning på gym samt anledningar bakom varför 
respondenterna inte tränar så mycket som de önskar. Utöver dessa påståenden analyseras 
påståendet som kontrollerar för riskfaktorer bakom ätstörningar. Samtliga analyser utgörs av 
frekvensundersökningar.  

7.3.1 Hälsa och välmående 
Inför ett träningspass på gymmet skattar kvinnorna deras känsla enligt diagram 7.4. De 
upplever mestadels att de är förväntansfulla och pigga och svaren motsvarar i genomsnitt 
svarsalternativet ”Stämmer mycket bra”. Vid jämförelse mellan diagram 7.4 och diagram 7.5 
framträder träningens positiva effekter. Kvinnorna i undersökningen upplever att det efter 
träning på gym känner sig piggare än innan träningen och dessutom är de sig nöjda med sin 
insats.  
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Diagram 7.4. Respondenternas känsla inför träning på gym.  
 

 
Diagram 7.5. Respondenternas känsla efter träning på gym. 
 
Dessa vinster är grunden för fortsatt träning enligt både Granboms (1998) och Ryan och 
Decis (2000) motivationsteorier. Tillfredsställelsen som respondenterna upplever efter 
avslutat träningspass ökar den inre motivationen och leder till att träningen blir en vana som 
gärna upprepas (ibid). Om motivet bakom träningen dessutom är individens egna skapas en 
synergieffekt och den inre motivationen ökar av sin egen ökning (ibid). 
 
I diagram 7.3 framgick att en del av kvinnorna i studien gärna skulle träna mer än de gör i 
dagsläget. Att träningen inte blir av kan bero på en rad anledningar och enligt diagram 7.6 är 
det klart vanligaste orsaken tidsbrist. Över 45 procent av respondenterna uppger att de skulle 
träna mer om de hade tid. Närmare 20 procent upplever att problemet är att ta sig i kragen och 
komma iväg och cirka 15 procent känner sig för trötta för att träna. Därutöver bör det nämnas 
att 15 procent av kvinnorna i studien uppger att de redan tränar så ofta som de skulle önska.  
 

 
Diagram 7.6. ”Om du inte tränar så ofta som du skulle önska, vad beror det på?” 
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Närmare hälften av respondenterna uppger att skälet till att det inte tränar så ofta som det 
skulle önska är att de inte hinner. Den näst vanligaste orsaken är svårigheter att komma iväg 
följt av orsaken trötthet. Omotiverat beteende som exempelvis får konsekvenser som 
uteblivna träningspass beror enligt Ryan och Deci (2000) på att motivationen blivit latent. 
Motivationen finns där men den är inte tillräcklig för att individen ska gå från tanke till 
handling. För att väcka motivationen från det slumrande tillståndet menar Granbom (1978) att 
individen måste ändra på förutsättningarna. Respondenter som av olika anledningar inte 
kommer iväg till gymmet trots att viljan och avsikten finns bör fråga sig vilka målen med 
träningen är. Genom att klargöra målen kan individen öka motivationsnivåerna och tanke kan 
återigen leda till handling (Granbom, 1998).   
 
Enligt Granbom (1998) finns en risk att för högt uppsatta mål riskerar att leda till lägre 
motivationsnivåer. Reaktionen kommer sig av att individen misslyckas med att uppfylla 
förväntningar från såväl sig själva som från andra. Känslomässigt negativa associationer som 
krav och stress kan leda till att själva träningen förknippas med negativitet. I synnerhet då 
motivationen är av yttre art skapas en ond cirkel till följd av dessa upplevda misslyckanden 
(ibid). Även Ryan och Deci (2000) poängterar att handlingar med negativt utfall sänker 
motivationsnivåerna. När respondenterna stannar hemma istället för att gå till gymmet gör de 
en handling som riskerar leda till ångest på grund av att individen misslyckas med att leva 
upp till den yttre pressen. Denna ångest är en negativ konsekvens av handlingen och riskerar 
leda till ytterligare lägre motivationsnivåer (Ryan & Deci, 2000).  

7.3.2 Hälsorisker 
Påståendet ”Det händer att jag tränar för att…” utformades med syftet att ta reda på om 
kvinnornas förhållande till träning riskerar att bli ohälsosam. Påståendet besvarades på 
ordinalskalenivå genom skattning på en fyrgradig skala av svarsalternativen ”Stämmer inte 
alls” (1), ”Stämmer mindre bra” (2), ”Stämmer ganska bra” (3) och ”Stämmer helt och hållet” 
(4). Genom att dikotomisera dessa variabelvärden till nominalskalenivå och två 
variabelvärden, ja och nej. Fyra av de sex variablerna motsvarade kriterier som mäts i test 
som diagnostiserar personer med ätstörningar. Samtliga variabler inleds med ”Det händer att 
jag tränar för att…” och de fyra kriterievariablerna avslutas med följande ändelser; ”jag ätit 
för mycket”, ”jag får dåligt samvete om jag inte gör det”, ”jag vill kunna äta vad jag vill” och 
”kompensera för att jag tränat för lite”.  
 
Dikotomiseringen visade att 20 av kvinnorna i studien uppfyller minst tre kriterier för att 
diagnostiseras med ätstörningar och hela 13 stycken har svarat vad som motsvarar ”ja” på 
samtliga fyra kriterier (se diagram 7.7).  
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Diagram 7.7. Deltagarnas motiv till att träna på gym. 
 
Vad som motiverar individer påverkas enligt Durkheim (1978) av omgivningen. Till exempel 
påverkas människors motivation till träning och god kost av vilka normer som råder och vilka 
ideal som eftersträvas. Motivationen driver tanken till handling och anpassningen till 
omgivningen är inte alltid medveten. Den anpassande handlingen är följden av en naturlig 
drift och en önskan om att bli belönad (Ryan & Deci, 2000). Viljan att leva upp till normer 
och ideal kan betraktas som yttre motivation eftersom målen med handlingen grundar sig i 
andras värderingar och att handlingen utförs i syfte att passa in (ibid). Yttre 
motivationsfaktorer är de klart vanligaste men på grund av förnekelse av underkastelse 
förekommer ofta en övertygelse om att motiven från början är skapade av individen själv 
(Granbom, 1998).  
 
Ytterligare tecken på hälsorisker visas i resultatet om respondenternas känsla inför ett 
träningspass (se diagram 7.8). Fyra av kvinnorna instämmer helt och hållet på påståendet att 
de känner sig tvingade att träna medan sex stycken anser att påståendet stämmer ganska bra. 
De tio kvinnorna utgör tillsammans 18 procent av stickprovet som helhet.  

 
Diagram 7.8. Deltagarnas upplevda känsla av tvång inför träning på gym.  
 
Kopplingen mellan yttre motivation och negativa associationer blir återigen synlig i resultatet 
ovan. Granbom (1998) skriver om yttre motivation som piska och morot. För att individen ska 
upprätthålla beteendet och upprepa handlingen gymträning krävs att antingen piskan eller 
moroten närvarar. Om det motiverande attributet tas bort försvinner också motivationen till 
träningen som därmed uteblir (ibid). Tvånget som respondenterna upplever kan jämföras med 
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attributet piskan. De kvinnor som känner sig tvingade att gå till gymmet motiveras således av 
yttre faktorer.  

7.4 Inre- och yttre motivationsfaktorer 
För att undersöka vilka inre- och yttre motivationsfaktorer som driver kvinnorna till att träna 
på gym gjordes dels en undersökning av medelvärden. Vidare jämfördes samband mellan 
dessa motivationsfaktorer och respondenternas känsla inför träning på gym genom ett 
Pearson’s korrelationstest. 
 
Tabell 7.5 visar sju olika motivationsfaktorer; viktkontroll, ökad ork, fysiskt- och psykiskt 
välmående, ökad attraktivitet, nöje och förbättrad styrka. Respondenterna besvarade frågan 
huruvida dessa motivationsfaktorer fungerar motiverande för dem själva genom att välja ett 
av svarsalternativen ”Stämmer inte alls” (1), ”Stämmer mindre bra” (2), ”Stämmer ganska 
bra” (3) och ”Stämmer helt och hållet” (4). 
 
Tabell 7.5. Motivationsfaktorers medelvärde.  
  

n = 56 
 

m 
 
s 

Må bra fysiskt 3,95 ,23 
Må bra psykiskt 3,89 ,31 
Orka mer/Bli piggare 3,79 ,53 
Det är roligt 3,45 ,69 
Bli starkare/mer muskulös 3,43 ,76 
Viktkontroll 2,91 ,94 
Bli mer attraktiv 2,77 ,85 
 
Enligt jämförelsen av medelvärdena motiveras respondenterna mestadels av inre 
motivationsfaktorer. De tre vanligaste motivationsfaktorerna är ökad ork och fysiskt- och 
psykiskt välmående. Samtliga tre betraktas enligt studiens teori som inre motivationsfaktorer 
(Granbom, 1998; Ryan & Deci, 2000). De tre motivationsfaktorerna av yttre karaktär 
uppvisar lägst medelvärde. Standardavvikelsen antyder att det råder mest delade meningar 
kring variabeln viktkontroll. En annan vattendelare är variabeln som mäter motivation 
grundad i ökad attraktivitet. Båda dessa variabler motsvaras av yttre motivationsfaktorer vilka 
enligt Granboms teori (1998) ofta underskattas av individen. Yttre motivationsfaktorer 
tenderar att verka i individers undermedveten och därmed uppstår en diskrepans mellan det 
upplevda och det sanna motivet. Individen kan uppleva att tanken övergick till handling som 
följd av ett motiv som inte egentligen var det utslagsgivande i processen. Respondenterna i 
den här studien kan enligt detta resonemang varit mer påverkade av de yttre 
motivationsfaktorerna än vad de själva är medvetna om. Det är också viktigt att erinra det 
faktum att det ibland är flera olika motiv som tillsammans driver tanke till handling 
(Granbom, 1998). Att motiven kan vara flera försvårar också möjligheten att urskilja motiven 
bakom handlingen.   
 
Ryan och Decis (2000) teorier om ökad och minskad motivation beroende på grunden för 
motiven testades genom två Pearson’s korrelationstest. Den första teorin innebär att 
motivationen ökar då inre motivationsfaktorer resulterar av positiva händelser och utfall. 
Motsatt innebär den andra teorin att motivationen minskar då yttre motivationsfaktorer leder 
till handling men däremot misslyckas med att resultera i positiva utfall (ibid).  
 
För att testa om inre motivation i kombination med en positiv känsla ökar motivationen 
utfördes en bivariat analys som redovisas i tabell 7.6. Den inre motivationsfaktorn nöje 
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testades genom variabeln ”träna för att det är roligt” och den yttre motivationsfaktorn 
utseende testades genom variabeln ”tränar för att hålla vikten”. Dessa variabler jämfördes 
genom en bivariat analys med variabeln ”inför träning på gymmet känner jag mig pigg”. 
 
Tabell 7.6. Korrelation mellan positiv känsla inför träning på gym inre- och yttre motivation. 
Känsla och motivation 
 

 
n 

 
r 

 
Sig. (2-tailed) 

Tränar för att det är 
roligt (inre)  

56 ,32 ,017 

Tränar för att hålla 
vikten (yttre) 

56 -,12 0,362 
 

 
Resultatet av analysen säger att träning för nöjes skull har ett svagt positivt samband med att 
individen inför träning känner sig pigg. Alternativt att en individ som känner sig pigg tenderar 
att träna för att det är roligt och ju piggare individen känner sig desto roligare är det. 
Sambandet är signifikant på 95 procentsnivån (p = 0,017). Sambandet mellan en positiv 
känsla inför träning och den yttre motivationsfaktorn utseende är tvärtemot mycket svagt 
negativ. Resultatet innebär att ju större fokus som ligger på utseende desto mindre positiv 
upplevs känslan inför träning och vice versa. Sambandet är däremot inte signifikant (p = 
0,362) och risken att resultatet beror på slumpen är hela 36 procent.   
 
Enligt samma princip som ovan utfördes en bivariat analys med en negativ känsla inför 
träning mot inre och yttre motivationsfaktorer (se tabell 7.7). Den negativa känslan inför 
träning utgjordes i testet av variabeln ”inför träning känner jag mig tvingad”. Den yttre 
motivationsfaktorn utseende representerades av variabeln ”tränar för att hålla vikten” medan 
den inre motivationsfaktorn tillfredsställelse motsvarades av variabeln ”tränar för att orka 
mer/bli pigg”. 
 
Tabell 7.7. Korrelation mellan negativ känsla inför träning på gym inre- och yttre motivation. 
Känsla och motivation 
 

 
n 

 
r 

 
Sig. (2-tailed) 

Tränar för att orka 
mer/bli pigg (inre)  

56 -,39 ,003 

Tränar för att hålla 
vikten (yttre) 

56 ,43 ,001 
 

 
Mellan variablerna ”tränar för att hålla vikten” och ”inför träning känner jag mig tvingad” 
finns ett mellanstarkt positivt samband. Sambandet säger antingen att ju mer yttre 
motivationsfaktorn vikt påverkar desto mer tvingad känner sig individen. Alternativt att ökat 
tvång leder till ökat fokus på motivationsfaktorn vikt. Sambandet mellan variablerna ”tränar 
för att orka mer/bli pigg” och ”inför träning känner jag mig tvingad” är däremot svagt 
negativt. Det innebär att ju mer den inre motivationsfaktorn ökad ork påverkar desto mindre 
tvång upplever respondenten inför träning och tvärtom. Båda sambanden är signifikanta för 
urvalets stickprov (p = 0,003 och p = 0,001). 
 
Resultatet i den här studien visar att om träning förknippas med tvång blir den ett medel för 
att undvika känslor av misslyckanden. Belöningen träningen ger blir frånvaro av bestraffning 
i form av skuld och dåligt samvete.  
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7.5 Sammanfattning av resultat och analys 
I enkätundersökningen deltog 56 kvinnliga respondenter. Kvinnornas ålder och erfarenhet av 
träning på gym varierar. De skiljer sig också i frågan om hur ofta de i dagsläget tränar på gym 
samt hur ofta de skulle önska att de tränade. Resultatet visade en tendens att den önskade 
mängden träningstillfällen var större än det faktiska antalet tillfällen. De vanligaste 
anledningarna bakom att kvinnorna inte tränar så ofta som det skulle önska var tidsbrist, att de 
inte kommer till skott samt att de saknade ork. 
 
Olika yttre faktorer har i resultatet visat sig påverka respondenternas kroppsuppfattning samt 
deras relation till träning. Mediala faktorer har generellt sett större påverkan än sociala 
faktorer. Även åldern visade sig ha betydelse och yngre respondenter påverkas mer av yttre 
faktorer än de äldre. I synnerhet var skillnaden stor mellan ålder och de mediala och de 
sociala faktorerna. Medan de yngre påverkas mer av mediala faktorer så påverkas de äldre 
mer av sociala faktorer. Undantaget var vänner som påverkade de yngre respondenternas 
relation till träning mer än övriga yttre faktorer.  
 
Respondenternas uppger att träning gör dem piggare och att de efter träning känner sig 
tillfredsställda och nöjda med sin insats. Däremot uppvisar resultatet också ett annat och mer 
negativt perspektiv. Hela 18 procent förknippar träning med tvång och så mycket som 36 
procent besvarade påståendet med kriterierna för diagnostisering av ätstörningar i enlighet 
med vad som motsvarar ett riskbeteende.  
 
Enligt studiens resultat har de inre motivationsfaktorerna störst inflytande på respondenterna i 
förhållande till träning. De motiveras mest av att må fysisk och psykiskt bra samt att 
träningen ger dem mer ork och gör dem piggare. Dessutom visar resultatet att de kvinnor som 
tränar till följd av inre motivation tenderar att hålla motivationen på högre nivåer under en 
längre tid än dem som tränar med yttre och ofta utseendemässiga mål. Motsatt innebär det att 
kvinnor som tränar med utseendemässiga mål riskerar att träning på gym associeras med 
negativa känslor. Ångest och tvång leder till att träningen inte ger de positiva psykologiska 
hälsoeffekter so är gynnsamma för individen och upprätthållandet av motivationsnivån.  
 

 
Figur 2. Egen illustration över resultatet. 
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8. Diskussion 
I detta avslutande kapitel diskuteras undersökningens resultat samt genomförandet. Studiens 
bidrag till forskningsfältet fastslås och avslutningsvis ges förslag på vidare forskning. 

8.1 Resultatdiskussion 
Den här undersökningens syfte är att undersöka vilka motivationsfaktorer som ligger bakom 
kvinnors träning på gym. För att besvara detta syfte har följande tre frågeställningar 
formulerats; Hur relaterar kvinnor sin gymträning till rådande kroppsideal? Hur resonerar 
kvinnor angående gymträning i relation till hälsa? Vilka inre och yttre motivationsfaktorer 
ligger bakom kvinnors gymträning? Resultatet redovisas i fyra delar. Den första delen redogör 
för generell information om respondenterna och de tre andra delarna besvarar var sin 
frågeställning.  
 
I första delen presenteras bakgrundsinformation som är nödvändig för vidare tolkning. Den 
andra delen i resultatavsnittet besvarar frågan om hur kvinnor relaterar gymträning till 
rådande kroppsideal och redovisar resultat som säger att yttre faktorer som förmedlar ideal 
påverkar kvinnornas kroppsuppfattning såväl som deras relation till träning. Enligt 
respondenternas svar påverkas yngre generellt sett mer än äldre av dessa faktorer. Dessutom 
visar resultatet att mediala kanaler som social media, TV/Reklam och massmedia har större 
påverkan på de yngre kvinnorna än vad vänner och människor i omgivningen har. De äldre 
kvinnorna i studien tenderar däremot att påverkas mer av sociala situationer än av ideal 
förmedlade genom mediala kanaler.  
 
Enligt Segar et al. (2006) påverkas äldre kvinnor mindre än yngre av rådande normstrukturer 
eftersom erfarenheter bidrar till att livsvärderingar förändras. Uttalandet styrks av både 
Dittmar et al. (2000) och Tiggemann och Williamson (2000) som båda diskuterar de yngre 
kvinnornas utsatthet i fråga om normer och ideal. Anledningen tros vara att de yngre 
generationerna vuxit upp med en annan sorts medial närvaro och det faktum att de flesta 
prototyper är just unga kvinnor (ibid). 
 
I den tredje delen av resultatavsnittet redogörs för kvinnornas gymträning i relation till hälsa i 
två delavsnitt. Det första delavsnittet visar på positiva aspekter av träning medan det andra 
lyfter fram negativa. Respondenterna upplever att träning gör dem piggare och de flesta 
känner en tillfredsställelse efter genomförd träning. De positiva effekterna av träning 
resulterar i ökade motivationsnivåer och handlingen startar en positiv spiral. Även resultatet 
från studien av Strelan et al. (2003) nämner de positiva hälsoaspekterna av träning. Studien 
belyser att träning inte enbart ger fysisk tillfredsställelse utan också psykisk precis i linje med 
resultatet från den här undersökningen. 
 
Sedan finns det respondenter som upplever tvång och press i samband med träning. Dessa 
respondenter riskerar att fastna i onda cirklar innehållande latent motivation och ohälsa. 
Tidigare forskning har i enighet med den här studiens resultat talat om ohälsa och ätstörningar 
som konsekvenser av normenliga krav och ideal. Tvång och press från samhället och strävan 
efter att leva upp till idealen gör att kvinnor objektifierar sig själva (Strelan et al., 2003; 
Tiggemann & Williamson, 2000). Denna objektifiering är en konsekvens av att samhället 
tillskriver utseende ett högt värde och leder i samband med svåruppnåeliga kroppsideal till 
ökad risk för ätstörningar. Jag anser emellertid att det är viktigt att påpeka att kroppsidealet i 
sig inte orsakar ohälsa och ätstörningar. Dessa tillstånd är likväl förekommande konsekvenser 
vilka negativa omständigheter som ångest och krav kring kropp, träning och kost medför.    
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Resultatavsnittet avslutas med en del om inre- och yttre motivationsfaktorer. Där 
framkommer att inre motivationsfaktorer som ingår i undersökningen är de som mestadels 
motiverar kvinnor att träna på gym. Av de sju motivationsfaktorerna uppvisar de fyra inre 
motivationsfaktorerna högst medelvärde. De tre svarsalternativ som motsvarar yttre 
motivationsfaktorer uppvisar alltså de lägsta medelvärdena. Tidigare forskning som undersökt 
samband mellan motiv bakom träning och träningens resultat på hälsa (Cash et al., 1994; 
Segar et al., 2006; Tiggemann & Williamson, 2000) har redogjort för resultat som denna 
studie upprepar. Resultatet i den här studien visar att respondenterna har större chans att 
uppnå sina mål om de är av hälsofrämjande karaktär. Motivationen är i dessa fall av inre 
karaktär och leder till såväl tillfredsställelse som mersmak. Det ökade välbefinnandet 
genererar en positiv spiral eftersom det inte bara är motivationsnivåerna som höjs utan också 
respondenternas självförtroende (Tiggemann och Williamson, 2000). De får dessutom en mer 
positiv kroppsuppfattning (Cash et al., 2000).  
 
De kvinnliga respondenter som däremot tränar med utseendemässiga mål riskerar att hamna i 
en ond cirkel. De motiveras inte av hälsoeffekter som ger den inre tillfredsställelsen utan 
söker istället yttre belöningar som viktnedgång  och beröm (Cash et al., 1994). Yttre 
motivation kan också hämtas ur sociala medier. Inspirationen kan fungera motiverande för 
individen men i många fall ligger social media bakom stress och dåligt samvete (Vaterlaus et 
al., 2015). Forskning visar att kvinnor med utseendemässiga mål generellt sett uppnår lägre 
nivåer av sammanlagd fysisk aktivitet jämfört med dem som har hälsorelaterade mål med 
motionen (Segar et al., 2006). Detta skulle eventuellt kunna bero på de negativa associationer 
yttre motivationsfaktorer ger upphov till i förhållande till träning. Dessutom är yttre 
motivationsfaktorer och utseendemässiga mål enligt studien av Wright et al. (2006) riskabelt 
på grund av sambandet med extrema metoder. 
 
Ovanstående resonemang stöds av Segar et al. (2006) som skriver att kvinnorna med 
utseendemässiga mål i deras studie utvecklade ett negativt förhållande till träning då det 
aldrig blev nöjda och därmed inte nådde upp till sina mål. Vidare visar resultatet att de onda 
cirklarna som yttre motivationsfaktorer riskerar att ge upphov till försämrar hälsan på det 
psykiska planet. Precis som Tiggemann och Williamson (2000) skriver så leder alltså inte 
träning till följd av påtryckningar till bättre hälsa. Istället försämras individens psykiska 
välmående samtidigt som självförtroendet sänks.  
 
I förhållande till studiens syfte utformades en hypotes om att mediala kanaler utgör en yttre 
motivationsfaktor som påverkar kvinnors träningsmotiv. De yttre motiven har i den här 
studien visat sig påverka såväl relationen till träning som respondenternas kroppsuppfattning 
negativt. Vidare har det visat sig att inre motivationsfaktorer har positiv påverkan på framtida 
motivationsnivåer och kroppsuppfattning. I resultatet framstår de yttre motivationsfaktorerna 
som negativa i motsats till de inre motivationsfaktorerna som resulterar i positiva utfall. Den 
inre motivationen driver genom handlingar motivationsnivån uppåt likt en positiv spiral 
medan den yttre motivationen sänker sig själv och fastnar i onda cirklar. Jag är trots resultatet 
övertygad om att det också finns yttre motivationsfaktorer som medför positiva utfall. Dessa 
är dock inte kontrollerade för i den här undersökningen och därmed innefattar inte resultatet 
några sådana slutsatser.  

8.2 Studiens bidrag och begräsningar 
Slutsatserna i denna undersökning utgörs av uttalanden om korrelation. På grund av att den 
här studiens empiri baseras på ett bekvämlighetsurval är det inte möjligt att göra kausala 
tolkningar. Urvalsmetoden är också orsaken bakom att resultatet inte kan generaliseras och 
därmed enbart är giltigt för det undersökta stickprovet. Signifikanstestning har emellertid 
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använts för att bekräfta eller förkasta hypoteser om att det förkommer skillnader och samband 
inom urvalet. 
 
Undersökningen har bidragit med kunskap om vilka motivationsfaktorer som ger skäl för 
gymträning hos de kvinnliga respondenterna. Vidare visar undersökningen hur 
respondenternas kroppsuppfattning och relation till träning påverkas av yttre 
motivationsfaktorer. Den påverkan som yttre faktorer utövar på respondenterna består i 
grunden av normer och samhällsideal vilka förmedlas mellan människor i samhället. Social 
media är ett relativt nytt fenomen som förmedlar ideal på ett nytt sätt. Resultatet av den här 
undersökningen visar att respondenterna påverkas av yttre faktorer då dessa faktorer 
förmedlar värden som ställer krav på dem som individer i samhället. Den ständiga 
uppkopplingen innebär således att människor oupphörligen utsätts för påverkan genom ideal, 
normer samt andras värderingar och åsikter.  
 
Respondenterna kan eventuellt upplevt det svårt att ta ställning till de två påståendena ” Inför 
träning på gymmet känner jag mig trött” och ” Efter träning på gymmet känner jag mig trött”. 
Dessa påståenden är därför av intresse att diskutera i efterhand. Avsikten med det första 
påståendet var att ta reda på om respondenterna inför träning kände sig omotiverade och 
orkeslösa. Det andra påståendets mening var att undersöka om denna trötthet minskade tack 
vare att träningen blev av. Trötthet kan olyckligtvis tolkas som fysik utmattning till följd av 
den genomförda träningen och därmed fyllde inte påståendena i förhållande till varandra den 
planerade avsikten. Avskilda från varandra påverkar de emellertid inte validiteten negativt 
och därför togs det första påståendet ändå med i en analys.  
 
De flesta av variablerna i den här undersökningen är ordinalskalevariabler. Eftersom 
svarsalternativen utgör en skattningsskala av attityder har variablerna förmånen att de kan 
behandlas som intervallskalevariabler. I och med detta möjliggörs analyser av medelvärden 
och standardavvikelser. Skattningsskalan i den här undersökningen utgörs av fyra 
rangordnande svarsalternativ samt ett femte alternativ som motsvarar ”Vet ej/Vill inte svara”. 
Om skalan hade bestått av fler svarsalternativ hade analysen möjligtvis givit mer detaljrika 
svar i fråga om spridning och samband. Å andra sidan bör man fråga sig vad som är mest 
betydelsefullt för resultatet eftersom risken för slentrianmässiga svar ökar med fler 
svarsalternativ (Trost, 2007). Är ändamålet att påvisa existensen av samband och skillnader 
eller att närmare undersöka storleken på dessa? Prioriteringen i denna undersökning var att 
undersöka förekomsten av samband och skillnader.  
 
Individen förtränger det sociala tvångets påverkan och därmed är sådan påverkan ofta 
undermedveten (Durkheim, 1978). I den här undersökningen kan detta innebära att 
respondenternas svar i vissa fall är missvisande. Vidare finns en risk att respondenterna 
besvarar frågor i enlighet med vad som är norm i samhället och därmed inte nödvändigtvis 
stämmer överens med deras verkliga uppfattning. Exempelvis kan det finnas en diskrepans 
mellan de upplevda och de verkliga motiven bakom träning. Min uppfattning är att individer 
är mer påverkade av ideal än vad de erkänner för sig själva. Det innebär att individen kan 
uppleva att målet med sin träning är välmående men att det samtidigt kan förekomma 
underliggande skäl som har samband med utseendemässiga mål och yttre faktorer.  
 
Durkheim (1978) levde under en tid då samhället såg annorlunda ut jämfört med idag. 
Tidsaspekten kan betraktas som ett skäl till teorin om normer förlorat en del av sin giltighet. 
Begreppet socialisationsprocess myntades redan år 1894 vilket innebär att den använda teorin 
om normer är förhållandevis gammal. Samhället är långt mer mångkulturellt i dag och normer 
från olika kulturer beblandas och influeras varandra i snabb takt. Nyskapandet av ideal och 
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normer sker ur det avseendet både oftare och på andra sätt idag jämfört med under Durkheims 
livstid. Min åsikt är dock att varken tidsaspekten eller samhällets förändringstakt försämrar 
teorins giltighet eftersom att grunden i teorin fortfarande är densamma. Grundidén är att 
samhället består av individer som tillsammans förhåller sig till utvecklingen som sker. När 
individerna ändrar beteende så formas samhället och vice versa och relationen mellan 
aktörerna i Durkheims teori (1978) är därmed densamma. Ovanstående resonemang styrker 
uppfattningen om att teorin fortfarande är tillämpbar. 
 
Slutligen vill jag återigen poängtera att resultatet av den här studien endast är giltigt för 
Friskis&Svettis i Uppsala och inte representativt för något annat urval än just det undersökta 
stickprovet. Det är inte möjligt att generalisera undersökningens resultat och baserat på 
resultatet dra slutsatser utanför stickprovet. Vidare är kausaliteten mellan sambanden i 
undersökningen inte undersökt. För kausala samband krävs att det ena fenomenet alltid sker 
före det andra samt att fenomenen berör varandra i tid och rum. Det andra fenomenet måste 
dessutom vara en nödvändig följd av det första. Till sist krävs också en teori som baseras på 
logiskt bekräftade antaganden samt att alla andra möjligheter är uteslutna (Bryman, 2011).  

8.3 Förslag till vidare forskning 
Samtliga resultat som framförs i den här undersökningen går i linje med resultat från tidigare 
forskning. Undersökningen har likväl belyst nya, relativt outforskade områden, som öppnar 
för en rad intressanta problemformuleringar.  
 
Sociala mediers har genom sin framväxt fått påverkan på respondenternas motivation till 
träning. Denna del av undersökningens område är relativt outforskat vilket föranleder mitt 
förslag om en studie som undersöker gymkulturens eventuella förändring till följd av den 
ökade användningen av sociala medier. Det skulle också vara intressant att närmare 
undersöka hur teknikens utveckling påverkar män och kvinnor. Dels undersöka om män och 
kvinnor påverkas på olika sätt och dels på vilket sätt dessa eventuella skillnader tar sig 
uttryck.  
 
Vidare skulle det vara intressant att göra en jämförande studie av motivationen hos dem som 
har prestationsinriktade mål med sin träning mot dem som tränar med andra mål. Med hög 
sannolikhet skiljer sig de motiverande faktorerna till följd av de olika målen. Frågan är om de 
prestationsinriktade individerna påverkas lika mycket, mer eller mindre av yttre faktorer 
jämfört med gruppen av individer med andra slags mål.
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1.   
Hur ofta besöker du gymmet?  
 

Mindre än en gång per vecka ................................... q 

1 – 3 gånger per vecka ............................................. q 

4 – 6 gånger per vecka ............................................. q 

Varje dag eller oftare ................................................ q 

Vet ej/Vill inte svara .................................................. q 
 
  
2.  _____________________________________________________  
Hur ofta skulle du vilja gå på gym?  
 

Mindre än en gång per vecka ................................... q 

1 – 3 gånger per vecka ............................................. q 

4 – 6 gånger per vecka ............................................. q 

Varje dag eller oftare ................................................ q 

Vet ej/Vill inte svara .................................................. q 
 
3. ______________________________________________________  
Hur länge har du tränat på gym? 
 

Mindre än ett år ........................................................ q 

1 – 2 år ..................................................................... q 

3 – 4 år ..................................................................... q 

5 år eller längre ......................................................... q 

Vet ej/Vill inte svara .................................................. q 
 
4.  _____________________________________________________  
Om du inte tränar så ofta som du skulle önska, vad beror det på? 
Ange de alternativ som passar bäst. 

Inget, jag tränar så ofta jag skulle önska .................. q 

Har svårt att komma iväg .......................................... q 

För trött ..................................................................... q 

Hinner inte med mig i vardagen ................................ q 

Skadeproblem .......................................................... q 

Vet ej/Vill inte svara .................................................. q 
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5.  ________________________________________________________________________________  

Ta ställning till följande påståenden och välj det alternativ som passar bäst. 
Jag går till gymmet för att… 
Endast ett kryss per rad 

 
 

 
 

Stämmer 
inte alls 

 
Stämmer 
mindre 

bra 

 
Stämmer 
ganska 

bra 

 
Stämmer 
helt och 

hållet 

 
 
 

Vet ej 

01. Hålla kontroll på min vikt  q q q q q 

02. Orka mer/bli piggare q q q q q 

03. Må bra fysiskt q q q q q 

04. Må bra psykiskt q q q q q 

05. Bli mer attraktiv q q q q q 

06. Det är roligt q q q q q 

07. Bli starkare/få mer muskler q q q q q 

 
6. ______________________________________________________  
Ta ställning till följande påståenden och välj det alternativ som passar bäst. 

Det händer att jag tränar för att… 
 

Endast ett kryss per rad 

 

 
 

Stämmer 
inte alls 

 
Stämmer 
mindre 

bra 

 
Stämmer 
ganska 

bra 

 
Stämmer 
helt och 

hållet 

 
 
 

Vet ej 

08. Jag ätit för mycket q q q q q 

09. Jag får dåligt samvete om jag inte gör det q q q q q 

10. Rensa tankarna/varva ner q q q q q 

11. Kunna äta vad jag vill q q q q q 

12. Få tid för mig själv q q q q q 

13. Kompensera för att jag tränat för lite q q q q q 
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7.  ________________________________________________________________________________  

Ta ställning till följande påståenden och välj det alternativ som passar bäst. 
Inför träning på gymmet känner jag mig; 
Endast ett kryss per rad 
  

 
Stämmer 
inte alls 

 
Stämmer 
mindre 

bra 

 
Stämmer 
ganska 

bra 

 
Stämmer 
helt och 

hållet 

 
 
 

Vet ej 

14. Förväntansfull q q q q q 

15. Tvingad q q q q q 

16. Trött q q q q q 

17. Pigg q q q q q 

 
8. ______________________________________________________  
Ta ställning till följande påståenden och välj det alternativ som passar bäst.  

Efter träning på gymmet känner jag mig;  
 
Endast ett kryss per rad 

 
 

 
 

Stämmer 
inte alls 

 
Stämmer 
mindre 

bra 

 
Stämmer 
ganska 

bra 

 
Stämmer 
helt och 

hållet 

 
 
 

Vet ej 

18. Nöjd q q q q q 

19. Trött q q q q q 

20. Pigg q q q q q 

21. Frustrerad q q q q q 
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9.  _____________________________________________________  
Ta ställning till följande påståenden och välj det alternativ som passar bäst.  

Min uppfattning om min kropp påverkas av… 
Endast ett kryss per rad 

 
 

 
 

Stämmer 
inte alls 

 
Stämmer 
mindre 

bra 

 
Stämmer 
ganska 

bra 

 
Stämmer 
helt och 

hållet 

 
 
 

Vet ej 

22. Inlägg på sociala medier q q q q q 

23. Vänner och bekanta q q q q q 

24. TV och film q q q q q 

25. Massmedia q q q q q 

26. Människor jag möter q q q q q 

 
10.  ____________________________________________________  
Ta ställning till följande påståenden och välj det alternativ som passar bäst. 

Min relation till träning påverkas av… 
Endast ett kryss per rad 
  

 
Stämmer 
inte alls 

 
Stämmer 
mindre 

bra 

 
Stämmer 
ganska 

bra 

 
Stämmer 
helt och 

hållet 

 
 
 

Vet ej 

27. Inlägg på sociala medier q q q q q 

28. Vänner och bekanta q q q q q 

29. TV och film q q q q q 

30. Massmedia q q q q q 

31. Människor jag möter q q q q q 

 
Slutligen, vänligen svara på följande fråga om dig själv. 

Ålder 

19 år eller yngre ....................................................... q 

20 – 30 år ................................................................. q 

31 – 40 år ................................................................. q 

41 år eller äldre ........................................................ q 
 

Stort tack för din medverkan! 


