
 
 

 

 

 

 

 

”Mest för uppvärmning!” 

 

 

En kvantitativ studie om gymmedlemmars syn på konditionsmaskiner 

Most as a warm-up 

A quantitative study of gym members views on cardio machines 

 

Hanna Björkdahl 

 

 

Fakulteten för Humaniora och Samhällsvetenskap 

Institutionen för Pedagogiska studier 

Idrottsvetenskap III 

Fördjupningsarbete, 15 hp 

Handledare: Christian Augustsson 

Examinator: Henrik Gustafsson 

Datum: 2018-06 

 



 
 

Sammanfattning 

Konditionsmaskiner används i relativt stor utsträckning på gym och det varierar mellan 

människor. Idag tränas mer kondition på gym, men frågan är i vilken utsträckning på 

maskiner? Studiens syfte är att studera vilken syn gymmedlemmar har på konditionsmaskiner 

och vilka motiv som finns till att använda dessa. Studien tar ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande, vilket utgår från det samarbete och samspel som finns mellan människor och som är 

avgörande för allt lärande. Detta perspektiv grundar sig i Säljö (2000) och är den teori som 

arbetet utgår från, med fokus på utbildning och även till viss del tidigare idrotter; med en 

koppling till val och smak av motivation som kan påverka träningen. En kvantitativ 

enkätundersökning ligger till grund för arbetet, där 125 medlemmar har besvarat enkäten med 

ett visst bortfall, med hänsyn till tre gym i en mellanstor stad i västra Sverige.  

Resultatet visar att konditionsmaskiner brukar användas, mest i syfte för att värma upp på 

och/eller för att variera sin träning mellan kondition- och styrketräning. Majoriteten av 

medlemmarna har en god relation till konditionsmaskiner, med en god vetskap om vilka de är 

och där löpband är den maskin som används mest. Anledningen till varför de inte används i 

väldigt hög utsträckning är för att många finner det roligare att träna kondition ute och att 

motiven till träning är för både fysiskt utseende, som att gå ned i vikt eller bli mer stark, samt 

ett bra välbefinnande som att må bra. Diskussionen visar att tidigare erfarenheter påverkar de 

val man gör på gym och att konditionsmaskiner används för olika syften för att medlemmar 

ska kunna värma upp och variera sin träning.  
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Abstract 

Cardio machines are used to a relatively large extent at the gym and it varies between people. 

Today more cardio is being trained at gyms, but the question is in what extent on machines? 

The purpose of the study is to investigate what view members of the gym have on cardio 

machines and what motives are used to use them. The study takes a socioculturally 

perspective on learning that is based on cooperation and interaction between human beings; 

and that is crucial for all learning. This perspective is based from Säljö (2000) and is the 

theory that this work is based on, with focus on education and also to some extent previous 

sports, with a connection to choices and taste of motivation that can influence training. A 

quantitative survey examines the work, where 125 members have answered the questionnaire 

with a certain drop, considering three gyms in a medium-sized city in western Sweden.  

The results show that cardio machines are usually used, mostly for the purpose of warming up 

and/or varying their training between endurance and weight training. The majority of the 

members have a good relationship with the cardio machines, with a good knowledge of who 

they are and where the treadmill is the most used machine. The reason why they are not used 

to a very large extent is because many people find it more fun to do cardio outside and that the 

motives for exercise are for both physical appearance, like losing weight or getting stronger, 

as well as good well-being like feeling good. The discussion shows that earlier experiences 

influences the choices one does at the gym and that cardio machines are being used by 

different purposes, so that members can warm up and variate their training. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Går man tillbaka i tiden har antalet människor som tränat ökat och under 1800-talet skedde ett 

allmänt startskott för ”vanliga” människor. Olika former av träning har funnits sedan 

urminnes tid och där tiden innan 1800-talet bestod av merparten adelsmän och män i atletiska 

former (Lindroth, 2011). Synen som var på träning under 1800-talet grundades av en sund 

bild där förbättring och bibehållning av en god hälsa låg i fokus. En allsidig träning skulle 

utföras, för att träna upp teknik och ge bättre kondition. Under 1950-talet var kondition såpass 

viktig att många motionsspår anordnades för att fler skulle kunna träna (Zachrisson, 2014). 

Men sedan hände någonting som ändrade om träningsrutinerna för många. En ny era trädde in 

i träningsvärlden, där en kroppsbyggarkultur växte till sig och där framför allt män tog sig till 

gym för att bygga en stark kropp. Dessa eutusiaster till ”bodybuilding” ville efterlikna 

kändisar och karaktärer som Arnold Schwarzenegger och utgjorde det ökade intresset för gym 

(Hammarén & Johansson, 2007; Arfwidsson, 2011 refererad till i Faskunger och Sjöblom, 

2017). 

Deltagandet på gym har sedan ökat och detta för att en utjämning har skett mellan kön 

gällande träning, som tog sin fart under 1990-talet. Fler kvinnor valde att ta sig till gym på 

grund av den fitnesskultur som har ökat i intresse och som växer sig stark hos den svenska 

befolkningen (Ekström, 2001). Ökningen har sedan fortsatt och idag finns gym i hela Sverige 

med ett stort urval på vad man kan göra (Ekström, 2001). När antalet gym ökar beror det på 

ett ökat deltagande från människor och en ökad förfrågan på maskiner och redskap (Doğan, 

2015). Allt eftersom fler har börjat träna på gym och att fokus har gått från styrketräning till 

att det idag finns ett helt annat utbud, kan det vara intressant att undersöka hur det ser ut på 

gym gällande konditionsmaskiner. Detta för att studera om den utveckling man som forskare 

kan se, stämmer överens med hur det ser ut idag på gym. Utbudet på dagens gym är större än 

vad det var under 1980-talet, där medlemmar idag kan göra allt från att gå på 

gruppträningspass till att träna kondition på maskiner (Ekström, 2001). 

1.2 Syfte 

Studien styftar till att undersöka medlemmars syn på konditionsmaskiner på olika gym i en 

mellanstor stad i västra Sverige samt vad som motiverar dem till träning. 
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2. LITTERATURGENOMGÅNG 

I detta kapitel kommer undersökningens centrala begrepp och definitioner att redovisas och 

förklaras, samt i vilket syfte de kommer användas i examensarbetet. 

2.1 Begreppet träning 

”Träna/träning” upplevs som ett brett begrepp som definierar mycket, precis som fysisk 

aktivitet. Många åker till gymmet för att ”träna” och är det begrepp som ofta används inom 

gymkulturen. Det är få som säger att de ska iväg till gymmet för att ”utföra en fysisk 

aktivitet”, även om det är ett begrepp som är lättare att definiera (Andersson & Gölevik, 2015; 

Hallén & Ronglan, 2013).  

Andersson och Gölevik (2015) menar att träning är all typ av rörelse. Men de förklarar också 

att specifika resultat och specifik träning kräver mer, som inte längre handlar om att ”röra på 

sig”, utan att man börjar ”träna”. Att träna innebär att ett mål finns, en strävan till att förbättra 

någonting med sig själv. Det kan vara att psykiskt komma in i rutiner, att förbättra hälsan eller 

att fysiskt förbättra en kvalitet, exempelvis bänkpress. Hassmén och Kenttä (1999) stärker att 

det handlar om en målmedvetenhet vid träning, att de är planerade, organiserade och fortsätter 

att förekomma; med syfte att förbättra eller bibehålla. Som Hallén och Ronglan (2013) 

förklarar kallar man det enskilda passet för träningspass och är ofta det som många vill se 

effekten av. Både Andersson och Gölevik samt Hallén och Ronglan (2015; 2013) är inne på 

att träning är en stor del av gym och hur man definierar det man gör. Ett ”träningsprogram” 

ställs upp för att nå olika mål, där ”träning” på gym utförs ett par dagar i veckan, för att uppnå 

”träningsresultat” genom det enskilda ”träningspasset”, men också under hela 

”träningsperioden” (Andersson & Gölevik, 2015; Hallén & Ronglan, 2013).  

2.2 Gym 

Detta begrepp syftar till att definiera den plats där medlemmarna tränar, men också där 

datainsamling sker. Gym är en plats där träningsredskap finns, som vikter och maskiner. Även 

träningsklasser, personlig träning och andra tjänster; som medlemmar kan använda för att 

förbättra/bibehålla en fysisk hälsa (Actic, 2016; Friskis och Svettis, 2017). Ekström (2001) 

menar att gym är en plats dit många åker för att röra på sig, för att kunna må bra och för att 

kunna hålla igång kroppen. 
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2.3 Konditionsmaskiner 

Dessa syftar till de maskiner som finns på gym som medlemmar kan träna på för att förbättra 

sin kondition. Olika konditionsmaskiner finns för att träna kroppen, allt för att variation ska 

finnas. Vissa tycker om att röra på sig i form av promenader eller löpning och då passar ett 

löpband. Andra föredrar att låta överkroppen träna och prioriterar istället en roddmaskin 

(Actic, 2017; Friskis & Svettis, 2017; Hallén & Ronglan, 2013). De konditionsmaskiner som 

oftast finns är de som det läggs mest fokus på i detta arbete, som crosstrainer, cykel, löpband, 

trapp-/stepmaskin och roddmaskin (Actic, 2016; ProAlia AB, 2017).  

2.4 Allmän hälsa 

Utifrån vilken bakgrund man har och vad man har lärt sig om hälsa, kommer man göra olika 

saker för att påverka den. Många kommer träna mer kondition för att få ett flås och utmana 

kroppen, som bibehåller eller rent av förbättrar hälsan (Hallén & Ronglan, 2013). WHO 

(1948) definierar att hälsa är ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt 

välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom och handikapp” (Winroth & Rydqvist, 

2008, s.17). De förklarar att man ska må bra i sig själv och inte bara fysiskt.  

En god motion kan stärka en individs hälsa, både fysiskt och psykiskt (Forsberg, Holmberg & 

Woxnerud, 2002). Konditionen kan förbättras genom regelbunden träning som sedan påverkar 

hur människor mår allmänt (Hallen & Ronglan, 2013). Ekblom, Ekblom och Åstrand (2011) 

stödjer WHO:s definition av hälsa genom att rörelser av olika slag ser till att minska ett 

stillasittande som annars kan leda till olika sjukdomar. Dessa sjukdomar menar både WHO 

(1948) och Ekblom et al. (2011) att man kan förhindra genom att träna hälsan på rätt sätt. De 

menar också att många är medvetna om att regelbunden motion är viktigt. Winroth och 

Ryqvists (2008) egen definition på hälsa är att man ska kunna påverka själv och styra in sig 

mot den riktning man vill, med hjälp av de resurser som finns. Att man ser till att ha de 

resurser som krävs för att klara av vardagen och samtidigt har en del över för att nå uppsatta 

mål. För att förstå hur människor tänker och varför de gör sina val, är det viktigt att förstå 

helheten med deras gymbesök och där kommer hälsan in. Många förknippar en bra hälsa med 

regelbunden träning av kondition, som sedan har en rad olika fördelar. De som tränar utgår 

från en allmän hälsa, som snabbt kan förbättras och sedan bibehållas om rätt träning utförs. 

Den typ av träning som är mest positiv är kondition, som många idag kan träna upp genom att 

använda gymmens maskiner (Hallén & Ronglan, 2013; Winroth & Rydqvist, 2008).  
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2.5 Motivation 

Motivation är ett begrepp som syftar till att benämna att någonting bibehålls, att det 

genomförs. Motivation är en helhet, en process ”som sätter igång, upprätthåller och riktar 

beteende” (Hassmén, Kenttä & Gustafsson, 2009, s.99), där fokus är att starta igång ett 

beteende som vill ändra och som sedan fungerar för varje person. Motivation skiljer sig 

mellan människor, där man motiveras på olika sätt och av olika saker. Mål styr oftast 

motivation, som är essentiell för alla människor. Genom mål och motivation kan någonting bli 

bestående, där tydligare och bättre mål gör att motivationen håller sig starkare, även vid 

motgångar. På detta sätt kan även mål och motivation hantera stress, då motiverande individer 

kan slappna av och fokusera på det som är relevant för dem. Hassmén och Hassmén (2010) 

menar också att motivation behövs vid utveckling, oavsett vad det handlar om. Val och smak 

av motivation påverkar hur val blir till i samhället, hur människor väljer att göra i olika 

situationer. I kombination med sociokultur, som innefattar den bakgrund varje människa har 

(Bourdieu, 1997; Engström, 2008; Säljö, 2000), påverkar motivation hur människor hanterar 

vissa situationer och vad som motiverar till ett fortsatt tränande. Vilken smak man har för 

träning och vad man tycker är mest roligt, kommer påverka de val som varje medlem gör när 

han/hon kommer till gymmet (Hassmén & Hassmén, 2010).  
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3. TIDIGARE FORSKNING 

Arbetet har fått starta igång genom sökningar på internet, där Google scholar har varit den 

sökmotor som har legat i fokus och där Karlstad universitets bibliotek har använts för att söka 

efter passande artiklar och litteratur. I ett försök att finna relevanta sökningar användes 

definierade ord och meningar på svenska, men i huvudsak på engelska. Detta för att bredda 

den kunskap som finns i världen och för att svenska artiklar inte finns i samma utsträckning. 

Många studier som skulle kunna vara relevanta för arbetet befann sig på universitetsnivå i 

form av tidigare uppsatser och examensarbeten, vilket inte kan användas som referenser.  

3.1 Nationell forskning 

Både Andersson (2001) via Riksidrottsförbundet och Faskunger och Sjöblom (2017) förklarar 

att gym har vuxit till sig och att träning idag blir allt mer vanligt. Idag är gymkulturen en 

fitnesskultur som blivit allt mer moderniserad och där antalet kvinnor har ökat sedan 

gymmens framfart under 1980-talet (Hammarén & Johansson, 2007). Med en ständig 

utveckling har kondition blivit ett mer viktigt moment, där en variation av konditionsmaskiner 

och pass finns för att passa alla. Varför man har kunnat se en positiv utveckling på gym, är för 

att de idag lockar fler människor än vad de gjorde för 35-40 år sedan (Ekström, 2001), när 

kroppsbyggarna utnyttjade de styrkemaskiner som fanns (Hammarén & Johansson, 2007). 

Men allt eftersom synen på människan och på hälsan har utvecklats, har även gymmen idag 

anpassat sig för att kunna ta emot så många olika medlemmar som möjligt. Detta för att alla 

ska kunna känna sig välkomna till att vilja träna (Ekström, 2001).  

Riksidrottsförbundet (Andersson, 2001) genomförde en studie för ungefär 15 år sedan där de 

ville få reda på varför de deltagande tränade aerobics, motionsgympa och/eller styrketräning 

på gym. Viktigt här är att poängtera att aerobics och motionsgympa kan definieras som 

konditionsmaskinsträning, men kan också innebära andra sorters konditionsträning, som 

gruppträningspass. I undersökningen på omkring 1800 personer, i åldrarna 12 till 70 år och av 

båda kön, fann man att män tränar mer styrketräning och att äldre (50 år eller mer) samt 

kvinnor tränar motionsgympa i högre utsträckning. Att män fortfarande tränar mer 

styrketräning och att kvinnor tränar mer kondition är någonting som har visat sig i många 

undersökningar (Ekström, 2001; Jansson, 2012). Sammantaget kunde de se att motionsgympa 

och aerobics förekom hos deltagarna, men att styrketräning fortfarande är vanligt. Man fann 

även att många inte tränade någonting av dessa tre alternativ, utan tränade på andra sätt. Här 

går det inte att se vilken sorts träning, men att det kan handla om konditionsmaskiner.  
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Andersson (2001) menar att kondition blev mer viktig på gym redan under 2000-talets start. 

Som Faskunger och Sjöblom (2017) förklarar beror detta på antalet kvinnor som börjar träna 

och som visar ett ökat intresse för att vilja träna på gym. Män och kvinnor lever fortfarande i 

varandras skuggor och de kroppsideal som idag finns (Söderström, 1999). Dessa kroppsideal 

styr oftast de sätt människor väljer att träna på, men där allt fler bryter sig fria och tränar det 

som känns mer passande (Faskunger & Sjöblom, 2017). Människors olika bakgrund kan 

kopplas samman till hur man väljer att träna på gym, då intressen och motivation för olika 

träningsmoment avgör hur träningen blir (Engström, 1999, 2008). Engström tillsammans med 

Säljö (1999, 2008; 2000) menar att de val man gör kring motionsformer, grundar sig i varje 

människas livsstil och som påverkas av hur varje människa är och vilka erfarenheter som 

finns. Detta gör man i kombination med det utbud som finns på dagens gym. Eftersom valen 

utgår från tidigare erfarenheter och av de livsvillkor som varje människa lever efter, kan val 

och smak av motion formas utifrån den motivation som ställs, som sedan påverkar vilken 

strävan som finns efter att träna kondition på maskiner (Engström, 1999). 

Hur ofta man tränar på gym kan ha en påverkan på varför man ställer sig på en 

konditionsmaskin. Andersson (2001) visar att det var mest vanligt att träna 1-2 gånger i 

veckan i början av 2000-talet och att det gäller för både konditions- och styrketräning. Yngre 

människor tenderar att träna mer ofta, och beroende på hur ofta träningen sker och vilken 

bakgrund medlemmar har, kan det ha en påverkan på hur man väljer att se och träna på 

konditionsmaskiner. Deras studie visar även att det är vanligt att ”vilja förbättra konditionen” 

som ett motiv till träning på gym. Det säger ingenting om hur synen är på konditionsmaskiner, 

men om många tränar för att förbättra konditionen, tyder det på att de används i en relativt 

hög utsträckning och att det lockar många människor, om så för att bara värma upp kroppen 

inför ett styrketräningspass (Andersson, 2001).  

En annan undersökning, utförd av Arfwidsson (2011), ville studera hur idrottsvanor är hos 

människor i Sverige. Gång och promenader är mest vanliga, men även löpning, jogging och 

styrketräning. Dessa konditionsformer går idag att utföra på gym under tak och i värme, men 

resultatet stärker inte att konditionsmaskiner används mer ofta idag på gym.  
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3.2 Internationell forskning 

Forskning visar på ett ökat intresse för gym och träning samt att fitnessindustrin växer sig mer 

stark. Alla de moment som idag finns att göra på gym lockar till sig mer människor, där 

forskning på gym och den fitnesskultur som startade igång var under de tidiga 1990-talen 

(Andreasson, Tugetam & Bergman, 2016). De tre fokus som lagts är den som är på kroppen, 

på den personliga identiteten och på kön; det vill säga kring kroppsideal och den identitet man 

har och får på gymmet (Johansson, 1998, 2003; Klein, 1993 refererade till i Andreasson et al., 

2016). Men mer nyligen har fokus lagts på kroppsideal, olagligt användande av steroider samt 

olika träningstekniker (Evans, Davies & Rich, 2009; Hedblom, 2009; Helman, 2007; McGrath 

& Chananie-Hill, 2009 refererade till i Andreasson et al., 2016); som inte passar in för hur 

synen är på kondititionsmaskiner.  

Lindgren, Börjesson, Ekblom, Bergström, Lappas och Rosengren (2016) förklarar att en lägre 

socioekonomisk status kan associeras med en ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar. De 

påpekar att sociokulturen spelar roll för hur träningen ser ut. De studerade och fann att 

människor med en lägre socioekonomisk status löpte större risk för att vara rökare, få diabetes 

och övervikt samt att de utför lägre nivåer av fysisk aktivitet (Lindgren et al., 2016). Här är 

sociokultur viktigt (Bourdieu, 1997) och att den status man har påverkar vilka val man gör 

och vilken hälsa man slutligen får (Lindgren et al., 2016). Att hälsan påverkas positivt och att 

olika sjukdomar kan undvikas, är någonting som även Blair, Cheng och Holder (2001) tyder 

på. De menar att fysisk aktivitet, inte minst kondition, bidrar till en bättre hälsa och som kan 

vara många medlemmars anledning till varför de tränar kondition på maskiner. Shephard 

(1997) förklarar att träningsformer som gång är tillräckligt för att nå bra hälsofördelar, inte 

minst för den äldre och den mindre tränade populationen, då kondition är den träningsform 

som ger mest hälsofördelar. 

Dagens maskiner drar till sig mer människor, då kroppsideal spelar stor roll för hur man väljer 

att träna på gym. Om mäns kroppsideal är att träna sig starka, kommer de träna mer på 

maskiner som tränar upp detta. Men kvinnor som istället bör vara mer tonade, kräver en 

balans mellan lättare styrketräning och konditionsträning; vilket gör att konditionsmaskiner 

kan blir mer efterfrågade (Andreasson och Johansson, 2014, 2015). Promenader och gång är 

vanliga träningsformer som är viktiga för gym, där dessa möjligheter finns att göra på 

maskiner och som också ökar utbudet och möjligheterna för att kunna träna kondition på gym 

(Hedblom, 2009).  
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Doğan (2015) menar att medlemmar finner träningen på gym viktig och att det visar att de tar 

avstånd från de ideal och värderingar som gymmen står för. Detta kan tyda på att människor 

idag tränar för den egna hälsan och inte för att se ut på ett visst sätt. Medlemmar som 

spenderar mer tid på gymmet verkar även engagera sig och använda dess material mer, då för 

att få intryck för att gymmet blir mer än bara en träningsplats (Dogan, 2015). Motivation till 

träning på gym kan variera, men att huvudorsaken är att man vill uppnå en viss fysik som 

ingår i de ideal som finns. Många tar sig till gym för att stänga av verkligheten och för att bara 

vara. Under en längre tid har gym kopplats samman med maskulinitet, där styrka, tävling och 

aggressivitet står i fokus (Dogan, 2015). Men dagens gym är inte längre mansdominerande, 

utan har gått från ”bodybuilding”-gym till fitnessgym, där könsfördelningen är mer jämn. 

Män och kvinnor ställer ofta olika krav på gym och tränar av olika anledningar, vilket betyder 

att dagens gym har fått anpassa sig efter det ökande deltagandet av kvinnor och vad de 

efterfrågar att få träna (Doğan, 2015).  

3.3 Kritik av litteraturgenomgång 

Eftersom det finns en brist på studier kring användandet av konditionsmaskiner på gym, blir 

det svårt att finna relevant forskning som kan stödja och stärka denna studie fullt ut, men där 

denna studie kan bidra med att fylla den lucka som finns inom området. Tidigare forskning 

visar att kondition används i relativt hög utsträckning, på olika sätt och i olika sammanhang, 

men där det inte är tillräckligt starka bevis för att kunna visa att konditionsmaskiner används i 

stor utsträckning och vad det kan bero på, som då kan stärka resultatet för detta arbete. 

3.4 Frågeställningar 

De frågeställningar som kommer ligga till grund för arbetet utifrån syftet är: 

- Vilken syn har gymmedlemmar på konditionsmaskiner? 

- Vad är gymmedlemmars motiv till att använda konditionsmaskiner? 
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4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Sociokultur är viktigt för alla individer och utgår från det samspel och samarbete som finns 

mellan människor, där alla utvecklas utifrån hur omgivningen ser ut och vilka människor som 

finns omkring (Säljö, 2000). Professor Säljö är en av dem som forskar kring sociokultur och 

hur det påverkar människor. Insikter, kunskaper och färdigheter är något som utvecklas, som 

ständigt uppstår och som bevaras hos alla. Säljö (2000, 2011) förklarar att hur människor lär 

sig ligger till grund för hur man väljer att göra sina val. Den kunskap som samlas under livet 

kan plockas fram i vardagen, för att generera i beslut som passar. Här kan man koppla det 

sociokulturella lärandet med vad som gör att vissa väljer att träna kondition på gymmens 

maskiner. Bakgrunden till de val människor gör varje dag kan förankras i sociokultur, där 

olika faktorer som utbildning och tidigare idrotter spelar stor roll för hur träningen ser ut. De 

som medverkar i studien har en bakgrund som påverkar, där idrottandet vid ung ålder spelar 

roll för vad som blir roligt i äldre åldrar. De medlemmar som brukar träna kondition drivs av 

motivation, men också av att de kan ha en gemensam bakgrund, som exempelvis en viss 

utbildning (Säljö, 2000; 2011). 

Även Engström (1999, 2008), med stöd i det sociokulturella tänkandet, menar att vanor och 

hur man lever kommer från tidigare erfarenheter. Engström (2014) förklarar, genom den 

erkände franska sociologen Bourdieu (1997), att människor kan lagra in lärdom, där 

erfarenheter finns med under livet och som kommer från de sociokulturella omgivningarna. 

Det menas att människor lär sig genom livet och bär det med sig som olika erfarenheter. 

Gymmen, i kombination med medlemmars bakgrund och även val och smak av motivation, 

utgör en väsentlig del i hur människor tänker och agerar. Vilken motivation som finns till 

träning utgår från vilken smak man har, vad som känns mest lockande när man kommer till 

gymmet (Hassmén & Hassmén, 2010); och som tillsammans med sociokultur utgör de val 

som blir (Bourdieu, 1997). Samtidigt menar Engström (2008) att bakgrunder som ålder, kön 

och social klass spelar stor roll, där social klass menas med bostadsplats, upplevd 

samhällsklass samt utbildningsnivå. 

I detta arbete har jag som utgångspunkt att se om sociokultur, det vill säga utbildningsnivå 

och tidigare fysisk aktivitet, har en koppling till synen på konditionsmaskiner. Detta för att det 

har visat sig ha en betydelse inom träning i generella sammanhang, men att det även kan 

stämma in vid användning av specifika maskiner. Vid dess sida används till viss del val och 

smak av motivation för att knyta samman arbetet, då gymmedlemmars motiv till träning på 

konditionsmaskiner grundar sig i den bakgrund och motivation som finns.  
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5. METOD 

5.1 Design 

I denna undersökning valdes en kvantitativ undersökning för att få in en stor svarsmängd. En 

nackdel med metodvalet är att det inte ger mycket detaljerad information, att svaren som 

metoden resulterar i, oftast bidrar med kortare och koncista svar som gör det svårt att få en 

helhetsbild av hur det egentligen ser ut. Vill man bredda ett problem och se helheten, kan det 

vara otillräckligt att få in många svar som ger mindre information (Trost, 2012). Men i detta 

fall passar en kvantitativ undersökning, då studien syftar till att undersöka hur synen på 

konditionsmaskiner är och där fler respondenter krävs för att ge ett bra tvärsnitt (Holme & 

Solvang, 1997; Thomas, Nelson & Silverman, 2005).  

Fördelar med en kvantitativ metod är att det inte är lika tidskrävande och inte kräver stort 

engagemang från respondenterna. En enkät går snabbt att besvara och det är enkelt att fråga 

undersökaren om någonting är oklart. Respondenterna får även utrymme för att kunna svara 

på enkäten i fred, i lugn och ro och där ett inkräktande på den personliga integriteten lättare 

undviks (Trost, 2012). Men det blir samtidigt enklare att slarva, genom att vissa frågor kan 

undvikas eller där en del frågor inte besvaras helt, vilket då påverkar studiens resultat och 

därmed dess validitet och reliabilitet. Samtidigt blir det svårare att veta hur öppen och ärlig 

deltagarna är i sina svar (Hassmén & Hassmén, 2008; Trost, 2012). En kvantitativ metod 

förmedlar inte känslor och tankar, men ger snabba och klara svar om rätt frågor ställs. 

Analysering av resultat blir också lättare, då svar kan skrivas in och mata ut olika 

medelvärden som resulterar i det syfte och frågeställningar som finns (Wahlgren, 2008).  

5.2 Urval 

Fokus är på konditionsmaskiner på gym, i form av crosstrainer, cykel, löpband, step-

/trappmaskin samt roddmaskin. Dessa kommer medlemmar kunna fylla i vilken mån de 

används. Undersökningsgruppen är tagen från tre gym i en medelstor stad i västra Sverige. 

Inget specifikt val har gjorts, utan slumpen har avgjort vilka medlemmar som är med, utifrån 

om man är på plats vid insamlingstillfällena samt vill vara med och delta. Enda kriteriet är att 

man ska vara medlem på minst ett av de tre gymmen. Valet att ta tre gym istället för ett är för 

att det ska bli variation, då olika människor tränar på olika gym och för att intregrera in flera 

olika. Det ger studien en breddning som kan öka reliabiliteten, då möjliga variationer kan 

förekomma (Hassmén & Hassmén, 2008; Trost, 2012).  
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5.3 Mätinstrument 

Innehållet i enkäten utformades tidigt, för att ett par pilotstudier skulle kunna genomföras. 

Den har utformats med hänsyn till syfte och frågeställningar och består av 16 frågor, som alla 

lägger fokus på synen medlemmar har på konditionsmaskiner.  

Enkäten börjar med ett par variabler för undersökningsgruppen, för att ge bakgrund till ”vem 

personen är”, men samtidigt hålla identiteten anonym. Kön, ålder och vilket gym de tränar på 

är de första, som sedan fortsätter med utbilningsnivå och tidigare idrotter under barn och 

ungdom. Frågorna är utformade utifrån ett sociokulturellt tänkande med utgångspunkt ur 

Bourdieu, Engström och Säljö. Dessa syftar till att undersöka varför utbildning är viktigt för 

val och smak av motionsaktiviter (Bourdieu, 1997; Engström, 1999, 2008; Säljö, 2000, 2011). 

Enkäten utformas som en tratt där bakgrund agerar som trattens topp, där den är som mest 

bred (Trost, 2012). Tratten smalnar sedan av genom motiv och mål med träning på gym. Hur 

ofta medlemmar går på gym, vad de kan och vet om olika konditionsmaskiner samt hur ofta 

de tränar på dem; ska ge en bild av medlemmarnas relation till kondition och 

konditionsmaskiner. Sedan kommer frågor kring syn och användning av konditionsmaskiner, 

där medlemmarna besvarar i vilken mån de använder fem olika konditionsmaskiner. 

Avslutningsvis ställs öppna frågor som besvaras med korta formuleringar, för att ge en 

tydligare bild hur det ser ut kring konditionsmaskiner (Patel & Davidson, 2009; Trost, 2012).  

De frågor och påståenden där medlemmarna kan välja ett av fyra alternativ, valdes för att de 

inte ska kunna välja ett alternativ i mitten (Trost, 2012). Dessa fyra är ”stämmer inte alls”, 

”stämmer ganska bra”, ”stämmer bra” och ”stämmer mycket bra”. De 16 frågorna ska vara 

enkla att förstå, besvara syfte och frågeställningar samt ha en röd tråd. De frågor och 

påståenden som är mest relevanta och som kan vara med i enkäten, lades in i Survey and 

report, där två pilotstudier genomfördes för att få fram den slutliga enkäten. Dessa två 

pilotstudier genererade sedan i att frågor kunde plockas bort och läggas till, för att anpassas 

till syfte och för att smalna av arbetet (Trost, 2012). 

5.4 Genomförande 

Enkäten har utformats från syfte och frågeställningar i ett program vid namn Survey and 

report. De tre gymmen kontaktades tidigt för ett godkännande av en datainsamling, där datum 

bestämdes för att få ihop två tillfällen per gym, en på dagen och en på kvällen. Innan 

datainsamlingen genomfördes två pilotstudier, den ena med 10 deltagare och den andra med 

6, som fick besvara enkäten via sociala medier med enda kriteriet att gå på gym.  
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Enkäten ändrades om, där olika frågor justerades för att passa syfte och för att generera i rätt 

resultat. Vid gym A placerades författaren vid ett bord bredvid receptionen, vid gym B vid 

konditionsmaskinerna vid ett runt, högt bord och vid gym C vid ett litet podium vid entrén. 

Ett fat med frukt placerades ut samt en lapp med texten ”Hej! Har du 5 minuter över att tänka 

på din träning?”. Detta gjordes vid alla sex tillfällen, där varje gym fick två 

datainsamlingstillfällen. Vid alla tillfällen skedde ett slumpmässigt urval, genom att 

författaren började prata med de som passerade, för att se om intresse fanns. Många kom även 

fram och var nyfikna på vad det handlade om. Syftet med arbetet förklarades och när de väl 

ville delta, förklarades att de får säga till om någonting är oklart och att de kan få hjälp att 

fylla i, vilket är en aspekt att ta hänsyn till (Trost, 2012). Första till tredje insamligen 

resulterade i 25 enkäter, fjärde och femte resulterade i 15 och sjätte i 20 stycken, där det totalt 

lades 11-12 timmar på alla sex tillfällen. 

5.5 Databearbetning 

När alla enkäter var ifyllda startades bearbetningen, där de enkäter som var i elektronisk 

format redan fanns i Survey and report. Där avslutades enkäten och all data skickades över till 

SPSS (IBM SPSS Statistics for Windows, version 24, IBM Xorp., Armonk, N.Y., USA). Där 

ändrades variablers namn och sedan matades pappersenkäterna in, med en numrering från 37-

125. Detta för att de första 36 enkäterna redan fanns inmatade i SPSS direkt från survey and 

report, vilket Trost (2012) menar är bra för att göra processen mer effektiv. När alla enkäter 

var inmatade i SPSS började analysen för att få ut olika värden.  

Först togs värden för kön, gym och åldersgrupp fram för att se urvalet av medlemmar, men 

samtidigt hålla identiteterna anonyma (Hassmén & Hassmén, 2008). Detta gjordes genom att 

mata fram olika medelvärden för de tre variablerna som sedan kunde redovisas i antal samt i 

procent. Variablerna för bakgrund med fokus på utbildningsnivå och fysisk aktivitet som barn 

och ungdom samt variabler för gymbakgrund togs även de fram på samma sätt. För att 

jämföra mellan olika grupper och studera hur ofta medlemmar är på gym gentemot hur ofta de 

tränar på konditionsmaskiner, utfördes ett korrelationsstest, ett Pearsontest (Stukát, 2011) 

Vid resterande variabler användes samma funktion som nämnts tidigare, att få fram 

medelvärden för de olika variablerna, där man kan ställa dem mot varandra. Detta för att det 

ger tydliga svar i antal och procent som enkelt kan analyseras och som kan ge relevanta 

resultat för studien (Trost, 2012, Wahlgren, 2008). Bortfall har förekommit i enkäten, där en 

del enkäter inte är helt ifyllda, men som kommer benämnas i varje resultatavsnitt.  
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5.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet står för att studien ska kunna genomföras av andra och att samma resultat ska bli 

vid upprepade mätningar; medan validitet står för att undersökningen studerar det som är 

tänkt. Här handlar det om att tydligt förklara arbetet, att samma resultat uppnås av andra samt 

att enkäten mäter det som är tänkt att studeras (Hassmén & Hassmén, 2008). Insamlingen 

utfördes i en miljö där medlemmarna utför sin träning. Detta för att de ska finna en koppling, 

men även för att studiens urval är på gym. För att minska påverkan fanns ett bord i anslutning 

till in- och utgång av varje gym, för att de ska kunna medverka innan eller efter träning. 

Genom att insamling av data sker på gym, blir det relevant för både undersökning och för 

medlemmar, vilket är viktigt för studiens trovärdighet (Backman, 2016; Trost, 2012). Två 

pilotstudier genomfördes för att se över enkätens utformning. Båda kan stärka studien och 

dess validitet, genom att enkäten utformas efter syfte och frågeställningar. Båda lades ut på 

sociala medier, där de som tränar på gym fick besvara enkäten. Första pilotstudien 

genomfördes 8 februari 2018, medan andra genomfördes 12 mars, där slutliga korrigeringar 

har gjorts för att få en möjlig ökning av validitet och reliabilitet (Olsson & Sörensen, 2011). 

En del bakgrundsvariabler plockades bort, olika frågor justerades för att bli lättare att förstå 

samt att frågorna bytte plats för att komma i en mer passande ordning. Slutligen har 

medlemmarna fått tydliga direktiv om vad som är tänkt att undersökas och hur de kan vara 

med och påverka. Detta berättades innan de deltog och de kunde även läsa på avstånd (Olsson 

& Sörensen, 2011; Patel & Davidson, 2009).  

5.7 Etiskt förhållningssätt 

Insamling av data har utgått från de fyra krav som ställs på forskning. Konfidentialitetskravet 

utgår från att medlemmarna innan sitt deltagande får veta att enkäten är konfidentiell, som gör 

att deras identitet förblir anonym (Hassmén & Hassmén, 2008). Via informationskravet fick 

medlemmarna veta villkoren med deltagandet, att det är frivilligt och att de får avbryta när de 

vill. Genom nyttjandekravet har författaren använt sig av resultatet för ett enda ändamål och 

det är för forskningen, samt att samtyckeskravet har använts genom att medlemmarna själva 

har gett sitt samtycke till sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2002, 2017). Detta finns med för 

att de ska få möjlighet att inte behöva delta, om de känner att de inte vill eller har tid. Viktigt 

är att se till att enkäten inte är stötande, att den inte går att uppfattas fel eller att den gör 

medlemmarna förolämpade, vilket de två pilotstudierna ska säkerställa. Detta har informerats 

genom att medlemmarna muntligt fick höra det av författaren samt att de skriftligt kunde läsa 

det på enkäten (Trost, 2012). 



14 
 

6. RESULTAT 

Här kommer resultat från enkäten att redovisas i olika underrubriker med en följande analys. 

En del resultat kommer beskrivas som antal medlemmar som har kryssat i olika 

svarsalternativ följt av den procent det ger. Tre gym är i fokus, motsvarande gym A, gym B 

och gym C. Deltagarna är medlemmar på minst ett av dessa tre gym och är i varierande åldrar, 

av båda kön och innefattar 125 stycken, med en del utskrivna bortfall.  

6.1 Undersökningsgrupp 

Till bakgrund kommer kön, gym och åldersgrupp att redovisas.  

Av de 125 medverkande är 65 män och 60 kvinnor, vilket visar på en jämn och tydlig 

fördelning mellan könen. Fördelning av gym visar att det var flest medlemmar från gym C, 

med 4 fler än för gym B och 7 fler än för gym A. Deltagandet hamnar på 121 med ett bortfall 

på 4 som har kryssat i att de brukar träna på ett annat gym. Resultatet visar på en jämn 

fördelning som tyder på att det är en jämn fördelning mellan kön på gym, då även 

könsfördelningen är jämn. Vid åldersgrupp var det 8 som var ”under 18 år”, 27 som var ”18-

29 år”, 13 mellan ”30-40 år”, 19 mellan ”41-50 år”, 27 mellan ”51-65 år” samt 31 som är 

”över 65 år”. De tre största åldersgrupperna är ”18-29 år”, ”51-65 år” och ”över 65 år”. Det 

betyder att det finns medlemmar som är både unga och äldre, i alla sex åldersgrupper och att 

det är varierat mellan åldrar. Allra flest är de som är ”65 år och äldre”, motsvarande en 

fjärdedel av det totala deltagandet och där medelåldersgruppen hamnar på ”41-50 år”.  

6.1.1 Analys av undersökningsgrupp 

Det är en jämn fördelning mellan kön på gym, där män brukar vara ett större antal, men där en 

ny era har startat igång, som gör att fler kvinnor vill vara med (Ekström, 2001). Resultatet 

visar på en jämn fördelning mellan gym, vilket tyder på en relativt jämn fördelning mellan 

kön på gym. Det kan bero på att gymmen har anpassat sig efter efterfrågan och att de har ett 

bra utbud (Faskunger & Sjöblom, 2017). Fördelningen av ålder visar att det är relativt jämt, 

med överkant för de äldre åldrarna. Andersson (2001) fann att äldre (50 år eller mer) tenderar 

att träna mer motionsgympa på gym, vilket kan betyda att det är fler äldre som lockas till det 

utbud gymmen har. Resultaten för alla tre variabler visar på ett slumpmässigt medverkande 

och att det är en god fördelning av kön, antal på gym och åldersgrupper.  



15 
 

6.2 Bakgrundsvariabler 

Här kommer variablerna utbildning och fysisk aktivitet under barndom att redovisas. Dessa 

finns med i enkäten för att se om utbildning kan kopplas till användandet av 

konditionsmaskiner, då tidigare forskning tyder på att människor med högre utbildning 

tenderar att träna mer, som kan göra att de använder konditionsmaskiner mer. 

Utbildningsnivå 

14 stycken valde grundskola som högsta utbildning, 39 valde gymnasium, 6 valde 

folkhögskola och 65 valde högskola/universitet. Ett bortfall har skett där 124 stycken har valt 

att medverka. De 65 som kryssade i högskola/universitet motsvarar lite mer än hälften av det 

totala deltagandet (52,0 %), där folkhögskola fick minst antal medlemmar på 4,8 %. En 

slutsats är att många har en hög utbildning, som även kan kopplas samman med 

åldersgrupperna som visar på att det är flertalet äldre som medverkar, som i sin tur kan ha haft 

en chans att hinna avsluta en utbildning på högskole-/universitetsnivå.  

Fysisk aktivitet som barn och ungdom 

112 stycken av 125 medlemmar valde att kryssa i ”ja” vid frågan om de var fysiskt aktiva som 

barn och ungdom. De resterande 13 kryssade i ”nej”, vilket inte visar på en jämn fördelning.   

Typ av fysisk aktivitet som barn och ungdom 

Efter ovanstående fråga fick medlemmarna som kryssade i ”ja” en möjlighet att med egna ord 

skriva vad de brukade utföra för fysisk aktivitet. Resultatet visar att det är en blandning av 

aktiviteter, men att många brukar träna samma sak. Många ägnade sig åt olika sorters boll- 

och lagsporter; där framför allt fotboll, hockey och innebandy var framträdande. Strax under 

50 medlemmar brukade spela fotboll, medan 15 spelade hockey och innebandy vardera. 

Andra sysslade istället med mer individuella sporter som löpning, simning och ridning. 

Omkring 25 brukade springa, medan 16 ägnade sig åt simning eller ridning. 

6.2.1 Analys av bakgrundsvariabler 

Många medlemmar är högutbildade och de flesta har en gymnasiumutbildning som lägsta. 

Något att ta hänsyn till är om de har kryssat i för att de är färdiga med utbildningen, eller om 

de fortfarande läser och anser sig ha utbildningen som sin högsta. Andreasson et al. (2016) 

menar att varje individ tycker och tänker olika och att det spelar roll för hur man väljer att 

definiera ”sin högsta utbildning”.  
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Även Engström och Säljö (1999, 2008; 2000) menar att liknande bakgrunder kan generera i 

samma val, där människor med liknande utbildningar kan dra sig till samma träning. De flesta 

verkar ha haft en positiv och bred träningsbakgrund, som gör att det de bär med sig genom 

livet, spelar stor roll för hur deras val blir (Andreasson et al., 2016; Engström, 1999; Säljö, 

2000). 

6.3 Gymbakgrund 

Till detta avsnitt kommer gymbakgrund att redovisas, för att ge en bredare syn på hur träning 

ser ut på gym, samt vilken relation som finns till konditionsmaskiner.  

Huvudsakligt motiv till träning 

Alla 125 medlemmar valde att kryssa i och av dessa valde 7 (5,6 %) att de är på gymmet ”för 

att främst träna konditionsträning”, 25 (20,0 %) ”för att främst träna styrketräning”, 76 (60,8 

%) ”för att träna både konditions- och styrketräning”, 12 (9,6 %) ”för att gå på 

gruppträningspass” samt de resterande 5 (4,0 %) för ”annat”. Resultatet visar att de flesta 

tenderar att variera sin träning, men att många även väljer styrketräning.  

Hur ofta på gym 

Här är ett bortfall på 3 personer, men utifrån de övriga 122 svarar 3 att de tränar ”1-2 gånger i 

månaden”, 39 svarar ”1-2 gånger i veckan”, 59 svarar ”3-4 gånger i veckan”, 20 svarar ”5 

gånger eller mer i veckan” samt 1 svarar ”aldrig”. Vad som inte framgår är hur länge de är på 

gymmet varje gång, men som inte spelar någon roll för det slutliga resultatet. 94,4 % tränar 

minst ”1-2 gånger i veckan” och 63,2 % tränar minst ”3-4 gånger i veckan”, vilket visar på ett 

högt deltagande på alla tre gym och att majoriteten är på gymmet ett par gånger i veckan. 

Vilka konditionsmaskiner som finns 

Vid denna fråga fick medlemmarna möjlighet att antingen svara ”ja” eller ”nej”, där ett 

bortfall av 3 personer har ägt rum. 115 (92,0 %) menar att de vet vilka konditionsmaskiner 

som finns och där de sista 7 inte har bra kunskap kring detta. Resultatet visar på en 

övervägande majoritet för att medlemmar vet att gym har olika konditionsmaskiner och vilka 

dessa är. 
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Hur konditionsmaskiner fungerar 

 

Figur 1. Undersökningsgruppens (n=122) vetskap om de olika konditionsmaskinernas funktion. 

 

Även här är det ett bortfall på 3 personer, där majoriteten (92,8 %) visar att de vet hur de 

flesta maskiner fungerar, vilket betyder att de flesta medlemmar även ska kunna använda 

dem. Eftersom väldigt många både vet vilka maskiner som finns och hur de fungerar, kan man 

konstatera att de flesta medlemmar kan använda sig av konditionsmaskiner på ett eller annat 

sätt när de är på gymmet.  
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Hur ofta på konditionsmaskiner 

 

Figur 2. Undersökningsgruppens (n=122) fördelning av träning på konditionsmaskiner. 

Här är ett bortfall på 3 personer, där resultatet visar att de flesta medlemmar tränar ”1-2 

gånger i veckan” på konditionsmaskiner, men där även många tränar ”3-4 gånger i veckan” på 

dem. Väldigt få tränar ”5 gånger eller mer i veckan”, där även en liten majoritet ”aldrig” 

använder dem. Resultatet visar att träning på konditionsmaskiner är relativt utspritt, att det 

finns många som tränar på dem relativt regelbundet, men att det samtidigt finns de som sällan 

använder dem. 71,2 % använder konditionsmaskiner relativt regelbundet (mellan ”1-2 gånger 

i veckan” till ”5 gånger eller mer i veckan”), vilket tyder på att konditionsmaskiner brukar 

användas och då i relativt stor mån.  

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Jämföra mellan grupper hur ofta på gym gentemot hur ofta på konditionsmaskiner 

Tabell 1. Undersökningsgruppens (n=122) jämförelse mellan hur ofta de tränar på 

konditionsmaskiner och hur ofta de går på gym. 

 

Hur ofta tränar du 

på konditions-

maskiner? 

Hur ofta går du 

på gym? 

Hur ofta tränar du på 

konditionsmaskiner? 

Samband 1 ,326
**

 

Signifikans  ,001 

Antal 122 122 

Hur ofta går du på gym? Samband ,326
**

 1 

Signifikans ,001  

Antal 122 122 

** p < .001. 

Jämförelsen mellan hur ofta medlemmar går på gym och hur ofta de tränar på 

konditionsmaskiner visar på ett samband som är signifikant (se tabell 1). Sambandet är ganska 

svagt, det vill säga det visar på ett moderat svar (Stukát, 2011), men att det det fortfarande går 

att ta hänsyn till. Resultatet visar att de gymmedlemmar som oftare är på gym, även kan nyttja 

de konditionsmaskiner som finns och även verkar göra det i större utsträckning. 

6.3.1 Analys av gymbakgrund 

Träning brukar varieras på gym, där många väljer att träna kondition på ett eller annat sätt. 

Andersson (2001) menar att styrketräning fortfarande är viktigt, men att motion gärna utförs 

på gym i stor mån, vilket resultatet visar. Arfwidssons (2011) studie tyder på att promenader, 

löpning, jogging och styrketräning är vanligt; vilket visas i denna studie där motion i alla 

former styr träningen hos många. Även Hedblom (2009) stärker detta, genom att påvisa att 

promenader och gång är vanliga träningsformer. Andersson (2001) menar att en ”vilja att 

förbättra konditionen” är starka motiv till träning på gym under 2000-talets början, vilket även 

fortsätter att stiga idag. Träning på gym brukar utföras ofta för många, som även Andersson 

(2001) fann i sin studie. Resultatet visar att det idag är mer vanligt att träna mellan ”3-4 

gånger i veckan”, där träningsmängden ständigt ökar. 
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6.4 Användning av konditionsmaskiner 

I detta avsnitt kommer användning av konditionsmaskiner att redovisas, för att se i vilken mån 

och i vilket syfte. 

Konditionsmaskiner och deras användande 

Alla index har ett bortfall på 4 personer, förutom ”att variera sin träning” som har ett bortfall 

på 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Undersökningsgruppen (n=121) syn på att värma upp på en konditionsmaskin. 

Vid ”värma upp på en konditionsmaskin” menar hälften att det ”stämmer mycket bra”, som 

visar på att medlemmar på gym i stor utsträckning använder konditionsmaskiner i syfte för att 

värma upp kroppen. 16 menar att det ”stämmer inte alls”, medan de resterande 105 menar att 

det gör det i viss mån. Resultatet visar att medlemmar i stor mån värmer upp på 

konditionsmaskiner och att det är en av huvudorsakerna till att de används på gym.  

Vid ”varva ned på en konditionsmaskin” har majoriteten fyllt i att de inte brukar det, där 81 

(64,8 %) menar att det ”stämmer inte alls”. 14 (11,2 %) har kryssat i att det ”stämmer mycket 

bra”, men motsvarar en liten del av totalen. Resultatet visar att medlemmar inte brukar avsluta 

sina träningspass med att varva ned på konditionsmaskiner i någon vidare mån.  
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Vid ”endast träna på en konditionsmaskin” är deltagandet lågt, där 86 (68,8 %) menar att det 

”stämmer inte alls” och där enbart 8 (6,4 %) menar att det ”stämmer mycket bra”. Resultatet 

visar att de inte brukar använda endast en konditionsmaskin, utan antingen använder inga eller 

flera olika. Utifrån vad tidigare resultat visar, där konditionsmaskiner brukar användas i stor 

mån och även i syfte att värma upp kroppen; kan man konstatera att det handlar om att 

medlemmar brukar vilja använda flera olika maskiner.  

Vid ”träna på flera olika konditionsmaskiner” har det fördelats mer jämt mellan 

svarsalternativen. 52 (41,6 %) svarar att det ”stämmer inte alls”, medan de resterande 45,2 % 

svarar att det ”stämmer ganska bra/stämmer bra/stämmer mycket bra”. Resultatet visar att det 

är en splittring av vad de tycker, att ena gruppen tyder på att de använder flera olika, medan 

andra menar att de inte gör det; och kan stärka ovanstående resultat. 

 

Figur 4. Undersökningsgruppens (n=122) syn på att variera sin träning. 

Vid ”variera kondition med styrketräning” är deltagandet högt, där det högsta ifyllandet 

hamnar på ”stämmer mycket bra”. Resultet visar på en jämn fördelning mellan alternativen, 

som tyder på att de flesta medlemmar brukar vilja variera sin träning på något sätt. 

Vid att ”inte använda konditionsmaskiner” menar 90 (72,0 %) att det ”stämmer inte alls”, där 

ytterligare 19 (15,2 %) menar att det ”stämmer ganska bra”. 87,2 % menar att de brukar 

använda konditionsmaskiner i viss mån, där knappt 10,0 % menar att det ”stämmer 

bra/stämmer mycket bra”, och motsvarar den grupp som inte använder konditionsmaskiner, 

utan har som syfte att träna annat på gymmet.  
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Olika konditionsmaskiner – vilken som är populärast 

Alla index har ett bortfall på 3 personer, förutom vid ”crosstrainer” som får 4 och ”löpband” 

som får 5. 

Tabell 2. Undersökningsgruppens (n=120-122) syn på användandet av specifika konditionsmaskiner, 

där de får svara på i vilken mån ”När jag tränar kondition brukar jag...”. 

 

Träna på en 

crosstrainer 

Träna på en 

cykel 

Träna på ett 

löpband 

Träna på en 

trapp-

/stepmaskin 

Träna på en 

roddmaskin 

Träna på en 

annan 

konditions-

maskin 

”Stämmer inte alls” 52 44 45 77 44 102 

”Stämmer ganska bra” 26 22 16 31 34 10 

 ”Stämmer bra” 21 23 17 9 21 8 

 ”Stämmer mycket bra” 22 33 42 5 23 2 

Antal               Svarande 121 122 120 122 122 122 

                        Bortfall 4 3 5 3 3 3 

 

Tabell 2 visar att löpband är den konditionsmaskin som används mest av medlemmarna. 

Trapp-/stepmaskin är den som används minst och där resterande tre maskiner används i 

relativt lika stor utsträckning, med en viss fördel gällande cykel. Trots att löpband är den 

konditionsmaskin som används mest, är det även en maskin som många inte använder och 

som kan ställas mot de andra maskinerna, där den får liknande resultat som både cykel och 

roddmaskin. Detta visar på att löpband är mest populär på gym och att många antingen inte 

vet om eller vill använda sig av trapp-/stepmaskin. Vid annan maskin än dessa fem är det 

väldigt få som brukar välja det, där resultatet tyder på att de medlemmar som väl använder sig 

av konditionsmaskiner, brukar använda sig av de fem alternativ som finns ovan.  

6.4.1 Analys av användning av konditionsmaskiner 

Uppvärmning på konditionsmaskiner är vanligt att göra på gym. Majoriteten har fyllt i att de 

brukar värma upp på dem, vilket betyder att det kan vara största syftet med att 

konditionsmaskiner används på gym. Tidigare har redovisats att konditionsmaskiner används i 

relativt stor utsträckning, som kan syfta till att värma upp kroppen och förbereda den på fysisk 

aktivitet och rörelse samt för att få in variation i träningen (Hallén & Ronglan, 2013).  
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Anderssons (2001) menar att kondition blir allt mer vanligt på gym och att det finns en stark 

vilja till att konditionen ska förbättras, vilket funkar bäst genom konditionsmaskiner för att 

variera styrketräningen (Hallén & Ronglan, 2013). Motivation spelar också roll, då män och 

kvinnor ofta tränar av olika anledningar. Män drivs ofta av att vara muskulösa, vilket gör att 

deras träning utgår från styrka, medan kvinnor ofta ska vara tonade och gärna vill ”gå ner i 

vikt”, som gör att konditionsträning blir mer vanligt (Dogan, 2015). Hur man bör och ska se 

ut är ofta drivande för hur träningen ser ut på gym, där motivation kan vara bristande om 

medlemmar inte tränar för att må bra och för att göra det för egen skull (Hassmén et al., 2009; 

Hassmén & Hassmén, 2010).  

Många väljer att variera sin träning för att nå sina mål och för att drivas av en motivation som 

gör det roligare att fortsätta. De medlemmar som utgör den grupp som aldrig varierar, kan 

exempelvis vara de män (och kvinnor) som lägger fokus på styrketräning och som fortfarande 

är en del av den kvarliggande kroppsbyggarkulturen (Andersson, 2001). Att aldrig använda 

konditionsmaskiner visar sig vara ovanligt, då väldigt många använder konditionsmaskiner på 

något sätt. Bakgrund och tidigare erfarenheter spelar roll för hur man väljer att träna 

(Bourdieu, 1997; Engström, 1999; Säljö, 2000), som då gör att en del definierar uppvärmning 

på 5 minuter som ett pass på konditionsmaskiner, medan andra menar att det behöver vara 

längre än så. Löpband visar sig vara den konditionsmaskin som är mest populär, medan trapp-

/stepmaskin inte används lika ofta. Frågan är om det handlar om en ovisshet, att väldigt få 

medlemmar har blivit introducerade till den typ av maskin, eller om det handlar om att den 

inte tilltalar många?  

6.5 Öppna frågor 

I enkäten fanns 4 öppna frågor för medlemmarna att besvara kort med några ord. En av dem – 

vilken typ av fysisk aktivitet man brukade utföra som barn och ungdom – har redan 

presenterats, men där de övriga 3 redovisas nedan.  

Mål med att gå på gym 

Det är ett bortfall på 8 personer vid denna fråga. Vilka mål som driver medlemmar till att gå 

på gym är olika och kan delas in i två undergrupper – fysiskt utseende och 

välbefinnande/välmående.  
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Vad som driver 35 medlemmar är att bli starkare, men även att förbättra sin kondition och må 

bra. Vid fysiskt utseende vill de få en starkare och mer tonad kropp, bygga mer muskler samt 

gå ner i vikt. ”Jag vill bli starkare och bli bättre fysiskt” menar en, som visar att de tycker att 

det fysiska utseendet är viktigt. Under välbefinnande/välmående menar de att det viktigt att 

må bra, men att även hålla sig frisk. Att påverka konditionen skrevs ut av 15, som menar att 

de vill bibehålla/förbättra konditionen. Resultatet visar att både kondition och styrketräning är 

viktigt och att många drivs av motivation på olika sätt. Att ”bygga muskler, öka kondition och 

må bättre” var en medlems ord, som visar på att det är vanligt att både vilja bli starkare, att få 

en bättre kondition, men att samtidigt må bra. 

Väljer att träna på konditionsmaskiner 

Varför medlemmar väljer att träna på konditionsmaskiner beror framför allt på att de vill 

värma upp. Nästintill 35 av 107 medlemmar (bortfall på 18 stycken) menar att de gör det för 

att värma upp och där många medlemmar (23 stycken) gör det för att det är bra för 

konditionen. ”Att få en bra kondition och att kroppen kommer igång innan mitt stenhårda 

pass” syftar till båda aspekterna. Dessa två faktorer är de allra viktigaste, där även dåligt 

väder, få upp pulsen/flåset och att det är ett enkelt sätt att träna på; är ett flertal andra aspekter 

som har viss betydelse. Många medlemmar har valt att inte svara på denna fråga, vilket 

motsvarar de som inte brukar använda konditionsmaskiner, men där medlemmar (6 stycken) 

även har besvarat frågan, men där det tydligt framgår att de inte brukar använda dem. Man 

kan därför konstatera att ungefär 100 av 125 medlemmar brukar använda sig av 

konditionsmaskiner på något sätt och att många av dessa gör det för att värma upp kroppen.  

Inte brukar träna mycket på konditionsmaskiner 

64 stycken har valt att inte svara på denna fråga och sker därför som ett stort bortfall, då det 

resultat som visas inte är hela bilden av hur det ser ut. Det finns mönster gällande vad de 

tycker att för lite träning på konditionsmaskiner beror på. Allra största anledningen, med 26 

medlemmar, är att det är bättre att träna kondition utomhus. ”Jag föredrar att träna kondition 

ute”, skrevs av många, medan andra tycker att det de gör är tillräckligt. ”Det räcker med det 

jag gör. Har jag mer tid, men då gör jag mer”. En del menar att de får in kondition i andra 

moment (7 stycken) samt att de hellre föredrar gruppträning (9 stycken). Drygt hälften av 

medlemmarna som har svarat på frågan menar att kondition kan utföras ute och att det är en 

bidragande orsak till att de inte används i väldigt hög utsträckning.  
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6.5.1 Analys av öppna frågor 

Många medlemmar menar att hur man bör se ut motiverar till träning på gym. Hur 

kroppsidealen ser ut för respektive kön visar sig fortfarande vara en väsentlig del i hur 

träningen ser ut, att det agerar som motivation för många. Träningen är upplagd utifrån det 

fysiska utseendet, vilket resultatet tydligt visar med att man ska vara stark, men även att gå 

ner i vikt, som både kan handla om att man vill se bättre ut, men även för att hälsomässigt 

kunna må bättre (Hallén & Ronglan, 2013). När många väljer att skriva att de vill se starkare 

ut, kan det handla om att män vill följa de kroppsideal som ställs i dagens samhälle 

(Faskunger & Sjöblom, 2017), men att det fortfarande finns män (och kvinnor) som lever kvar 

i den kroppsbyggarkultur som var för 30-40 år sedan (Hammarén & Johansson, 2007).  

Precis som Dogan (2015) menar, finner medlemmarna träningen på gym viktig, där de väljer 

att ta avstånd från de ideal som ställs i samhället. Detta visar resultatet genom att många 

tycker att ett välbefinnande är viktigast, att man ska må bra, hålla igång kroppen och då hålla 

sig mer frisk. De tränar istället för en motivation som drivs av att kroppen ska må bra och att 

man ska må bra i sig själv (Hassmén et al., 2009). Kondition var också en viktig aspekt för 

många, där en relativt stor andel valde att skriva ut att just konditionen ska påverkas, medan 

många även visar att de hellre tränar utomhus. Resultatet visar då att många tränar kondition, 

förmodligen i större utsträckning än vad som framgår, men att många föredrar att lägga sin 

konditionsträning ute och att det är viktigt att ta hänsyn till.  

6.6 Sammanfattande analys 

Resultatet visar att konditionsmaskiner används i en viss utsträckning och att medlemmar 

helst gör det för att värma upp kroppen, men även för att få till variation i träningen. Många 

medlemmar menar att den bästa träningen är den som är i en kombinerad form av konditions- 

och styrketräning; samt att det är bra för kroppen att även variera konditionsträningen. Att det 

är bättre att variera sig och träna på flera olika konditionsmaskiner, än att bara träna på en och 

samma. Resultatet visar också att löpband är den konditionsmaskin som används mest och att 

det antingen beror på att det är bra träning, att det går att båda gå, jogga och springa på; eller 

att det är en maskin som är rolig att använda. Medlemmar menar att konditionsmaskiner ska 

användas och att det är bra för kroppen, rent hälsomässigt, men även för att man mår bra av 

det. Att konditionsmaskiner inte används i så stor utsträckning som man skulle hoppas på, 

beror på att många medlemmar gärna tränar kondition på annat sätt, att de inte tycker att det 

är roligt samt att det ger mer att träna ute.  
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7. DISKUSSION 

7.1 Resultatdiskussion 

Det som är mest relevant med resultatet är det som kommer diskuteras samt jämföras med den 

forskning och den teori som har beskrivits tidigare. Syftet med studien är att studera 

användandet av konditionsmaskiner och vilken syn gymmedlemmar har på dessa maskiner. 

Många medlemmar vet vilka konditionsmaskiner som finns och även hur dessa fungerar, som 

tyder på att medlemmar har en stor kunskap om vilka olika maskiner som finns. Under de 

senaste årtionden har gymmen utvecklats, både när det gäller till antalet medlemmar, vilka 

medlemmarna i fråga är samt utbudet gymmen har (Ekström, 2001). Idag ser de inte ut på 

samma sätt som de gjorde under 1980-talet, vilket även går att belysa i resultatet. Den 

kroppsbyggarkultur som fanns då, har visat sig att inte finnas i lika stor utsträckning idag, där 

man idag vill träna mer än bara styrketräning (Ekström, 2001; Hammarén & Johansson, 

2007). Den ökning av kvinnor på gym som har tagit fart och som har hållit på sedan 1990-

talet, kan vara en av anledningarna till varför gym ser ut som de gör och varför medlemmar 

har bra koll på dagens konditionsmaskiner (Ekström, 2001).  

Dogan (2015) har varit inne på att ett ökat deltagande kan bero på en ökad efterfråga på 

maskiner och redskap, vilket gymmen har anpassat sig efter. Eftersom gymmen har utvecklats 

under 2000-talet, tyder mycket på att det handlar om att medlemmar efterfrågar fler 

konditionsmaskiner och att det är därför som majoriteten vet vilka de är och hur de fungerar, 

för att de brukar användas. Sedan måste man ta hänsyn till att olika gym har olika maskiner 

samt olika antal maskiner, som är viktigt för vilken roll konditionsmaskiner har för varje 

medlem. Om ett gym har ett brett utbud av konditionsmaskiner, är det fler maskiner som 

medlemmarna kan veta om, men som samtidigt gör att det kan bli svårt att veta hur alla 

fungerar. Vilka val man gör som medlem och hur man väljer att tänka kring vilka maskiner 

som ska användas, utgår från den bakgrund man har och som grundar sig i levnadsvillkor, 

socialt umgänge och hur man har behandlats under barn- och ungdom. Är man en medlem 

som har en bakgrund som gör att man tycker att kondition är roligt, ökar det sannolikheten för 

att man ska vilja välja konditionsmaskiner, som sedan efterfrågas mer och som ställer högre 

krav på gymmen (Bourdieu, 1997; Engström, 1999; Säljö, 2000).  
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Att konditionsmaskiner används visar resultatet vid olika tillfällen, genom att medlemmar 

använder maskiner på olika sätt, för att kunna nyttja den träning de ger. Faskunger (2013) 

menar att fysisk aktivitet (träning) är viktigt för den allmänna hälsan och för att få ett bra 

välbefinnande, vilket de öppna frågorna i resultatet visar på. Att hälsan ska bli bättre eller 

fortsätta vara bra, har visat sig vara väsentligt hos många, just för att dessa maskiner kan bidra 

med mycket. Medlemmarna menar också att ett välbefinnande är viktigt, samt att vad som 

driver en del till att använda konditionsmaskiner, inte behöver driva en annan. Alla människor 

drivs på olika sätt, där val och smak för motivation spelar stor roll för de val varje människa 

gör. Genom mål och motivation kan träningen bli bestående, där det som motiverar en 

medlem behöver finnas för att träningen ska bibehållas och därmed kunna rikta ett beteende 

(Hassmén et al., 2009). Om en medlem motiveras av konditionsträning, behöver gymmen 

anpassa sig för att ha olika sätt att träna konditionen på, där konditionsmaskiner är ett moment 

som underlättar för de medlemmar som behöver träna upp den, men som samtidigt inte 

behöver boka in sig på ett pass eller behöver förlita sig på någon annan, vilket minskar den 

stress som annars kan uppstå (Hassmén & Hassmén, 2010).  

Att träna på konditionsmaskiner i relation till deltagandet på gym, visar sig ha ett samband 

som jag tror beror på att de medlemmar som är på gym ofta, även är de medlemmar som 

tränar i högre utsträckning på konditionsmaskiner. Dessa personer kan vara de som har en 

högre utbildning, då tidigare forskning tyder på att människor med liknande bakgrunder 

tenderar att träna på samma sätt (Engström, 2008, 2014). Många medlemmar har en hög 

utbildning samt använder konditionsmaskiner, där jag tror att de hör ihop för att de med hög 

utbildning vet varför det är viktigt med en bra kondition (Engström, 1999). Den bakgrund 

som finns hos alla och som utgör de val som sker varje dag, härstammar från sociokultur där 

olika faktorer spelar roll. I detta fall kan utbildningen påverka, då det kan få medlemmar att 

vilja träna på ett visst sätt för att de har en bakgrund som påverkar (Säljö, 2000). Vanor spelar 

större roll för hur människor agerar än vad man tror, där levnadsstil och livsvillkor är viktiga 

för att förstå att vissa tycker att träning på konditionsmaskiner är roligt, medan andra inte gör 

det, för att de har olika erfarenheter att utgå från (Engström, 1999, 2008). Bourdieu (1997) 

menar att erfarenheter lagras in, att de finns med under hela livet och då kommer från de 

miljöer och de omgängen man har omkring sig. Jag tror därför att det är viktigt att ta hänsyn 

till människors bakgrund, då levnadsvillkor, tidigare erfarenheter och sociala umgängen 

påverkar varje människa och som sedan gör att de väljer att göra olika val utifrån dessa olika 

förutsättningar (Bourdieu, 1997; Engström, 1999; Säljö, 2000). 
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Konditionsmaskinernas användande kan bero på att rätt motivation finns för att upprätthålla 

ett beteende. Att över huvud taget testa en konditionsmaskin är ett sätt att se om motivation 

finns och om man finner träningen rolig eller utmanade. När en process sätts igång, kommer 

motivation påverka huruvida beteendet fortsätter och hur reaktionen för beteendet blir 

(Hassmén et al., 2009). Kroppsideal för kvinnor idag tyder på att de ska vara tonade, vilket 

gör att en kombination mellan kondition- och styrketräning behövs (Söderström, 1999), som 

resultatet visar att det är ett vanligt sätt att träna på. Samtidigt menar Dogan (2015) att allt fler 

gymmedlemmar tar avstånd från konditionsmaskiner, vilket kan påverka deras val. Att träna 

både kondition- och styrketräning är, vid sidan av att värma upp, ett vanligt sätt att använda 

konditionsmaskiner på. Detta för att många tränar för att få in en variation, som gör att 

kroppen utmanas och kan bli mer tonad, vilket är bra för de kvinnor som vill följa dagens 

kroppsideal (Dogan, 2015).  

Studier visar att idrottsvanor är goda i Sverige, där löpning, jogging och styrketräning 

fortfarande är träningsformer som är vanliga (Arfwidsson, 2011). Detta går att utföra på 

dagens gym och hör samman med den variation mellan kondition- och styrketräning som 

framgår i arbetet. Jag tror att det ökade deltagandet på gym kan utgöra en väsentlig del i att 

användandet av konditionsmaskiner har ökat, men även att många vill träna på dem för att det 

är roligt och för att det tränar kroppen på det sätt som önskas. Under 2000-talet var det mer 

vanligt att träna 1-2 gånger i veckan (Arfwidsson, 2011), medan det idag tränas upp till 3-4 

gånger i veckan, vilket denna studie visar på och som tyder på att träning är under en ständig 

ökning. Detta hänger samman med resultat som visar att många inte tränar inne, för att de 

hellre vill vara ute och träna. Att anledningen till varför många inte använder sig av 

konditionsmaskiner, är för att de tycker att träning ute ger mer, men samtidigt är mer roligt. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att medlemmar på gym har en god syn på 

konditionsmaskiner, att de vet att de finns, hur de fungerar samt att de använder dem i relativt 

stor utsträckning. De har även olika syn på när de ska användas, där majoriteten använder 

dem för att värma upp och/eller för att variera sin träning. Medlemmar brukar i större 

utsträckning använda sig av flera olika konditionsmaskiner än att enbart använda en, där 

löpband är den maskin som är mest populär, medan trapp-/stepmaskin används i väldigt liten 

omfattning. 
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7.2 Metoddiskussion 

Om studien hade använt sig av en kvalitativ metod hade ytterligare perspektiv kunnat tillföras 

resultatet (Trost, 2012). I efterhand inser jag att mina frågeställningar utgör en helhet av hur 

det ser ut på gym och som därför behöver utförligare svar. Hade jag haft mer tid för att 

genomföra examensarbetet, hade jag velat haft intervjuer vid sidan av en utdelning av enkäter, 

men utifrån den tid som fanns, passade det bättre med att enbart dela ut enkäter (Holme & 

Solvang, 1997). Detta gjorde analyseringen enkel, men där det samtidigt är svårt att få en 

större förståelse i hur medlemmarna tänker och vad det är som motiverar dem till träning på 

konditionsmaskiner (Holme & Solvang, 1997; Trost, 2012). Värt att betänka är att detta har 

gjorts i en mellanstor stad, där det i de större städerna med stora, centralt placerade gym kan 

vara andra kulturer och andra levnadsvanor som istället påverkar och ger andra resultat 

(Engström, 1999). 

Frågan är om resultatet hade blivit detsamma om studien hade utgått från ett gym, istället för 

de tre som studien nu utgår från? Vilka gymmen är kan också påverka, då det kan vara gym 

som är inriktade på ett visst sätt och som har anpassat sig efter den efterfråga som finns och 

därmed påverkar resultatet från början (Dogan, 2015; Ekström, 2001). Det finns fortfarande 

en del gym i Sverige som riktar sig till de som vill träna styrketräning och som skulle kunna 

ge ett mer annorlunda svar. Om gym som är anpassade efter dagens efterfråga är de gym som 

studien syftar till, är de redan inriktade på medlemmar som vill träna på olika sätt och som vill 

träna på konditionsmaskiner, för att de har valt att träna på just detta gym (Dogan, 2015). Val 

av gym, vilken storlek det har och vilket gym det handlar om, spelar stor roll för vilka 

medlemmar som tränar och vilket syfte de har med sin träning; som sedan påverkar resultatet, 

då bakgrund till de val människor gör utgör grunden för tänkandet (Bourdieu, 1997; Säljö, 

2000).  

Upplägg av enkäten och dess utformning kan också spela roll, där det har påpekats i tidigare 

analyser att en del medlemmar kan ha uppfattat frågor på fel sätt och därför kan ha svarat fel 

på vad som egentligen söks. I frågorna om de brukar använda en eller flera olika 

konditionsmaskiner, är tänkt att undersöka om de tränar på enbart ett löpband när de 

konditionstränar på maskiner eller om de brukar träna på löpband och ibland på crosstrainer, 

det vill säga att de varierar sig mellan flera. Men om en del medlemmar har tolkat frågan fel 

och istället tror att frågan ska undersöka om de enbart tränar på en, eller om de enbart tränar 

på flera olika konditionsmaskiner när de är på gymmet, och att de inte tränar någonting annat; 

är det inte korrekt för vad som ska undersökas. 
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7.3 Framtida forskning 

Arbetet är ganska nytt ur forskningssynpunkt, där inte många undersökningar har studerat hur 

synen på konditionsmaskiner ser ut. Detta arbete bidrar med ny information och visar på hur 

det ser ut på en del gym i en mellanstor stad i västra Sverige. Men framtida forskning skulle 

kunna ställa fler gym mot varandra, för att se om det skiljer sig åt, men även studera hur det 

skiljer sig mellan grupper genom att ta mer hänsyn till bakgrundsvariabler som kön och ålder. 

Fortsatt forskning skulle kunna undersöka om andra bakgrundsvariabler spelar roll för hur 

medlemmar ser på konditionsmaskiner samt kunna använda en annan metod som går på 

djupet av ett problem, exempelvis en kvalitativ metod som intervjuer. Intressant hade varit att 

forska mer om hur bakgrunden påverkar och på vilket sätt, då det kräver mer tid och en 

fylligare undersökning att integrera en kvalitativ metod i arbetet. Ytterligare forskning skulle 

kunna ta reda på om gymmens utformning spelar stor roll för hur det ser ut gällande 

konditionsmaskiner samt studera om en större population ger samma resultat, för att verkligen 

få en breddning av medlemmar och för att få en bättre förståelse för hur man tänker när man 

kommer till gymmet och väljer de maskiner och/eller de pass som finns. Även att se hur olika 

motionslopp är med och påverkar synen och motiven till konditionsmaskiner på gym.  

7.4 Praktisk användning 

Resultatet har varit roligt att ta fram och undersökningen har varit rolig att utföra. Resultatet 

visar att gymmedlemmar har en god relation och syn på konditionsmaskiner och där löpband 

är den maskin som används mest av medlemmarna. Det tyder på att dagens gym bör investera 

mer i dessa maskiner och mindre i trapp- och stepmaskiner, som används betydligt mycket 

mindre. Den kunskap som arbetet kan bidra med kan vara bra för gym att ta del av, då det ger 

en inblick i hur medlemmar ser på konditionsmaskiner och vilka maskiner som är värda att 

investera i. Det gör att gymmen kan anpassa sig på ett annat sätt utifrån den efterfråga som 

ställs, (Dogan, 2015) och därmed kan förstå vilka bakgrunder som är med och påverkar de val 

som medlemmarna dagligen gör när de är på gymmet (Bourdieu, 1997; Engström, 1999). 

Arbetets kunskap kan även hjälpa medlemmarna att förstå hur de fungerar, vad det är som 

motiverar dem till träning och vilka maskiner som kan vara bra att investera i om man vill ha 

en maskin hemma. Men ytterligare kunskap kan behövas, utöver detta arbete, för att 

medlemmarna ska kunna förstå vilken maskin som är mest lämplig att använda vid olika 

ändamål, för att kunna optimera träningen på rätt sätt (Andersson & Gölevik, 2015). 
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