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Förord 

Arbetet har utförts av två studenter som skriver B-uppsats inom Hälsa och Wellness 

programmet på Karlstad Universitet. I vårt examensarbete har vi valt att rikta oss till seniorer 

och gruppträning, vi blev internt ombedda att utföra en undersökning om vilka motivations- 

faktorer som främst motiverar seniorer till att delta i gruppträning. Vi har under arbetets gång 

delat upp vissa områden mellan oss. Kajsa har analyserat i SPSS och utformat tabeller och 

diagram som visar studiens resultat. Ulrika har tagit fram bakgrundsfakta och skrivit de 

resultat som analysen gav. Vi har tillsammans utformat enkäten, diskuterat bakgrundsmaterial 

och analyserat resultatet. 

 

Vi vill tacka vår handledare Malin Larsson för all hjälp och handledning genom arbetet. Vi 

vill även tacka den träningsanläggning där vi har genomfört vår studie och alla medverkande i 

denna undersökning. 
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Sammanfattning 
Hur vi tränar och hur vi motiveras till att träna är mycket individuellt. Vissa är lagindivider 

och trivs bäst i grupp där man kan hålla motivationen uppe emellan sig, andra är ensamvargar 

och tränar helst utan sällskap. Vad vi än väljer att göra är det viktigaste att vi rör på oss, detta 

även när vi når en högre ålder. Syftet med studien är att undersöka vilka motivationsfaktorer 

som är mest betydelsefulla för seniorer  till att delta i gruppträning. Vi utförde en kvantitativ 

undersökning på ett träningscenter där vår enkät innehöll frågor kring motivation av fysiska, 

psykiska och sociala faktorer samt vad som leder till att seniorer oftare deltar i gruppträning. 

Genom studien kunde vi konstatera att de psykiska faktorerna främst motiverar till 

deltagandet i gruppträning och att det är regelbunden träning som leder till hög motivation. Ett 

samband mellan ett tidigare fysiskt aktivt liv och hur mycket seniorer är aktiva idag kunde 

påvisas, därmed vikten av regelbunden träning. Vi vill med detta examensarbete öka 

förståelsen för hur viktigt det är för äldre att de tränar och behåller god kondition samt lyfta 

fram vad som kan öka seniorers motivation och vilja till att utföra fysisk aktivitet. 

 

Nyckelord: fysiska, psykiska, sociala motivationsfaktorer, gruppträning, äldre 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Människan kan inte undkomma det biologiska åldrandet och redan i medelåldern kan tecken 

på åldrandet visas genom förändringar i kroppen. I och med ökad ålder sker funktions-

nedsättningar i kroppen och äldre är mer mottagliga för sjukdomar (www.vardguiden.se). 

Medellivslängden i vårt land ökar och människan blir allt äldre, vi har idag 1,6 miljoner 

personer över 65 år i Sverige (Statistiska centralbyrån 2006). Enligt studier och beräkningar 

kommer detta antal att öka i framtiden vilket sätter press på vårt välfärdssystem. Det är 

därmed viktigt att vi satsar på hälsofrämjande arbeten för ett starkt åldrande som förebygger 

skador och sjukdomar, detta kommer då leda till mindre belastning på sjukvård samt att äldre 

får ett mer hälsosamt och positivt åldrande (Thille & Hamerslag 2003). 

 

Hälsoutvecklingen går framåt och vi är idag friskare och den äldre befolkningen lever allt 

längre efter pensionsålder. Flertalet bakgrundsfaktorer spelar dock stor roll för ett hälsosamt 

åldrande men det är aldrig försent att få ökad livskvalitet. Tidigare forskning markerar fyra 

arbetsområden för att främja hälsan bland äldre och dessa områden är fysisk aktivitet, goda 

matvanor, meningsfullhet och social gemenskap (Statens folkhälsoinstitut 2009). 

 

1.2  Fysiologiska effekter av fysisk aktivitet för äldre 

Det som sker med kroppen när den åldras är att benmassan blir mindre tät och därmed mer 

skör vilket kan leda till osteoporos (benskörhet) speciellt kvinnor drabbas när de går in i 

menopausen och kroppen slutar producera östrogen. Samtidigt som skelettet blir skörare 

försämras koordination, balans och rörlighet. Detta är anledningen till att fallolyckor är den 

vanligaste orsaken till frakturer på äldre, varannan kvinna och var fjärde man riskerar att 

någon gång drabbas av benskörhet (Folkhälsorapport, 2009). 

 

Att belasta kroppen och utöva fysisk aktivitet gör att man behåller en god balans, rörlighet 

och koordination. Styrketräning gör att musklernas massa och styrka förbättras samtidigt som 

konditionsträning förbättrar den kardiovaskulära kapaciteten, tydliga kopplingar mellan 

förtidig död och dålig kondition har bevisats. Genom fysisk aktivitet förbättras inte bara 

kroppens och psykets välmående, utan man förhindrar samtidigt att drabbas av det metabola 

syndromet även kallad övervikt i folkmun. Det metabola syndromet undviks genom att 2-3 

gånger i veckan utöva fysisk aktivitet, detta leder till ökad blodgenomströmning i muskulatur 
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och fettvävnad som i sin tur sänker LDL (low-denisty lipoprotein), kroppens dåliga kolesterol. 

Hjärt- och kärlsjukdomar kan förhindras genom regelbunden motion. Den första effekten som 

noteras i kroppen är att det kardiovaskulära systemet ökar hjärtfrekvensen på grund av att det 

parasympatiska nervsystemets aktivitet minskar, dvs. det system som kallas för ”fight or 

flight” vilket aktiverar våra stresshormoner i kroppen. Hjärt- minutvolymen förbättras under 

fysisk aktivitet på grund av att slagvolymen stärks samt att hjärtats syreupptagningsförmåga 

ökar (Folkhälsorapport 2009). 

  

Personer med Typ II diabetes har genom regelbunden fysisk aktivitet påvisat resultat av att 

vävnadernas känslighet för insulin ökar även i vila. Bästa träningseffekt för förbättring av typ 

II diabetes har varit genom en kombination av konditions- och styrketräning (Eriksson 2010). 

 

1.3  Psykiska effekter av fysisk aktivitet 

En viktig aspekt vilket bevisar hur viktigt deltagandet av fysisk aktivitet är innebär att äldre 

personer som fortsätter vara inaktiva löper en större risk för att drabbas av depression och 

nedstämdhet. SNAC – studien (svenska nationella åldrande studien) utförde tester för att se 

skillnaden i sinnesstämning på de som regelbundet utförde fysisk aktivitet jämförelsevis med 

dem som var inaktiva. Stora skillnader mellan grupperna kunde registreras då regelbunden 

fysisk aktivitet visade sig ha en positiv inverkan på sinnesstämningen, de som tränande 

regelbundet upplevde ett högre välmående. Effekten träningen gav visade sig ha en 

terapeutisk inverkan samt att de som tränade upplevdes som mer avslappnade och antalet 

stresshormoner minskade. Viktigt att notera är att i studien uppvisade de som regelbundet 

motionerade några gånger i veckan hade en bättre sinnestämning än dem som motionerade 

varje dag, vilket bevisar att en lagom dos ger bästa resultat (Lindwall 2010).  

 

1.4  Sociala faktorer och dess betydelse hos äldre 

Under vårt yrkesliv tillhör vi en mängd olika sociala nätverk som vi inte alltid medvetet 

tänker på. När en individ når pensionsålder och inte längre har en rutinenlig vardag innebär 

detta delvis en frihet som tidigare inte funnits men kan även innehålla en känsla av en 

minskad social samvaro. Människan är ett flockdjur och vanedjur som trivs med att ha andra 

omkring sig och följa rutiner som får dem att känna sig delaktiga. En vardag utan rutiner kan 

leda till nedstämdhet och det är viktigt att äldre får möjlighet att känna samvaro till olika 

sociala nätverk. Att erbjuda gruppträning för seniorer ger dem en chans att bygga upp ett 

socialt nätverk, där de får chansen att skapa nya kontakter samtidigt som de får utöva fysisk 
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aktivitet. Den sociala faktorn kan i många fall vara motivationen till att de går och tränar 

eftersom de samtidigt får möjligheten att känna sig socialt delaktiga. Upplevelsen av att 

tillhöra en grupp gör att individerna ömsesidigt bekräftar varandra vilket i sin tur leder till en 

känsla av tillhörighet. Bekräftelsen leder i sin tur till att gruppdeltagarna känner mer hopp och 

livsglädje. Det en människa känner är en aktiv process, att bli involverad med andra personer 

vilket utvecklar den sociala hälsodimensionen. För äldre att tillhöra en grupp innebär detta att 

den emotionella hälsan byggs upp och gruppen kan ses som ett forum där de har chansen att 

involvera sig (Hedelin & Strandmark 2001). Detta kan bekräftas med direkt- effekt teorin som 

uttrycker sig i förhållandet mellan socialt stöd och hälsa. När man känner tillhörighet och får 

bekräftelse från en grupp upplevs en bättre hälsa och genom den få styrka att lättare klara sig 

igenom olika livskriser (Dalgard m.fl.1995). 

 

Nationella folkhälsoenkäten visar att ju äldre en människa är desto mindre betydelsefull 

känner sig denne i samhällslivet och uttrycker även att han/hon har sämre hälsa. Detta handlar 

om socialt aktivt deltagande av olika slag där mötesplatser och samhällsinflytande är en grund 

för ökad hälsa hos äldre. Gymanläggning och gruppträning är en viktig del för ökad 

livskvalitet då dessa platser ger sociala nätverk, fysisk aktivitet och är psykiskt stimulerande 

(Thille & Hamerslag 2003). 

 

1.5 Samband motivationsfaktorer och gruppträning 

Det som vi vill undersöka i vår studie är hur olika motivationsfaktorer påverkar de seniorer 

som tränar gruppträning. I en studie gjord av Raedeke (2007) undersöktes sambandet mellan 

att ha roligt och affektiv (känslomässig) respons på träning, resultatet visade att då deltagarna 

hade roligt ökade de positiva känslorna som följaktligen genererade att motivationen under 

passets gång stärktes. Detta kan relateras till Ryan och Decis Self Determination Theory 

(2000) där det finns tre grundläggande antaganden, den tredje av dessa är behovet av 

samhörighet, att tillhöra en grupp och känna tillfredsställelse och glädje i den. I detta 

sammanhang beskrivs denna glädje som en form utav inre motivation. Self Determination 

Theory beskriver även att en individ som utövar fysisk aktivitet för att denne vill det för egen 

skull och för att det är roligt definieras som att denne styrs utav den inre motivationen (Ryan 

& Deci 2000, Raedeke 2007) 
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1.6  Problemområde 

Att utföra fysisk aktivitet vet vi idag att det har många positiva effekter på människan både 

fysiskt och psykiskt. Vi vet att den sociala faktorn för äldre kan vara livsavgörande för hur 

länge den gamle orkar leva och ha livskvalitet. Att delta i gruppträning för seniorer börjar bli 

allt mer vanligt och flera kommuner, föreningar och grupper satsar allt mer på den äldre 

befolkningens hälsa. För att en äldre person ska börja träna krävs någon form av drivkraft och 

motivation till detta. 

  

    2. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilka motivationsfaktorer som är mest betydelsefulla för 

seniorer i åldersgruppen 65 + till att delta i gruppträning. 

 

2.1 Definition av begrepp 

De begrepp som tas upp i studien är tre olika motivationsfaktorer, fysiska psykiska och 

sociala. Motivations faktorer kan definieras på olika vis, definitionen av motivation förklaras i 

form av riktningen och intensiteten på en individs ansträngning (Lam, 2005). Vi tar även upp i 

studien om inre och yttre motivation. Den yttre motivationen kan beskrivas att en individ 

drivs av yttre faktorer som att erhålla belöning. Den inre motivationen beskrivs mer i form av 

att en individ mår bra i sig själv av att göra något den själv valt, eller vill nå en personlig 

utveckling. Ofta drivs vi av en blandning mellan inre och yttre motivation. De fysiska, 

psykiska och sociala faktorerna kan delas in i inre och yttre motivation, vilket ger 

fördelningen att fysiska och sociala faktorer tillhör den yttre motivationen. Detta innebär att 

söka bekräftelse och social acceptans. Den psykiska motivationen hör till den inre 

motivationen där en personlig utveckling efterträvas och för att må bra i sig själv. Delvis 

relateras även den inre motivationen till den sociala faktorn då personer som tillhör en 

dynamisk grupp bekräftar varandra och därmed upplever inre motivation genom 

samhörigheten (Ryan & Decis 2000). 

 

2.2  Frågeställning 

Frågeställningarna i detta arbete är: 

• Vilken betydelse har de fysiska faktorerna för gruppträning? 

• Vilken betydelse har de psykiska faktorerna för gruppträning? 

• Vilken betydelse har de sociala faktorerna för gruppträning? 

• Skiljer sig dessa faktorer åt beroende på hur fysiskt aktiva seniorer är? 
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3. Metod 

Syftet med denna studie är att undersöka seniorers motivation till gruppträning och det är av 

stor vikt och relevans för anläggningen vi undersöker på att så många grupptränande seniorer 

som möjligt deltar i undersökningen. Vi vill kunna presentera i form av statistik hur högt vs 

lågt motiverade seniorerna graderar sig utifrån olika motivationsfaktorer. En enkät och 

kvantitativ forskningsmetod är ett bra val för att kunna nå ut till en större population och 

konkret kunna se hur den deskriptiva datan fördelar sig (Ejlertsson, 2003). Det finns flera 

faktorer som är av stor betydelse till att seniorer deltar i gruppträning men vi har valt att rikta 

in oss på några fysiska, psykiska och sociala faktorer samt några faktorer som anläggningen 

ansågs vara av relevans för att få statistik på sina deltagare. 

 

3.1 Design 

Vi har valt att använda oss utav kvantitativ metod, med detta forskningssätt finns flera olika 

studiedesigner att använda sig av. Vi gör en tvärsnittstudie som betyder att vi mäter olika 

variablers utfall vid ett tillfälle och genom det får vi olika resultat som påvisar om det finns 

något samband och signifikans till det. Detta är en fördel eftersom man kan blanda olika 

variabler och testa sig fram till olika samband. Nackdelen med tvärsnittstudien är att man 

endast kan se resultat för beskrivande data och inte eventuella orsakssamband (Andersson, 

2006). Därför har vi skapat vissa frågor som är utav ett retrospektivt slag, vilket betyder 

tillbaka blickande (Ejlertsson, 2003). I vårt fall frågar vi om hur seniorernas fysiska bakgrund 

ser ut. 

 

3.2  Urval 

Vårt urval består av seniorer som deltar i gruppträning på en gymanläggning, antalet 

medverkande i studien blir därmed begränsad till syftet. Under den vecka som vi delade ut 

enkäten upptäckte vi att det ofta är samma deltagare som är med på varje gruppträningspass. I 

ett gruppträningspass får det plats ca 40 personer. Vi önskade att få in 50 enkäter till vår 

undersökning men det skulle då innebära att näst intill samtliga deltagare vill besvara vår 

enkät. I undersökningen fick vi in 44 svar, vilket är en bra siffra med tanke på det begränsade 

urvalet samt antalet personer som deltar i seniorgruppträning på denna anläggning. Vårt syfte 

är inte att titta på könsfördelningen då majoriteten av deltagarna i all gruppträning är kvinnor.  
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3.3  Datainsamlingsmetoder 

Vi har skapat en enkät och till den ett följebrev, i följebrevet informeras seniorerna om 

enkätens innehåll, dess syfte samt att den ingår i vårt examensarbete. Det står även med våra 

kontaktuppgifter om frågor skulle uppkomma bland respondenterna och ingen av oss finns på 

plats. Vi är även tydliga med att det är frivilligt och anonymt att delta i undersökningen samt 

att respondenterna har rätt att avbryta när de vill (Se bilaga 1, följebrev). Detta är viktiga 

punkter att följebrevet innehåller då respondenterna har rätt att ta del av denna information 

(Ejlertsson, 2005).  

 

Enkäten är uppbyggd på frågor som handlar om äldres motivation till gruppträning samt deras 

intensitet av aktivitet både i nutid och bakåt. Vi tar upp bakgrundsfrågor som ålder och kön. 

Nästkommande stycke i enkäten (fråga 1-3) handlar om deras fysiska aktivitet, hur ofta, vad 

och om de tidigare haft ett fysiskt aktivt liv. Därefter tar vi upp frågor om fysiska, psykiska 

och sociala motivationsfaktorer där respondenten får gradera sitt svar utifrån olika faktorer 

som vi tagit fram från tidigare forskning som är av betydelse till deltagande (Se bilaga 2, 

enkät).  

 

Insamlingen av data har skett genom att vi har informerat till seniorerna på 

gruppträningstillfället om vår studie och att de där frivilligt kunde avgöra om de ville fylla i 

enkäten. Enkäten fanns tillgänglig i receptionen under en veckas tid där seniorerna kunde 

välja om de ville ta med sig enkäten hem och fylla i den hemma eller göra detta på plats. En 

inlämningsbox fanns tillgänglig i receptionen där deltagarna kunde lämna enkäten. 

 

3.4 Databearbetning 

Vi har använt oss av programmet SPSS för inmatning av data och analys av enkäten. För att 

få en överblick över vår studie började vi med att ta fram deskriptiv statistik på samtliga 

frågor och variabler. Det som är av relevans för studien presenteras i arbetet.  

 

Fråga 1 i enkäten om hur ofta seniorer tränar gruppträning är de fyra svarsalternativen som 

finns ihopsatta, vilket ger oss två nya variabler att använda, mer än 2 gånger/vecka och 

mindre än 2 gånger/vecka. Detta för att dessa variabler har betydelse för den analys som 

genomförts för att få svar på vår frågeställning. Fråga 4 (se bilaga 2) har flera faktorer som 

ska undersökas och vi valde därmed att klumpa ihop dem dels till fysiska, psykiska och 

sociala faktorer samt att klumpa ihop graderingstalen till 2 variabler. Fråga 4 i enkäten har 3 
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frågor som handlar om fysisk motivation, 3 frågor handlar om psykisk motivation och 1 fråga 

om social gemenskap, därav har denna i hopklumpning kunnat genomföras. Varje variabel i 

fråga 4 har en svarsskala på 1-5 där respondenterna fick kryssa i hur högt eller lågt 

motiverande de kände sig utifrån de faktorer vi tagit upp. Denna gradering klumpade vi sedan 

ihop till högt eller lågt motiverande för att få en bättre sammanfattning över de olika 

motivationsfaktorerna. Även här genomförde vi en deskriptiv frekvenstabell för att få en 

konkret översikt över fysiska, psykiska och sociala motivationsfaktorer samt hur högt vs lågt 

motiverande de är för denna studiegrupp. För att få fram mer information om de sociala 

faktorerna innehåller fråga 6 i enkäten samma uppbyggnad av frågor, det vill säga en 

graderingsskala om hur väl motiverande respondenterna anses sig bli av andra personer. Även 

dessa svar klumpas ihop till 2 variabler i form av högt eller lågt motiverande, för att få svar på 

vår frågeställning användes även här deskriptiv statistik. 

 

Vi testar vår frågeställning genom ett chi2-test om det skiljer sig mellan hur ofta seniorerna 

tränar gruppträning och hur högt vs lågt motiverande de är till detta. Att genomföra ett chi2-

test innebär att man analytiskt testar sin hypotes/frågeställning för att se ett samband eller en 

skillnad mellan två faktorer. P-värdet visar probability, det vill säga chansen med att det finns 

ett samband mellan två variabler. Signifikans innebär inom vilket medelvärde sannorlikheten 

till att detta stämmer, här kan en risknivå väljas, dvs en signifikans där värdet på testet ska 

visa ett P-värde på 0.05 (5 %) eller mindre (Ejlertsson, 2003).  

 

 Vi beskriver det vi kommit fram till i form av tabeller och diagram i programmet Excel för 

att enkelt kunna få en sammanfattning och överblick över vad studien har visat. 

 

3.5  Bortfall 

Bortfallet kommer bestå av de seniorer som deltar i gruppträning men som väljer att inte fylla 

i enkäten, detta är ett så kallat externt bortfall. Vi tar även hänsyn till det interna bortfallet 

som innebär att de som väljer att svara på enkäten men väljer att inte besvara vissa frågor, ett 

internt bortfall (Ejlertsson, 2005). För att minska bortfallet informeras seniorerna vid varje 

gruppträningspass om vår studie under den vecka som enkäten finns ute för insamling. 

 

Det externa bortfallet kunde vi inte få fram siffror på, det vill säga hur många seniorer som 

deltar i gruppträning men som valt att inte delta i vår studie. 
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I fråga 4 har interna bortfall skett bland de fysiska motivationsfaktorerna på 5 %. I fråga 6 

fanns flera interna bortfall om hur väl andra personer motiverar deltagarna till träning, i 

variabeln familj har vi ett bortfall på 11 %, övriga personer som vänner och läkare visar 

bortfallet 18%, hur väl jag själv motiverar mig har ett bortfall på 2% och variabeln om de 

övriga deltagarna motiverade dem visade 13%. 

  

3.6  Etiska förhållningssätt 

Ur etiska perspektiv informerar vi både muntligt och skriftligt om vad enkäten och 

undersökningen handlar om. Den skriftliga delen presenteras i form av följebrevet (se bilaga 

1) som innehåller den information som är viktig för respondenten att veta för deltagande 

enligt informationskravet. I och med denna information anser vi att samtyckeskravet uppfylls 

med att respondenterna själva väljer att svara på enkäten. Vi riktar oss till seniorer, det vill 

säga 65 + eller äldre och därmed krävs endast deras egna samtycke till deltagande. Vi är även 

noga med att informera seniorerna om att det är frivilligt att delta i studien och att det är 

konfidentiellt då ingen annan ska kunna se eller ana att personen har valt att svara på enkäten 

eller att denne kan identifieras med personliga uppgifter, därmed erhålls 

konfidentialitetskravet. Det innebär även att de uppgifter vi får in med enkäten används endast 

i syfte till studien och obehöriga personer ska inte kunna få tillgång till materialet. Uppgifter 

som är insamlade måste förhålla sig till syfte för att vara godkända inom nyttjandekravet, 

särskilt om det behandlar personliga eller känsliga frågor (Vetenskapsrådet, 1990). 
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     4. Resultat 

I studien deltog 44 seniorer i åldrarna 52 till 88 år och medelåldern på seniorerna som deltog i 

gruppträningen är 71 år. De motivationsfaktorer vi testade är baserade på fysiska, psykiska 

och sociala faktorer som har tagits upp i tidigare forskning. Diagram 1 visar 

motivationsfaktorer för hur motiverande seniorerna känner sig. 

 

Diagram 1. Den totala sammanfattningen av fysiska, psykiska och sociala motivationsfaktorer 

 

Resultatet visar att betydelsen av de fysiska faktorerna är av lägre grad. Dock kan vi se i 

resultatet att de fysiska motivationsfaktorerna gav näst intill samma värde, då skillnaden 

endast var 5 % mer för dem som upplevde låg fysisk motivation med de som upplevde hög 

fysisk motivation.  

 

Resultatet visar att det är de psykiska faktorerna som främst motiverar till deltagandet i 

gruppträning (64 %). 

 

Resultatet av de sociala faktorerna där vi undersökte om deltagarna upplever social 

gemenskap under gruppträningen gav statistik på att det var jämt fördelat med de seniorer 

som kände sig högt motiverade av sociala faktorer med de som kände låg social motivation, 

då endast 4 % skiljde resultaten åt. Detta innebär att endast hälften av seniorerna anser att den 

sociala faktorn har stor betydelse för deras deltagande. 
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4.1  Fysiska faktorers betydelse för seniorer 

Utav alla respondenter som deltog i studien visar diagram 2 hur högt motiverade seniorerna 

känner sig utifrån en gradering av fysiska faktorer.  

 

 

Diagram 2. Hur högt motiverande seniorerna känner sig utifrån fysiska faktorer 
 

Resultatet visar att nästan hälften (48 %) av seniorerna känner sig fysiskt starkare av 

gruppträning och att det är därmed en högt motiverande faktor till deltagande. Att se en 

kroppslig förändring fick lägsta resultat då endast en fjärdedel svarade att de i hög grad blir 

motiverade av denna fysiska motivationsfaktor. Resultatet visar att endast en dryg tredjedel av 

deltagarna anser att förebygga skador och sjukdomar ger dem hög motivation till att delta i 

gruppträning. 

 

4.2  Psykiska faktorers betydelse för seniorer 

Utav den totala populationen som deltog i studien illustrerar diagram 3 resultatet följande av 

de psykiska motivationsfaktorerna hos seniorerna.  

 

Diagram 3. Hur högt motiverade seniorerna känner sig utifrån psykiska faktorer 
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Resultatet visar att den främsta motivationsfaktorn som gav högst psykisk motivation enligt 

de medverkande är att det är roligt och stimulerade att träna gruppträning (75 %). Mer än 

hälften av respondenterna tycker även att det är hälsosamt att träna och därmed bidrar det till 

deltagandet. Att gruppträningen medför rutin i vardagen är den faktor som majoriteten i 

studiegruppen upplevde som den minst motiverande faktorn. 

 

4.3 Sociala faktorers betydelse för seniorer 

Utav den totala populationen har respondenterna svarat följande hur motiverade de känner sig 

av olika sociala faktorer, diagram 4 visar resultatets fördelning.  

 

Diagram 4. Hur motiverade seniorer blir av olika sociala faktorer.  
 

Resultatet visar att instruktören har en stor betydande roll i seniorers motivation till 

deltagande i gruppträning då näst intill alla svarade i högsta grad av motivation till denna 

faktor (89 %).  Instruktören har mer än dubbelt så hög inverkan på motivationen till 

deltagande än vad seniorerna har på varandra (Se diagram 4, Instruktören vs Social 

gemenskap). De starkaste sociala motivationsfaktorerna som resultatet visar är ”jag själv” och 

instruktören då båda resultaten visar 89 %. Andra resultat som uppkommit är att familj och 

övriga personer som exempel vänner och läkare inte är av hög motivation till deltagande i 

gruppträning.  
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4.4  Sambandet mellan motivationsfaktorer och intensitet av fysisk aktivitet 

I enkäten fick seniorerna svara hur många dagar i veckan de tränar gruppträning. Resultatet 

visar att hälften tränar 1-2 gånger per vecka och hälften tränar 3-4 gånger per vecka.  

Den analys vi valde att genomföra testar om det skiljer sig mellan fysiska, psykiska och 

sociala motivationsfaktorer och hur ofta seniorerna deltar gruppträning, se tabell 1. 

Tabell 1. Grad av fysisk, psykisk och social motivation i förhållande till hur ofta seniorer 

tränar gruppträning (1p-värde < 0.05 är signifikant) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I resultatet kan vi se att de som tränar mer än 2 gånger per vecka upplever en mycket högre 

fysisk motivation (62 %) jämfört med dem som tränar mindre än 2 gånger per vecka, även om 

den inte nåde signifikans. Samma mönster kan ses för psykiska motivationsfaktorer (77 % vs 

50 %). För sociala motivationsfaktorer vid gruppträning skiljer det inte mycket mellan hur 

ofta de tränar, även detta test visar ett icke signifikant värde. För de sociala 

motivationsfaktorerna kunde inget samband ses med intensiteten av fysisk aktivitet. Utifrån 

resultatet kan vi se att de som tränar mer än 2 gånger i veckan upplever större betydelse av 

fysiska och psykiska motivationsfaktorer än dem som tränar mindre än 2 gånger i veckan.  

 

Ett annat resultat som framkom tydligt är att seniorerna har en mycket fysiskt aktiv bakgrund, 

näst intill samtliga respondenter har svarat att de tidigare i livet deltagit i diverse 

motions/tränings aktiviteter. 98 % av deltagarna svarade att de även fann gruppträningen som 

en viktig eller mycket viktig del i sitt liv. 

 

 

  

Antal träningsdagar per vecka 
 

 
 

Motivationsfaktorer 
Mindre än 2 

gånger/vecka 

n (%) 

Mer än 2 

gånger/vecka 

N (%) 

 

 

Chi21 

Fysisk motivation 

Hög motivation 

Låg motivation 

 

7 (33%) 

14 (67 %) 

 

13 (62 %) 

8 (38 %) 

 

 

0,064 

Psykisk motivation 

Hög motivation 

Låg motivation 

 

11 (50 %) 

11 (50 %) 

 

17 (77 %) 

5 (23 %) 

 

 

0.06 

Sociala faktorer 

Hög motivation 

Låg motivation 

 

11 (50 %) 

11 (50 %) 

 

10 (45 %) 

12 (55 %) 

 

 

0,763 
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    5. Diskussion 

5.1  Fysiska, psykiska och sociala faktorers betydelse 

I studien deltog 44 seniorer varav 6 män och 38 kvinnor, denna grupp är av hög fysisk 

aktivitet då de tränar mellan 2-4 dagar i veckan regelbundet samt har andra fysiska aktiviteter 

de deltar i utanför gruppträningen.  Deras goda kondition och glädje speglar deras livstil och 

de har ett mycket positivt åldrande. Gruppen anser att träningen är en mycket viktig del i 

deras liv och näst intill samtliga har en tidigare fysiskt aktiv bakgrund. Risken för att denna 

grupp ska drabbas av åldersrelaterade sjukdomar har därmed minskat markant. Vår 

studiegrupp ser knappt de förebyggande principerna som en motivation till att fortsätta träna 

då sjukdomarna inte är ett problem för dem. Detta samband knyter även an till tidigare 

forskning som tydligt visar vilka positiva effekter fysisk aktivitet har för kroppen oavsett ålder 

(Statens folkhälsoinstitut, 2008). Vår studie kan därmed styrka tidigare forskning och resultat 

om välmående bland seniorer som är fysisk aktiva. De fysiska motivationsfaktorernas 

betydelse för deltagandet i gruppträning är av lägre grad, dock skiljer det inte mycket mellan 

dem som känner hög fysisk motivation och dem som känner låg. Sammanfattningen av de 

fysiska faktorerna stämmer därmed inte överens med vår förförståelse och bakgrund till 

undersökningen. Den faktor som dock är av betydelse för denna studiegrupp är att känna sig 

fysisk starkare, vilket gav den högsta motivationen och är därmed en stor drivkraft till att 

träna. Detta kan även en tidigare studie gjord av Ola Andersson (2001) bekräfta, där även 

hans resultat visar att bli starkare är ett högt motiv till träning.  

 

Resultatet av de sociala motivationsfaktorerna visar inte den fördelning vi antog från början. 

För att besvara vår frågeställning om dessa faktorers betydelse för deltagandet i gruppträning 

visar resultatet att hälften av deltagarna upplever en hög social motivation och hälften en låg. 

Vårt resultat överensstämmer därmed inte med annan forskning, där tidigare forskning visar 

hur de sociala faktorerna till stor del bidrog till seniorernas motivation. Tidigare forskning har 

även visat att seniorer ofta känner stor delaktighet i gruppträning då de upplevde att 

gruppträning är en plats för dem där de fick mycket social motivation med möjlighet till att 

lära känna nya vänner (Hildebrandt & Neufeldt 2009). Detta resultat gör det förbryllande men 

samtidigt intressant. En spekulation kan vara att seniorerna har ett så pass socialt liv utanför 

träningscentret och gruppträning att de faktiskt inte reflekterar över att det finns en social del 

som motiverar dem till att delta.  
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För att mer ta reda på de sociala faktorernas betydelse valde vi att undersöka vem som 

motiverar senioren till gruppträning. Deltagarna fick svara i hur stor grad de kände att de 

motiverade sig själva och resultatet visar att i princip samtliga gör det. Att ett högt antal 

känner att de motiverar sig själva är en viktig del i träningen, att seniorerna faktiskt deltar för 

att de vill och inte på grund av annan eller yttre påverkan. Detta kan relateras till inre 

motivation som uppstår då en individ gör något som denne själv vill för att det är roligt och 

stimulerande. Den inre motivationen tillhör delvis den sociala motivationen då genom att 

bekräfta en annan individ ger denne yttre motivation samtidigt som genom att känna 

samhörighet i en grupp upplever inre motivation (Ryan & Decis 2000). Med tanke på vad 

resultatet av den sociala gemenskapen visar (se diagram 4) är en teori av detta att denna 

studiegrupp främst drivs av inre motivation då de inte reflekterar över hur övriga i gruppen 

påverkar dem. Därmed ser vi att den sociala faktorns betydelse för denna studiegrupp inte är 

av hög motivation till deltagande utan att det är senioren själv med egen vilja och motivation 

som ser till att denne deltar i gruppträning.  

 

De psykiska faktorerna visade de största skillnaderna mellan hög och låg motivation. Att de 

psykiska effekterna är främst motiverande kan bero på att huvudsaken är att en person mår bra 

i sig själv. Av denna studiegrupp kan vi se att flertalet av deltagarna är nöjda med det de 

presterar och därmed fortsätter i goda vanor för att behålla sin livskvalitet. Studiegruppen 

anser att det är roligt och hälsosamt att träna samt att de upplever en hög livskvalitet (se 

diagram 3). Detta stämmer väl överens med tidigare forskning som gjorts av Lindwall (2010) 

där hans resultat visar att de som tränar regelbundet mår bättre. Annan forskning gjord av 

Raedeke (2007) styrker även denna studies resultat då den högsta motivationsfaktorn till 

deltagande i gruppträning är att det är roligt och stimulerande. Detta kan ses som en 

självklarhet, när vi har roligt ökar det motivationen till att göra samma sak igen på grund av 

att man känner både inre och yttre motivation. Här kan vi därmed konstatera vikten utav att 

göra roliga träningsupplägg och pass som får deltagarna till att vilja komma tillbaka och 

fortsätta ha roligt samt därmed även få ta del utav andra positiva effekter som träningen ger. 

Detta kan i sin tur leda till att träningen blir en rutin och sker regelbundet i vardagen, även om 

denna faktor visade sig inte vara betydelsefull för vår studiegrupp. Detta kan bero på att 

gruppen inte reflekterar över att de genom att träna regelbundet faktiskt har en rutin. 

Respondenterana bekräftar i sig resultatet genom att de svarat att de regelbundet deltar i 

gruppträning och har tidigare varit regelbundet fysiskt aktiva. För att besvara vår 

frågeställning om de psykiska motivationsfaktorernas betydelse visar resultatet att dessa har 
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en högt bidragande motivation till deltagande i gruppträning för seniorer, de anser träningen 

som rolig och hälsosam samt i och med deras psykiska välmående och inre drivkraft fortsätter 

de att träna. 

 

5.2  Analysdiskussion 

I vår frågeställning där vi söker besvara om fysiska, psykiska och sociala motivationsfaktorer 

skiljer sig beroende på hur ofta senioren tränar gruppträning visas samtliga resultat utan 

signifikans, det vill säga ett P-värde över 0.05. Det som kan diskuteras är vad resultatet ändå 

visar, de fysiska och psykiska motivationsfaktorerna kan vara av betydelse för vår studiegrupp 

beroende på hur ofta senioren tränar gruppträning i och med att P-värdet visar 0.06, vilket 

innebär att det ligger nära den signifikanta gränsen. Chi2 testet visar att de som tränar mer än 

2ggr/vecka upplever både högre fysisk och psykisk motivation än dem som tränar mindre 

frekvent. Ett antagande om varför resultatet är utan signifikans kan vara att det inte handlar 

om hur mycket man tränar utan att det är en regelbundenhet i vardagen. Tidigare forskning 

gjord av Magnus Lindwall (2011) menar att långsiktig och regelbunden fysisk aktivitet ger 

både fysiska och psykiska hälsovinster. Han menar även att om regelbundenheten skulle 

försvinna ur vardagen, kan även de hälsosamma effekterna påverkas negativt. Det vi därmed 

kom fram till och som är av relevans för denna studie är att regelbundenhet kopplat till fysisk 

aktivitet leder till att seniorerna upplever en hög motivation till att träna vare sig det är 1-2 

eller 2-4 gånger i veckan. Detta för att gruppen främst drivs av den inre motivationen och 

goda erfarenheter av fysisk aktivitet, det vill säga att de har levt ett fysiskt aktivt liv som har 

gett dem en god livskvalitet.  

 

Inför kommande hälsofrämjande arbete kan det vara bra om en grupp som denna försöker 

motivera andra seniorer till att delta i gruppträning. Vår studiegrupp har hög motivation till 

delgatande och skulle därmed kunna informera och inspirera andra till att ta del av denna 

hälsosamma livsstil. Att man utgår från den åldersgrupp man försöker locka kan vara av 

positiv respons då det aldrig är försent för att börja aktivera sig samt att en person i samma 

åldersgrupp bekräftar de positiva effekterna, detta kan då leda till att motivationen hos den 

inaktive ökar. Detta är även för oss yngre att ha i åtanke inför kommande hälsofrämjande 

arbeten för de äldre. 
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5.3  Metoddiskussion 

Hur vi gick tillväga för att få fram information som var relevant för vårt syfte kan diskuteras 

då fel och svagheter uppstod under arbetets gång. En svaghet i enkäten var att den lätt kunde 

missförstås, i fråga 3A ville vi veta om man tidigare varit fysiskt aktiv. Deltagarna kunde inte 

riktigt ta till sig innebörden av detta samt att många hade tränat i perioder under sitt liv, eller 

ansåg att promenader innebar att de varit tidigare fysiskt aktiva. Detta ledde till att vissa 

respondenter först kryssade nej att de inte tidigare varit fysiskt aktiva för att i fråga 3B sedan 

ångra sig och kryssa i promenader, samt ändra svaret i fråga 3A till ja (Se bilaga 2, enkät). Vi 

började därmed undra hur väl promenader är fysisk aktivitet i samband med vårt syfte till 

studien. Detta är något inför kommande arbeten att fundera över, samt informera tydligt om 

vad vi menar med fysisk aktivitet då det kan tolkas på flera olika sätt. 

 

Vid utförandet utav enkäten använde vi oss utav graderingsskalor där de medverkande fick 

svara i vilket grad de blev motiverade till att delta utifrån olika faktorer. Graderingsskalan 

består av siffror mellan 1 – 5, där 1 betyder inte alls motiverad och 5 står för mycket 

motiverande och däremellan kunde de medverkande gradera sina svar utifrån sin egen åsikt. 

Diskussion att ta hänsyn till i denna undersökning är att vid sammanställning av fysiska, 

psykiska och sociala faktorer har graderingsskalan klumpats ihop på följande vis att gradering 

1-4 innebär i studien låg motivation och endast svar 5 i graderingsskalan i enkäten innebär 

hög motivation. Detta blir en klar snedvridning då flertalet av deltagarna har graderat sin 

motivation till en 4a i enkäten, vilket senare i studien fick resultatet låg motivation. Det totala 

resultatet i studien skulle därmed innebära att procentenheten på samtliga tabeller och resultat 

är av högre nivå och innebär en högre motivation på alla faktorer. Detta skulle då kunna 

innebära att vår hypotes är av signifikant värde, det vill säga att P-värdet visar under 0,05. 

Anledningen till att denna gradering gjordes på detta sätt är för att vi annars inte kunde få 

tillräckligt med information till att testa variablerna mot varandra.  

 

En annan svaghet är att vi har en liten grupp. Det fanns cirka 50 stycken seniorer som tränade 

gruppträning aktivt, detta kan kännas i minsta laget då det var extremt noga att inte få för 

många bortfall eftersom studien då skulle bli icke tillförlitlig. 44 seniorer svarade på enkäten, 

men i vissa frågor har vi naturligtvis fått bortfall. Vilket leder oss till en undran om vissa 

frågor upplevdes känsliga? Fråga 6A till E innehöll frågor om vem som motiverade dem att 

träna, här tar vi upp bland annat familj, läkare och vänner, denna fråga kan ha varit känslig 

hos vissa respondenter beroende på deras bakgrund och realtion till dessa personer.  
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För att enkätens validitet och giltighet har vi relaterat till tidigare forskning om de resultat vi 

fått fram, dock kan vår studie inte anses som tillförlitlig mer än till den anläggning där vi 

utfört studien.  

 

    6. Slutsats 

Vår studie visar att den psykiska motivationen har störst betydelse för seniorerna till 

deltagande i gruppträning. Den främsta faktorn inom denna kategori är att det är roligt och 

stimulerande att träna.  

Analysen om det skiljer sig mellan fysiska, psykiska och sociala faktorer beroende på hur ofta 

seniorer deltar i gruppträning gav ingen signifikant skillnad och är därmed inte av 

tillförlitlighet till en större population. 

De resultat som uppstod och konstaterades är att den högst bidragande faktorn till deltagandet 

är seniorernas tidigare fysiskt aktiva bakgrund och att det är en regelbundenhet i deras liv. 
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Bilaga 1 

 
 
 

Följebrev 
 
 
Vi är två studenter som läser Hälsa och Wellness-programmet på Karlstad Universitet. Vi ska 

nu skriva vårt examensarbete och vill undersöka vilka faktorer som motiverar seniorer till att 

delta i gruppträning. 

 

Enkäten består av 6 frågor där Du besvarar frågorna utifrån vad Du anser motiverar dig mest 

till att delta i gruppträning. 

 

Det är frivilligt och anonymt att delta i enkätundersökningen och du som deltagare kan 

avbryta när du vill. 

 

För frågor eller funderingar angående enkäten eller studien kontakta: 

Kajsa Andersson  Kajsa_a89@hotmail.com  

Ulrika Bergvall Ickachica81@hotmail.com  
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Bilaga 2 

Enkätundersökning 
Seniorers motivation till gruppträning 

 
 

Man   Kvinna  
 
Ålder _______ år 

 

1. Hur många dagar i veckan tränar du gruppträning? 

 1 gång/vecka  

 2 gånger/vecka  

 3 gånger/vecka  

 4 gånger eller fler/vecka  

 

2. Utför du annan fysisk aktivitet än gruppträning? 

Kryssa för ett eller flera alternativ som stämmer in på dig 

 Fysiskt aktiv i idrottsförening/lagsport 

 Cykling 

 Simning 

 Gymträning 

 Promenader 

 Trädgårdsarbete 

 Annan 

 Nej jag är endast aktiv i gruppträning 
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3. A) Har du tidigare varit regelbundet fysiskt aktiv? 

Ja  Nej  

 

B) Om ja, vad? 

 Föreningsidrott/lagsport 

 Cykel/löpning 

 Promenader 

 Gym och gruppträning  

 Annan 

 

4. I vilken grad motiveras Du till att delta i gruppträning av följande 

faktorer? 

(Sätt ett kryss för hur mycket följande faktorer stämmer överens med dig.  

5 = Mycket motiverande 1 = mindre motiverande) 

    1        2  3       4  5 

A) Jag känner mig fysiskt starkare                                 

B) Jag ser kroppslig förändring                                  

C) Skade- och sjukdomsförebyggande                           

D) Det är hälsosamt att träna                                          

E) Jag känner en förbättrad livskvalitet                          

F) Det ger mig rutin i vardagen                                        

G) Träningspasset är roligt och stimulerande                 

H) Jag upplever social gemenskap                                  
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5. Hur viktig är gruppträningen för dig? 

 Mycket viktig 

 Viktig 

 Något betydelsefull 

 Mindre viktig 

 

6. Vem motiverar dig? 

I vilken grad motiverar f ööööljande personer dig till att delta i gruppträäääning? 

(Sätt ett kryss för hur mycket detta stämmer överens med din upplevelse.  

5 = Mycket motiverande 1 = mindre motiverande) 

                     1         2        3       4      5   

A) Instruktören                                  

B) De andra deltagarna                                  

C) Min Familj                                  

D) Andra (ex läkare, vänner)                       

E) Jag själv                                  

 

 

Tack för din medverkan! 

 
 


