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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med studien är att jämföra eventuella likheter och olikheter på motivationsfaktorer 

mellan personer som tränar på gym och de som tränar inom lagidrott. Det finns många olika 

faktorer som kan spela in för varför man tränar och dessa kan se annorlunda ut beroende på 

vad det är man fokuserar på, till exempel må bättre, få större muskler eller träffa kompisar. I 

studien utgår vi från två motivationsteorier. Självbestämmande teorin och målorienterad 

prestationsmotivation. Självbestämmande teorin handlar om inre och yttre 

motivationsfaktorer. Målorienteradprestationsmotivation är uppbyggd med uppgiftsorienterad 

samt resultatorienterad motivation, vilket hör ihop med inre och yttre motivation.  

 

Vi använde oss av den kvantitativa metoden och utformade två enkäter med frågor som 

betydde likadant men anpassades efter vardera mål-grupp. Ett strategiskt kvoturval utfördes 

för att samla in data. Totalt hade vi 28 respondenter där 14 stycken tränade gym och 14 

tränade lagidrott.  

 

Resultatet visade att det fanns gemensamma motivationsfaktorer som båda grupperna hade. 

Dessa var tillfredställelsen för att träna och att det ska vara hälsofrämjande, till exempel må 

bättre, ha roligt och att det ska vara skönt att träna oavsett träningsform. Olikheterna var att de 

som tränade på gym var mer fokuserade på sig själv och sin egen kroppsutveckling. 

Lagidrottare hade istället ett mer socialt fokus. Det var viktigt att känna en gemenskap, träffa 

kompisar och utvecklas inom sin idrott.  
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ABSTRACT 
The study aims to compare similarities and differences in motivational factors between people 

who exercise in the gym and those who train in team sports. There are many different factors 

that can record for why you exercise and these can look different depending on what it is you 

focus on, for example, feel better, get bigger muscles or meet friends. We base our study on 

two motivation theories. Self-determination theory and achievement goal theory. Self-

determination theory deals with internal and external motivators. Ahievement goal theory is 

constructed with task-oriented and results-oriented motivation, which is associated with 

internal and external motivation. 

 

We used the quantitative method and designed two questionnaires with questions that meant 

the same but adapted for each target group. A strategic quota sampling was conducted to 

collect data. Overall we had 28 respondents, where 14 trained gym and 14 trained team sport. 

 

The results showed that there were common motivators that both groups had. These were 

satisfaction to practice and that it should be health promoting, for example, feel better, have 

fun and it should be nice to work out, what ever type of training you practice. The differences 

were that those who trained at gyms were more focused on themselfes and body development. 

Team athletes had instead a more social focus. It was important to be a part of a group, meet 

friends and develop within their sport. 
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Förord 
Vi kommer från en bakgrund inom både lagidrott och gym-kulturen. Genom erfarenheter från 

dessa områden har vi lagt märke till att motivationsfaktorerna för att träna kan vara olika 

beroende på vad det är man gör. För att skaffa oss perspektiv på detta vill vi jämföra för att 

förstå vad det är som motiverar en person till att träna inom dessa områden Genom denna 

studie tror vi att vi kan få en större förståelse för detta och anledningarna kan var många. Är 

det för att må bättre? Se bättre ut? Har det med de sociala att göra eller kombination av flera 

motivationsfaktorer?  Att få en inblick i detta och studera olika personers motivationsfaktorer 

tror vi kan vara till nytta i yrkesroller som handlar om att motivera personer till att vara fysiskt 

aktiva.  
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund  

Fysisk aktivitet är en viktig del för att leva ett hälsosammare liv. Genom att vara fysiskt aktiv 

kan risken för att få någon av våra folkhälsosjukdomar minska. Därför har fysisk aktivitet en 

rad olika hälsofrämjande effekter på individer, t.ex. minskad risk för att dö i förtid och få 

hjärt- och kärl sjukdomar (Svantesson, Cider, Jonsdottir, Stener-Victorin & Willén, 2007).  

Att fysisk aktivitet kan främja en hälsosammare livsstil är allmänt känt av de flesta men vad 

är det egentligen som motiverar personer till att vara fysiskt aktiva? Kan samhället få en 

generell bild av vilka de främsta motivationsfaktorerna är så kan det leda till att man använder 

resurserna mer effektivt.   

 

Det har gjorts tidigare forskning av Riksidrottsförbundet (2010) där de studera 

motivationsfaktorer på gym. I avsikt att fördjupa forskningen om motivationsfaktorer till 

träning vill vi göra en studera om det finns likheter eller olikheter på motivationsfaktorer 

beroende på vilken fysisk aktivitet man utövar. För att ge en mer nyanserad bild kommer vi 

även utgå från två motivationsteorier; självbestämmande teorin och målorienterad 

presationsmotivation.  

 

1.2 Syfte  

Syftet är att undersöka eventuella likheter och olikheter i motivationsfaktorer mellan personer 

som tränar på gym och personer som utövar lagidrott.  

 

1.3 Frågeställningar 

För att få svar på vårt syfte utgår vi utifrån dessa frågeställningar: 

• Skiljer sig motivationsfaktorerna om man tränar på gym gentemot lagidrottar? 

• Finns det några likheter mellan motivationsfaktorerna om man tränar på gym eller om 

man lagidrottar? 

• Finns det någon skillnad i motivationsfaktorerna beroende på vilken ålder man är? 

 

1.4 Hypoteser  

Vi tror att det finns skillnader i motivationsfaktorer beroende på om man tränar på gym eller 

lagidrott. De som tränar på gym tror vi har större fokus på att förbättra sig själv, t.ex. bygga 

mer muskler, få bättre självförtroende eller se snyggare ut till sommaren. Vi tror att lagidrott 
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är generellt mer resultatinriktat. Målet kan vara att vinna matcher och bli bättre än andra lag. 

Även gemenskapen och det sociala tror vi har en viktig roll för de som tränar lagidrott. Inom 

gymkulturen tror vi att det finns en stor skillnad på vilken motivationsinriktning personer har. 

Spannet för varför man tränar antar vi är större än inom lagidrotten. Vissa tränar för att tävla 

och bli starkare än andra och andra tränar endast för sin egen skull och slå sina egna resultat. 

Därför kan man vara resultatinriktad på olika sätt. Man kan vara resultatinriktad genom att 

vilja vinna över andra och man kan vara resultatinriktat genom att vilja slå sina egna rekord.  

 

Vi tror även att det finns vissa skillnader beroende på vilken ålder man är inom 

fokusgrupperna, fram för allt inom gym kulturen. Där tror vi att de yngre tränar mer för yttre 

motivationsfaktorer, till exempel se snyggare ut och attrahera kvinnor eller män. Detta tror vi 

förändras med åldern och fokus blir mer inre motivationsfaktorer, t.ex. må bättre, förbättra sin 

hälsa och för att känna sig mindre stressade.   
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2. LITTERATURBEARBETNING 

2.1 Idrott 

Med begreppet idrott avser vi det som riksidrottsförbundet säger idrott är 
 

- ”Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera 
mera” (Riksidrottsförbundet, 2009, s.11).  

 
Vi begränsar oss inom ämnet idrott till lagidrotter, t.ex. innebandy och fotboll och gym 

kulturen. All träning som går att utföra på gym, såsom styrketräning, gruppträning, kondition 

och rehab-träning, ingår i vår studie.  

 
2.2 Motivation 

Motivation är en term för olika faktorer hos personer som kan väcka, forma och rikta ett 

beteende mot olika mål. Teorier som finns om motivation förklarar att motivation är varför vi 

gör vissa saker hellre än andra, t.ex. hellre tränar innebandy än hockey. Det finns teorier som 

tror att människan är styrd av mer eller mindre primitiva inre krafter som skapar och ger 

energi åt handlandet. Sedan finns det de som tror att motivation är en styrd kraft. Det betyder 

att handlandet som en individ gör mot något är för att nå ett mål-objekt, t.ex. tjäna pengar som 

fotbollsspelare (Nationalencyklopedin, 2014). Hassmén och Hassmén (2010) definierar 

motivation på ett likande sätt, motivation skapas när en individ eller grupp har ett mål att 

uppnå. Detta mål kan både var svagt och starkt. Det som är det viktiga är att en riktning finns 

för att motivation ska uppkomma.  

   

2.3 Målorienterad prestationsmotivation (eng. Achievement Goal Theory) 

Denna teori har utvecklats ur perspektivet social kognition. Den handlar om konsekvenserna 

av resultatmål, prestationsmål och processmål som en individ sätter upp.  

Om individen är mer resultatorienterad kommer personen att värdera sina kunskaper och 

skicklighet utifrån hur individen ser andra. Att vinna eller göra något bättre än någon annan är 

viktig för att personens värderingar är kopplat till andra personers prestationer. Om personen 

gör sig bra inom något stärks självförtroendet och känslan av framgång blir högre. Blir det 

istället en prestation som, av individen själv, uppfattas som sämre än de andras så förklaras 

det ofta av saker som otur, orättvisa bedömningar eller personen inte var tillräckligt förbered 

för uppgiften. Man använder yttre orsaker som bortförklaringar för de misslyckanden som 

sker för att på så vis skydda sitt eget självförtroende. Ofta fokuserar man på att undvika 

problem och utsätta sig för situationer där man kan misslyckas (Hassmén & Hassmén, 2010). 
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Om individen istället är mer uppgiftsorienterad, dvs. prestation- och process mål orienterad, 

är personen mer fokuserad på egen ansträngning och hårt arbete som så småningom leder till 

framgång. De som har en uppgiftsorienterad målinriktning jämför sig oftast med sina tidigare 

prestationer. Genom att ha ett mer fokus på sig själv och sina egna mål leder det till att 

känslan av oro och ångest blir mindre när de uppsatta målen inte uppnås. Om de istället når 

målen kan känslan av glädje bli starkare än för en resultatinriktad person. Personer som har 

denna målinriktning brukar ofta vilja pröva på nya utmaningar som kan stärka dem och få 

dem att lära sig något. Ofta söker de efter nya erfarenheter som ger dem nya kunskaper. En 

person som har mer process inriktad med sin målinriktning kan ofta ha som mål att få till en 

viss känsla när de utför något. Det kan till exempel handla om att träffa målet vid 8 av 10 

frisparkar i fotboll. Om personen klarar av att träffa målet minst 8 gånger vid ett antal försök, 

har ett processmål nåtts. Processmål är även kallat för färdighetsmål (Hassmén & Hassmén, 

2010). 

För att ha optimalt med motivation för något så är det optimala att man känner ett behov från 

alla tre målinriktningar. Ingen av dem är bättre än den andra, däremot är det bättre att vara 

mer fokuserad på prestations- och processmål än vad det är att vara mer resultatinriktad 

(Hassmén & Hassmén, 2010).  

 

2.4 Självbestämmande teorin (eng. Self-Determination Theory) 

Självbestämmande teorin bygger på att människan har olika behov. Behovet av kompetens, 

behovet av relationer och behovet av självbestämmande (autonomi). De tre huvudformerna av 

motivation som beskrivs i denna teori är inre motivation, yttre motivation samt amotivation. 

Att ha en balans mellan inre och yttre motivation är viktigt för att alla tre behov ska bli 

tillfredsställda och inte amotivation ska uppstå (Hassmén, Kenttä, & Gustafsson, 2009) 

 

Inre motivation betyder att personerna i fråga väljer själva vad de ska ägna sig åt utifrån 

deras egna känslor. Då stimulerar man det autonoma behovet.  För att ha inre motivation är 

det viktigt att man känner glädje i det man gör och att man tillfredsställer sitt 

kompetensbehov. Kompetensbehovet tillfredsställs genom att man skaffar sig ny kunskap och 

att man kan klara av de utmaningar man ställs inför. Det är också viktigt att man 

tillfredsställer sitt sociala behov. Att arbeta tillsammans med människor, få närhet av andra 

människor samt känna sig accepterad i ett socialt sammanhang (Hassmén & Hassmén, 2010).  
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Ett exempel på inre motivation kan vara att en person läser kurslitteratur för att lära sig något. 

Sedan spelar det ingen roll om personen i fråga får ett G eller VG på tentamen så länge 

personen har lärt sig något och gjort sitt bäst. 

 

Figur 1. Modellen över de olika motivationsformerna i samband med självbestämmande i SDT Edward L. Deci 
& Richard M. Ryan (2000) översatt av Jones (2013 s. 6).  
 
Yttre motivation får man genom saker som berör de yttre faktorerna, t.ex. lön, jämför sig 

med andra och se bättre ut fysiskt för att attrahera tjejer eller killar. Om de yttre kraven ökar 

så minskar det självbestämmandet mer och mer. Ett exempel på detta är när tränaren ställer 

högre krav på deltagarna för att få vara med på matcher. Yttre motivation brukar delas upp i 

fyra grader (se figur 1) för att beskriva att det finns olika steg beroende på hur påverkad du är 

av yttre faktorer. Om man gör en uppoffring för att nå ett mål, men accepterar uppoffringen 

för att man har gjort det valet själv heter det att man har integrerad kontroll. Nästa steg är 

identifierad kontroll, vilket betyder att man valt att göra något fast man inte tycker att det är 

roligt och stimulerande men man förstår att det är viktigt för sin utveckling. Introjicerad 

kontroll är nästa och betyder att man gör något för att man känner sig tvingad eller pressad till 

att utföra något. Det betyder att självbestämmandet är nästan obefintlig i denna nivå och man 

påverkas nästan bara endast av yttre faktorer. Om motivationen för att utföra saker endast 

kommer från pengar, presenter eller att vinna betyder det att motivationen endast kommer 

från yttre faktorer och då är man i yttre kontroll stadiet (Hassmén & Hassmén, 2010).  

Om en person endast läser kurslitteratur för att få bättre slutbetyg än någon annan betyder det 

att motivationen kommer från yttre faktorer. Det kan leda till att oron och ångesten blir värre 

om personen inte når sitt mål att få bättre betyg än någon annan.  

 



 

 11 

Amotivation betyder att motivationen för något är obefintlig. Amotivation handlar om att en 

person succesivt tappar motivation och till slut känner att slutföra uppgiften är omöjligt. Det 

kan uppstå när en person misslyckas upprepade gånger med att nå sitt eller sina mål. Andra 

orsaker till att det kan uppstå är om kontroll över situationen är bristande, om känslan att 

förmågan/kunskapen är bristfällig för att klara av en uppgift och om man tappar tron på hur på 

hur man ska utföra uppgiften (Hassmén & Hassmén, 2010).  

 

2.5 Tidigare Forskning  

Riksidrottsförbundet (RF) har gjort en undersökning om Svenska folkets träning med 

motionsgympa, aerobics och styrketräning (2001). Denna undersökning handlade om träning 

på gym i allmänhet. Det deltog 2344 människor mellan 12-70 år och det var en 

enkätundersökning. En del av denna undersökning handlar om vilka motivationsfaktorer det 

finns till deltagarnas träning. Resultaten de fick fram var att de största anledningarna till 

denna typ av träning var att ”Må bättre”, ”Bibehålla/förbättra hälsan”, ”Förbättra 

konditionen”, ” Skönt att träna”, samt ”Det är roligt”.  Ett annat viktigt resultat de fick fram 

var varför personer slutade att träna i en förening. De tre största orsakerna var på grund av 

”Andra intressen” 53%, ”Motivationen tog slut” 40% samt ”Brist på tid” 37% 

(Riksidrottsförbundet, 2001). Detta visar att motivation är en av den största orsaken till att 

man slutade träna i en förening och det är därför viktigt att ha en miljö som man motiveras i. 

De största faktorerna som påverkade en person till att träna på gym var från inre faktorer och 

det är när personer drivs av inre motivationsfaktorer som glädjen att utföra något blir större 

(Hassmé & Hassmén, 2010).  
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3. METOD 

3.1 Forskningstradition 

Vår metod utgick från den traditionella forskningstraditionen (positivismen). Den har som 

utgångspunkt att vara objektiv, realistisk, söka orsak-verkan samband och ha ett intresse för 

generaliseringar. Kunskap som samlas in ska grunda sig på erfarenheter som man får genom 

sinnen och detta kallas empirisk kunskap (Backman, 2008).  

 

Vi gjorde en enkät studie som är en kvantitativ metod. Det var lämpligast utifrån syftet och 

hypotesen vi hade. Vi ville se en generell bild av vilka motivationsfaktorer personer har för 

träning och se om vår hypotes stämde. Genom att ha en enkätstudie kunde vi få in så många 

resultat som möjligt och därför tycker vi att göra en enkät var det bästa valet för att få en 

generell bild.  Precis som Hassmén och Hassmén (2008) beskriver så är det viktigt att en 

kvantitativ studies resultat kan jämföras och mätas med andra. För oss var detta viktigt för att 

vår studie ska kunna jämföras med liknande studier inom samma område. Dessutom ville vi 

ge en generell bild av vilka motivationsfaktorer det är som styr en person till att idrotta inom 

våra två grupper.  

 

3.2 Urval 

Vi valde ett strategiskt kvoturval för att samla in data (Hassmén & Hassmén, 2008). 

Respondenterna valdes specifikt från olika lagidrotter och personer som tränade på gym. 

Personerna var mellan 18-32 år. Begränsningen 18-32 år gjordes för att vid 18 års ålder är 

man myndig och vid 32 år och uppåt trodde vi motivationsfaktorerna var ungefär likadana. 

Vårt fokus låg på dessa två olika grupper. Dessutom la vi fokus på ålder och se vilka likheter 

och olikheter det fanns inom dessa grupper när det gäller motivationsfaktorer. Ambitionen var 

att 32 personer skulle delta, 16st från lagidrott och 16st som tränade på gym. Inom grupperna 

skulle en till uppdelning ske, 8st mellan 18-25 år och 8st mellan 26-32 år. Enkäten skickades 

ut till 32 personer men endast 28 svarade vilket gav oss ett bortfall på 4 personer. Det var 14 

personer som tränade på gym där 8st var kvinnor och 6st män. 14 personer svarade även som 

tränade lagidrott och av dessa var 11st män och 3st kvinnor. Respondenterna var bosatta och 

aktiva i Värmland och Dalsland.   
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3.3 Mätinstrument 

Vi använde oss av två enkäter för att besvara vårt syfte. Två var nödvändigt för att skilja på 

lagidrottare och personer som tränar på gym. Enkätfrågorna hade samma mening men var 

utformade och modifierade på ett sätt så att det passade respektive grupp. Skillnaden blev att 

vi la till en extra bakgrundsfråga på gymenkäten. Detta för att tydliggöra vilken typ av träning 

som ligger i fokus hos respondenten när denne är på gymmet.   

 

Fråga 1 till 5, i enkäten om lagidrott, handlade om bakgrundsvariablar som besvarade frågor 

som respondenternas kön, ålder och tränings vanor. Gymenkäten hade istället sex stycken 

bakgrundsvariablar. Det användes samma fem bakgrundsvariablar som i lagidrottsenkäten. 

Dessutom behövdes det en extra fråga som handlade om vilken träningsform respondenterna 

utförde med störst fokus på gymmet. Detta för att se om det fanns någon skillnad på 

motivationsfaktorer beroende på vilken sorts träning respondenterna utförde oftast.  

 

Fråga 6 i lagenkäten respektive 7 i gymenkäten riktades in på vad som specifikt motiverar en 

person till att träna. För att få fram likheter och olikheter mellan lagidrottare och personer som 

tränar på gym använde vi oss av delar av Riksidrottsförbundets (RF) resultat i undersökningen 

om ”Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning ” 

(riksidrottsförbundet, 2001). Deras resultat är mer specifika anledningar till varför man 

tränade på gym men med våra modifikationer och tillägg så använde vi oss utav dessa resultat 

som alternativ i vår fråga om motivationsfaktorer. Dessutom har vi modifierat och lagt till 

alternativ. Dessa var; Tävla, känna gemenskap, känner mig tvingad, utvecklas inom min 

idrott, egen tid, fördriva tid, få snyggare kropp, bli bättre än andra, få bättre självförtroende, 

gå upp i vikt och ett fält där de kan specificera en anledning om deras inte fanns med. Det 

gjorde vi för att det skulle fungera till enkäten för både lagidrott och för gym. Vi tog även bort 

ett antal alternativ som vi ansåg kunde utformas på ett annat sätt gentemot vårt syfte.  

 

Fråga 7 i lagsportenkäten och 8 i gymenkäten riktades mot teorin om den målorienterade 

prestationsmotivationen. Syftet med att ha med den frågan var att se om respondenterna var 

mer uppgiftsorienterade eller resultatorienterade beroende på om de spelade lagidrott eller 

tränade på gym. Instrumentet som användes för dessa frågor är modifierad version av 

Perception of Success Questionnaire (Roberts, Treasure & Balague, 1998) som Wagnsson 

(2009) har översatt till svenska. Vi modifierade denna enkät ytterligare så att det fick en 

inriktning mot vårt syfte samt lagidrott och gym. 
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Fråga 8 i lagidrottsenkäten och 9 i gymenkäten riktade sig istället mot 

självbestämmandeteorin. Med denna ville vi få fram vad det är som är orsaken till att 

respondenten tränar det den gör. Om det beror på yttre faktorer eller inre faktorer. Vi använde 

oss av Pelletier, Fortier, Vallerand, Tuson, Briere, & Blais, (1995) instrument som är översatt 

av Wagnsson (2009). Den behövdes modifieras vidare för att involvera personer som tränar i 

lag och som tränar på gym och för att passa vårt syfte.  

 

3.4 Genomförande 

Vi bestämde oss för att använda oss utav två enkäter för att få svar på vårt syfte. Detta för att 

frågorna ska bli tydliga och rikta sig mot de två grupperna vi hade respondenter ifrån. Vi 

valde ut respondenter som vi visste deltog i lagidrott eller tränade på gym. De skulle även 

vara mellan 18-32 år för att falla in i våra kriterier. Alla respondenter tillfrågades över SMS 

eller Facebook om de ville delta i studien. I samband med detta informerade vi även vad 

undersökningens syfte var samt att den är anonym. Därefter skickades enkäten, som länk på 

Facebook, ut till respondenterna. Genom att använda Survey&Report (S&R) kunde vi utföra 

en online studie där vi även gav möjlighet att antingen svara över nätet eller i sin mobil. Det 

gav respondenterna friheten att ta den tid de ville och fylla i enkäten när det passade dem.  

Båda enkäterna inleddes med en inledning text som förklarade vilka vi var, varför vi gjorde 

studien, ett tydligare syfte samt information om att den är konfidentiell och anonym.  

 

3.5 Databearbetning 

För att analysera vår första frågeställning ”Skiljer sig motivationsfaktorerna om man tränar på 

gym gentemot de som lagidrottar?” skapade vi en rapport i S&R som vi sedan förde över till 

Excel (version 14.4.1). Detta gjorde vi för att sortera motivationsfaktorerna från högsta till 

lägsta. Genom detta ville vi visa tydligare figurer som visade resultatet. Vi har använt oss av 

statisikprogrammet: Statiscal Package for the Social Science (SPSS) för att utföra vår analys 

på det två övriga frågeställningarna ”Finns det några likheter mellan motivationsfaktorerna 

om man tränar på gym eller om man lagidrottar?” och ”Finns det någon skillnad i 

motivationsfaktorerna beroende på vilken ålder man är?” som vi sedan förde över till Excel 

för att skapa figurer.  
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3.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är två egenskaper i studien som påverkar studiens trovärdighet. Dessa 

två är kopplade till varandra. Reliabilitet betyder upprepbarhet. Man ska kunna utföra samma 

studie, med samma förutsättningar, och få samma resultat. Validitet handlar om man har 

lyckats fånga det man vill fånga. Med andra ord om man har mätt det man avsåg att mäta. 

Man kan inte ha hög validitet utan att ha hög reliabilitet men man kan ha hög reliabilitet utan 

att ha hög validitet (Hassmén & Hassmén, 2008).  

För att öka vår studies reliabilitet och validitet har vi använt oss av två redan beprövade 

mätinstrument, Pelletier, Fortier, Vallerand, Tuson, Briere, & Blais, (1995) instrument och 

Perception of Success Questionnaire av Roberts, Treasure & Balague, (1998) som Wagnsson 

(2009) översatte till svenska. Dessa behandlar frågor om självbestämmandeteorin och den 

målorienterade prestationsmotivationen. Eftersom de redan är beprövade ger det en hög 

reliabilitet och validitet.  

 

Vi skapade två enkäter. En som riktade sig till personer som tränar på gym och en som riktade 

sig till personer som tränar lagidrott. Genom att ha två enkäter ökade vi reliabiliteten eftersom 

vi modifierade frågorna så att de blev anpassade efter grupperna.  

 

Vi genomförde även en pilot studie för att öka validiteten i vår studie. Syftet med pilot studien 

var att få feedback om frågorna var korrekt ställda, lättförståeliga, om de besvarade vårt syfte 

och om vi behövde modifiera eller ta bort någon av frågorna. Detta är något som Hassmén 

och Hassmén (2008) anser är nödvändigt för att studien ska bli så tillförlitlig som möjligt.  

 

För att höja vår validitet har vi i vår enkätundersökning gjort ett specifikt kvoturval. Det 

gjorde vi för att fråga rätt personer och ha så stor spridning som möjligt från olika lag, sporter 

och gym och dessutom att de var i den åldersgrupp som vi riktade oss till.  

Reliabiliteten för vår fråga om vad som motiverar personerna till att träna blir mindre 

eftersom vi har många alternativ. Ju fler alternativ man har ju högre risk är det att en person 

svarar på något annat sätt nästa gång. Att ha många alternativ var ett medvetet val för att få en 

större spridning på svarsalternativ och ett större djup i enkäten.  

 

3.7 Etiskt förhållningssätt 

Som forskare har vi ett ansvar gentemot människor som medverkar i vår studie och i vår 

forskning. Det som kan förväntas av oss som forskare är att vi gör vårt bästa för att hålla en 
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hög kvalitet på vår studie, att vi är fria från yttre påverkan eller att vi inte kommer ändra 

resultaten på något vis. Det kan också förväntas av oss att vi ska publicera resultaten, redovisa 

metoderna samt inte stjäla något från andra studier (Vetenskapsrådets rapportserie, 2011). 

 

Vi kommer att förhålla oss till de fyra kraven som ställdes upp för att skydda de personer som 

är med i undersökningen. Det första kravet är ”informationskravet”. Det handlar om att vi 

som forskare måste informera de som blir berörda av forskningen om det aktuella syftet för 

studien. Det andra kravet är ”samtyckekravet” och betyder att en deltagare får bestämma själv 

om han eller hon vill medverka i studien. Tredje kravet handlar om att forskningen kommer 

att, i största möjlighet, vara konfidentiell och anonym. Det betyder att vi som utför studien 

inte kommer att veta vem som har svarat vad på enkäten. Detta krav heter 

”konfidentialitetskravet”. Det fjärde och sista kravet är ”nyttjandekravet” vilket betyder att 

resultaten vi får fram endast kommer att användas i forskningssyfte och inget annat (Hassmén 

& Hassmén, 2008). 

 

För att upprätthålla och följa de fyra kraven så var det första vi gjorde att fråga de utvalda 

respondenterna om de ville delta i studien. Vi gav dem också en kort förklaring om syftet med 

studien samt vart vi kommer ifrån. Respondenterna fick mer information i enkäten där vi 

utförligare beskrev syftet med studien, vilka vi var samt att enkäten är anonym och 

konfidentiell. I inledningstexten informerades även respondenterna om att vi endast kommer 

att använda resultaten till vår uppsats och under ett opponeringstillfälle. Alla respondenter 

tillfrågades om de ville delta i studien innan vi skickade enkäten till dem. Det som kan ha 

påverkat att enkäten uppfattas som anonym och frivillig är att vi hade någon form av relation 

till alla utvalda. Det kan ha skapat press hos respondenterna så att de känner att de måste göra 

enkäten för vår skull. Dessutom kan det ha påverkat svaren om respondenterna inte känner sig 

anonyma på grund av att vi har en relation till dem. Dessa saker kan ha påverkat validiteten i 

vår studie.  
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4. RESULTAT 

De tydliga skillnaderna som vi har fått fram av enkäten (figur 2)  är att lagidrottare generellt 

tränar mer för att träffa kompisar, känna gemenskap, tävla och för att utvecklas i sin idrott. 

Personer som tränar på gym är generellt mer fokuserade på att bli starkare, få snyggare kropp 

och få större muskler. Likheterna mellan personer som tränar på gym och lagidrottare är att de 

flesta tycker det är viktigt att få en bättre hälsa, må bättre och att det ska vara skönt att träna 

(figur 2). 

Figur 2. Stapeldiagram som visar likheter och olikheter på motivationsfaktorer. I procent. Totalt N=28 (gym 

N=14, lagidrott N=14). 
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Figur 3. Personer som tränar på gym (N=14) och lagidrottares (N=14) medelvärde inom/utifrån den 

målorienterade prestationsmotivationen.  

 

Resultatet (figur 3) visar att båda grupperna är starkt uppgiftsorienterade. Skillnaden är att de 

som tränar på gym, generellt sett är mindre resultatorienterade än lagidrottare. Som resultatet 

visar så är ingen av grupperna särskilt resultatorienterade. Hassmén och Hassmén (2010) 

beskriver att det är bättre att vara mer uppgiftsorienterad för att bibehålla motivationen. 

Resultatet visade att oavsett om man tränar på gym eller lagidrott så är uppgiftsorienterade 

mål den främsta motivationsfaktorn.  
 

Figur 4. Personer som tränar på gym (N=14) och lagidrottares (N=14) medelvärde inom/utifrån 

självbestämmande teorin.  
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Figur 4 visar tydligt att det är de inre motivationsfaktorerna som är de största motivationerna 

till att personer tränar. Dessa inre faktorer kan vara att lära sig nya egenskaper, känna sig nöjd 

med sin prestation eller att man utvecklar sin förmåga.  

 

Utgår man från de båda teorierna, målorienterad prestationsmotivation och självbestämmande 

teorin, så är det de inre motivationerna som ett uppgiftsorienterat klimat som är den 

huvudsakliga motivationen till att personer tränar. Resultatet visar även att personerna till en 

viss del är resultatorienterade och att de motiveras av yttrefaktorer.  

 
Figur 5. Stapeldiagram som visar högsta till lägsta motivationsfaktorena hos responderna inom ålders 

grupperna 18-25År (N=7) och 26-32år (N=7). 
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På personer som tränar gym ser man inga stora skillnader på motivationsfaktorerna för att 

träna. Skillnaderna syns där fler personer mellan 18-25år tränar för att få större muskler och 

för att det är roligt. Personerna som är mellan 26-32år har istället träning som ett sätt att 

koppla av samt att få tävla. 
 

 
Figur 6. Stapeldiagram som visar högsta till lägsta motivationsfaktorena hos responderna inom ålders 

grupperna 18-25År (N=9) och 26-32år (N=5). 
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Den stora skillnaden mellan personerna som är 18-25år och de som är 26-32år är att de yngre 

har fler motivationsfaktorer. De yngre är mer motiverade av att må bättre, att utvecklas inom 

sin idrott, känna gemenskap och att de mår dåligt utan träning. De största faktorerna för de 

äldre är att ha kul med sitt idrottande, att tävla, förbättra konditionen samt träffa kompisar. 

Det är även stor del av de yngre som har detta som motivationsfaktorer (figur 6).  
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5. DISKUSSION  

Syftet med studien var att undersöka om det fanns likheter och olikheter i motivationsfaktorer 

mellan personer som tränar på gym och personer som utövar lagidrott. Vi hade ett antal 

hypoteser som vi utgick ifrån.  

 

Hypotesen om att lagidrottare var mer fokuserade på det sociala och för att känna gemenskap 

styrktes då resultaten visade att viktiga orsaker till att de tränade inom lagidrott var för att 

träffa kompisar och känna gemenskap. Det fanns dock även andra orsaker som var minst lika 

viktiga som det sociala, till exempel att idrotten måste vara rolig, att de ska må bättre och att 

de fick tävla. Detta tycker vi är självklara svar eftersom lagidrott handlar om att tävla mot 

andra och känna gemenskap i grunden. Sedan är orsaker som att man ska må bra av det och 

att det ska vara roligt, uppenbara saker som måste uppfyllas för att motivationen ska 

bibehållas under en längre tid (Hassmén & Hassmén, 2010). 

 

Vår hypotes om att personer som tränar på gym har större fokus på att förbättra sig själv 

bekräftades också av resultaten från gymenkäten. Studiens resultat visade att bli starkare, få 

snygg kropp och få större muskler var det viktigaste. Det estetiska och egenutveckling var de 

största motivationsfaktorerna. Utifrån egna erfarenheter från gymkulturen kändes detta också 

självklart eftersom det alltid har varit ett större fokus på utseende inom denna kultur. Det man 

ofta hör personer diskutera om när de pratar om deras träning på gym är att de antingen vill få 

större biceps, att de har för små ben eller att de vill fixa formen till sommaren. Det finns också 

tävlingar som handlar om att man ska bli muskulös, symmetrisk och få så låg kroppsfett som 

möjligt. Det finns också de som tränar för att bli starkare och tävla inom olika 

styrkelyftstävlingar, men den generella uppfattningen vi har är att det är större utseende 

fixering inom gymkulturen än någon annan idrottskultur.  

 

Man kunde se några gemensamma motivationsfaktorer som både personer som tränar på gym 

och de som spelar lagidrott hade. Dessa handlade om tillfredställelsen att träna och att det ska 

vara hälsofrämjande. Slutsatsen man kan dra av detta är att det alltid finns ett antal 

grundläggande motivationsfaktorer till varför man tränar, till exempel må bättre, det ska vara 

roligt och att det ska vara skönt att träna. Skillnaderna ser man tydligt beroende på vilken typ 

av träning de utför. Det är förståeligt att personer som tränar lagidrott uppskattar det sociala 

och personer som tränar på gym strävar efter att utveckla sig själv. Om man utgår från 
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självbestämmande teorin ser man att de som tränar på gym motiveras av inre faktorer till 

skillnad mot lagidrottare som motiveras mer av ytterfaktorer.  

Tidigare forskning har, till skillnad från oss, visat att de främsta anledningar till att träna på 

gym är för att må bättre, förbättra konditionen, förbättra hälsan och för att det är skönt att 

träna. Anledningar som att få större muskler eller snyggare kropp var inte dem drivande 

motivationsfaktorerna (Riksidrottsförbundet, 2001). Vi tror att detta kan bero att de hade en 

bredare åldersgrupp (12-70 år) än vad vi hade, eftersom vi riktade in oss på personer mellan 

18-32 år.  

 

Vi använde oss av hade två olika metoder för att se vilka motivationsfaktorer de hade. Första 

metoden gick ut på att rakt ut fråga vilka motivationsfaktorer som främst motiverade dem. 

Den andra gick ut på att ha flera skal frågor där de fick svara hur bra ett påstående stämde in 

på dem med hur de känner för sin träning. Detta gav oss två olika svar som gick emot 

varandra. Majoriteten av de svar vi fick på frågan om motivationsfaktorer svarade att de 

gjorde det för att få snyggare kropp och få större muskler vilket är, enligt oss, mer 

resultatorienterade mål.  Däremot när de fick besvara hur bra ett påstående stämde in på dem 

fick vi resultatet att de var mer uppgiftsorienterade. Vi tror att tillförlitligheten hade blivit 

högre om vi endast höll oss till frågan om motivationsfaktorer eftersom den visar deras 

specifika mål med träningen  

  

Det som förvånade oss med resultaten var att lagidrottare inte var mer resultatinriktade. 

Resultatmål fanns fortfarande men det var främst uppgiftsorienterade mål som de blev 

motiverade av. Från egna erfarenheter trodde vi att resultatmål skulle haft större betydelse för 

lagidrottare eftersom att vinna matcher och göra mycket mål är saker som det ofta pratas om 

inom denna kultur. Studien visar att motsatsen, uppgiftsorienterade mål, kan vara den 

huvudsakliga motivationsfaktorn. Vi tror att det är när resultatmål uppfylls som människor 

vill dela med sig av sin prestation till andra eftersom dessa har mer prestige i sig än 

uppgiftsorienterade mål. Därför kan man tro att lagidrott har ett mer resultatinriktat klimat än i 

vad det i själva verket är. Detta indikerar att coacher borde fokusera på att skapa ett mer 

uppgiftsorienterat klimat och sätta mål med spelarna där deras egen utveckling ligger i 

grunden (Hassmén & Hassmén, 2010). Spelarna skulle då bli mer motiverade över en längre 

tid till att träna och laget skulle antagligen nå flera resultatmål genom bättre och mer 

motiverade spelare. 
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Att det fanns en skillnad mellan personer som är 18-25 år och de som är 26-32 år som tränar 

på gym hade vi förutspått redan innan. Skillnaderna var att personer mellan 18-25 år tränar för 

att få större muskler och för att det är roligt. Personerna som är mellan 26-32 år har istället 

träning som ett sätt att koppla av samt att få tävla. 

Det som förvånade oss var att studiens resultat visade att det var en ganska stor skillnad även 

inom lagidrotten. Speciellt att personer som är yngre skulle ha fler motivationsfaktorer. Fram 

för allt att de såg träning som avkoppling och att de mår dåligt utan den var förvånande att fler 

unga tyckte än äldre. Äldre personer utförde lagidrott till största del för att det var roligt, för 

att träffa kompisar och för att det var skönt. Vi trodde att andra faktorer som familjen och 

jobb skulle påverka svaren att de ville ha mer egen tid och komma bort från ”verkligheten”. 

Istället fick vi resultatet att ha roligt var det absolut viktigaste, vilket visar att en inre 

motivation är starkare än en yttre även i lagidrott.  

 

Slutsatsen är att det finns gemensamma motivationsfaktorer för båda grupperna. Dessa är 

tillfredställelsen för att träna och att det ska vara hälsofrämjande. Det finns alltid ett antal 

grundläggande motivationsfaktorer till varför man tränar, till exempel må bättre, det ska vara 

roligt och att det ska vara skönt att träna oavsett träningsform. Som det beskrivs i 

självbestämmande teorin och målorienterad prestationsmotivation handlar detta om inre 

motivation och ett uppgiftsorienterat klimat (Hassmén & Hassmén, 2010). Olikheterna var att 

de som tränade på gym var mer fokuserade på sig själv och kroppsutveckling, till exempel få 

snyggare kroppar. Lagidrottare hade ett mer socialt fokus. Det var viktigt att känna en 

gemenskap, träffa kompisar och utvecklas inom sin idrott. Detta stämde väl med våra 

hypoteser. 

 

Våra resultat kan vara till nytta i yrkesroller som handlar om att motivera personer till att vara 

fysiskt aktiva. Det man kan ta med sig är en generell förståelse för vad som motiverar olika 

grupper till att träna. Genom detta snabbare förstå, motivera och hjälpa dem utvecklas.  

 

5.1 Metodologiska reflektioner och framtida forskning 

En brist i vår undersökning är antalet respondenter. För att få mer pålitliga resultat skulle ett 

större antal respondenter att föredra. Denna begränsning uppstod för att vi specifikt inriktade 

oss på åldern 18-32. Dessutom var det mycket viktigt för oss att de bara hade fokus på en 

träningsform och detta begränsade oss också. Anledningen till att de endast skulle ha en 

träningsform i fokus var för att resultatet skulle bli så trovärdigt som möjligt. Att vi hade 
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denna begränsning skapade problem i urvalet eftersom många utövar både lagidrott och 

gymträning. Det vi kunde gjort annorlunda om vi ville haft mer svar var att ta bort 

åldersbegränsningen och att de endast behövde utföra en idrott. Detta hade möjliggjort att vi 

kunde lagt ut den på diverse tränings forum.  

 

Utformningen av enkäterna var överflödiga i vissa delar. Frågan om hur mycket man tränade 

på en vecka var onödiga utifrån vårt syfte. Detta var endast en utfyllnads fråga. Ett alternativ 

som borde ha tillagts i frågan om deras främsta motivationsfaktorer är ”vinna”. Det skulle gett 

oss ett bättre perspektiv på om de är mer resultatorienterade eller inte.  

 

Däremot kan man göra framtida forskning om det finns skillnader på motivationsfaktorer 

beroende på om man är man eller kvinna. Man skulle också kunna studera om hur mycket 

man tränar på en vecka påverkar vilken de främsta motivationsfaktorerna är. Annan framtida 

forskning kan vara att göra intervjuer istället för en enkät. Genom intervjuer skulle man ha 

fått en djupare inblick i vad det är som motiverar personer till att träna. En framtida studie om 

det är skillnad på motivationsfaktorer mellan motionärer och elitsatsande idrottsmän skulle 

även vara intressant att genomföra. 

 

Det kan diskuteras om frågorna angående självbestämmande teorin och målorienterade 

prestationsmotivationen var för ledande, särskilt frågorna inom den målorienterade 

prestationsmotivationen. Eftersom vi använde ett redan beprövat instrument antog vi att det 

även skulle passa för vår studie. Istället insåg vi att vi borde ha utmanat respondenterna 

genom att ha ett antal skal-frågor där de blev utmanade att fundera på vilket som var viktigast 

för dem. Ett exempel på en extra fråga till lagidrottare vore: ”Vad är viktigast för dig – vinna 

matchen eller vara nöjd med din prestation?”. 

 

Något som vi tror kan ha påverkat resultatet är att de flesta som är med i undersökningen har 

vi en bekantskap med och vet därför att dessa personer tränar mycket. Det kan ha påverkat 

tillförlitligheten för vår studie. En del av respondenterna kan ha haft en kunskap om vad 

uppgiftsorienterad (inre) och resultatorientering (yttre) handlar om och kan därför ha svarat 

utifrån vad de vet är den optimala motivationsfaktorn.   
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