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Sammanfattning 

Motivation har en betydande roll när det kommer till att människor väljer att motionera. Syftet 

med studien var att se om yngre motionärer mellan 18 och 30 år samt äldre motionärer på 65 

år och uppåt motionerar på träningslokaler för samma motivationsfaktorer, samt att se vilken 

av de fem motivationsfaktorerna (fysiskt, psykiskt, socialt, må bra och yttre faktorer) som är 

viktigast och även om det finns några könsskillnader. Genom en kvantitativ 

enkätundersökning har 40 respondenter från två olika träningslokaler i Karlstad, Friskis och 

svettis samt Livskraft deltagit och resultatet har visat att det inte finns några större skillnader 

mellan varken åldersgrupperna eller könen i urvalsgruppen. Utöver detta visade resultatet att 

”må bra” faktorn var den viktigaste motivationen, tätt följt av den ”psykiska” som bland annat 

innefattar att klara av stress, bli glad och få bättre självförtroende; samt den ”fysiska” som 

innebär att man vill förbättra sitt utseende, komma i form och även vill att kroppen ska må 

bra. Det visar på att hälsa är viktigt för respondenterna, i form av att ”fysiskt” och ”psykiskt” 

har värderats högt. Resultatet visade även att det inte fanns något samband mellan kön och 

ålder i förhållande till motivationsfaktorerna samt att ”yttre faktorer” inte är lika relevant för 

respondenterna som de övriga motivationsfaktorerna.  
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Abstract 

Motivation plays a significant role when it comes to why people choose to exercise. The aim 

off the study was to see if young athletes between 18-30 years of age and older athletes of 65 

years and older exercise on training facilities for the same motivation factors, and to see 

which of the five motivation factors (physical, psychological, social, feel good and external 

factors) is most important, and even if there are any gender differences. Through a 

quantitative survey 40 respondents from two different training facilities in Karlstad, Friskis 

och svettis and Livskraft have participated and the results have shown that there are no major 

differences between either age groups or gender in the selection group. In addition, the results 

showed that the “feel good”-factor was the main motivation, closely followed by the 

“psychological” that includes coping with stress, be happy and self-confident; and the 

“physical” which means that they want to improve their body appearance, getting in shape 

and also want the body to feel good. This shows that health is important for the respondents; 

in terms of that “physical” and “psychological” have been valued highly. The results also 

showed that there were no connection between gender and age in relation to motivation 

factors and the external factors are not as relevant to the respondents as the other motivational 

factors.  
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1.  INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

  

Aftonbladet (2015) berättar om en undersökning från Karolinska institutet som handlar om att 

Sverige är det land som har flest träningskort per capita. Kort därefter fortsätter aftonbladet 

med att Sverige är det land som är mest stillasittande i hela Europa. Vilket ger oss en 

tankeställare, hur vi kan vara det land med flest träningskort per invånare, samtidigt som vi är 

det land som är mest stillasittande? Aftonbladet (2015) fortsätter därefter att skriva om 

enskilda motivationstekniker i sin artikel, att man som enskild individ måste hitta en egen 

”morot” som motivation för att börja aktivera sig.  
 

Kirkegaard (2007) menar att på grund av samhällets växande skönhetsideal ser man idag 

tydliga trender där ungdomar och yngre vuxna i första hand motionerar för att förbättra eller 

förändra sitt utseende. Även socialpsykologen Johansson (1998, 2006) skriver och berättar om 

dagens utseendefixering, där individer med möjlighet av skönhetsoperationer, tatueringar och 

kroppsskulptering kan ändra sina kroppar och därigenom ändra sin identitet. Kirkegaard 

(2007) menar som Johansson att individualiseringen har ökat fokuseringen på kropp och 

utseendet på grund av samhällets skönhetsideal, vilket är stora drivkrafter för att passa in och 

det har därigenom startat en explosionsartad ökning för träningsindustrin.  
 

Genom tidigare forskning från Kirkegaard och Johansson ser man att de lägger stort fokus på 

ungdomar och yngre vuxna. Hur de förhåller sig till träning och av vilka anledningar de 

motionerar och där teorin i stort handlar om utseendet och kroppsskulptering. Statistiska 

centralbyrån (Ryaff, 1989) har tagit fram statistik som visar att individer idag lever längre, 

tack vare samhällsförändringen och att år 2020 kommer Sveriges befolkning uppskattningsvis 

innefatta 21% av äldre individer. Genom den stora ökningen av äldre kan man idag se deras 

delaktighet inom träningsverksamheten, där seniorpass och pensionärsmedlemskap har 

påbörjats på grund av den stora efterfrågan.                                              

Men hur ser den äldre generationen på motion? Är det samma ”morot” som styr de äldres 

tankar kring motion som för de yngre? Detta ledde till syftet med studien: motionerar yngre 

vuxna mellan 18 och 30 år och äldre motionärer på 65 år och uppåt av samma 

motivationsfaktorer?  
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Denna b-uppsats ska undersöka om det finns andra motivationsfaktorer utöver utseendet som 

är med och påverkar träningsintresset hos motionärer. Om de även är aktiva av ”fysiska”, 

”psykiska” och ”sociala” skäl, eller om de motionerar med att ”må bra” i fokus?  

Om det är så att människor är aktiva på grund av de ”yttre faktorerna”, som innefattar 

kataloger, tv, reklam, internet med mera. Om det är en stor påverkan från samhället idag och 

att man kan följa samhällsidealen överallt som är anledningen till att man finner motivation 

till att gå och motionera på träningslokaler?  

1.2 Syfte  

 

Syftet är att undersöka om yngre vuxna mellan 18-30 år och äldre på 65 år och uppåt 

motionerar av samma motivationsfaktorer på träningslokaler. Utöver det ska det undersökas 

om kön är en viktig bakgrundsvariabeln.  

1.3 Frågeställningar 

 Vilka motivationsfaktorer (fysiskt, psykiskt, socialt, må bra och yttre faktorer) är 

viktigast för respondenterna? 

 Kan man se skillnader mellan de två åldersgrupperna (18-30 år samt 65 år och uppåt) 

gällande motivation till motion? 

 Finns det några könsskillnader vid motivation till motion? 

 Finns det något samband mellan kön och ålder när det gäller motivation till motion? 
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2. LITTERATURBEARBETNING 

Nedan förklaras studiens centrala begrepp, deras betydelse och varför de togs med i 

undersökningen.  

2.1 Yttre faktorer 
 

Doktor och reklamforskare Modig (2012) menar att människan tar in information som 

exempelvis bakgrundsmusik eller reklam för att sedan undermedvetet bearbeta det och ta 

omedvetna beslut. Rysst (2010) skriver i sin artikel att de individer som utsätts för media inte 

påstår sig reflektera avsevärt över det, men att de trots det tar ologiska beslut angående sina 

levnadsvanor, vilket påvisar att omedvetna beslut tas i samband med mediapåverkan.                                                                          

Anledningen till att begreppet ”yttre faktorer” togs med i studien, var för att se om 

urvalsgruppen påverkas av reklamatisering genom internet, kataloger och tv med mera, samt 

om detta fungerar som en motivation för att få respondenterna till att vilja fortsätta att 

motionera.  

2.2 Motivation 
 

Motivation är ett ord som involverar många olika betydelser. Faskunger och Hemmingsson 

(2005) förklarar att motivation är den drivkraft som agerar bakom en handling, det vill säga 

den kraft som får oss att uträtta våra behov. Revstedt (2000) beskriver istället motivation som 

ett sätt för människan att leva livet fullt ut och att man strävar efter att göra det. Strävan ligger 

nämligen i människans karaktär och innefattar att samtidigt vara aktiv som man är social och 

kreativ. Revstedt menar fortsättningsvis att motivation är den kraft, som genom strävan till ett 

meningsfullt liv, ger handlingarna ett syfte och en mening. För att få tillräckligt med 

motivation för en handling, behöver man ett mål eller ett syfte att genomföra. Dessa två 

definitioner ligger som grund gällande förståelsen för motivation i denna undersökning. 

Enligt Maslows (1943) behovshierarki, menar han att människans syfte och motivation ingår i 

en behovstrappa, där de kroppsliga behoven i form av mat, sömn, luft och sex prioriteras och 

motiveras i första hand. Att det är de här som måste behandlas först för att behoven ska 

överses. Därefter kommer de övriga fyra trappstegen trygghet, kärlek och gemenskap samt 

uppskattning och självförverkligande.            
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Maslow menar med sin teori att självförverkligandet är det sista som människan uppnår och 

att man måste ta första steget i trappan och uppnå det behovet, innan man kan börja fokusera 

på nästa trappsteg.  

Begreppet ”motivation” valdes eftersom att det är den drivkraft som utvecklar en handling 

samt att det är motivationsfaktorer som ska undersökas.  

2.3 Fysisk aktivitet och motion 
  

Enligt folkhälsomyndigheten (2016) är fysisk aktivitet en muskelsammandragning genom all 

typ av kroppsrörelse som sedan resulterar i en ökad energiförbrukning. Folkhälsomyndigheten 

menar fortsättningsvis att motion är genomförandet av en planerad, välordnad och organiserad 

aktivitet, där innebörden i fokus ligger på att hälsofrämja, upprätthålla och förbättra sin 

fysiska kondition, som till exempel muskelstyrka, muskeluthållighet, balans, koordination och 

rörlighet.  

Då fysisk aktivitet är ett brett begrepp valdes användningen av ”motion”, som var det mest 

beskrivande begreppet att använda. Anledningen till att ordet ”motionär” användes, var för att 

kunna definiera begreppet motion med ett mer alldagligt språk.     

2.4 Hälsa- fysiskt, psykiskt och socialt 
 

Undersökningen vill lyfta fram vad som kan tänkas vara den mest drivande 

motivationsfaktorn för respondenterna på två träningslokaler. Hälsa är ett övergripande 

begrepp och Världshälsoorganisationens (1948) definition lyder: ”Hälsa är ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom 

och handikapp”. Världshälsoorganisationen menar att för att kunna uppnå en bra hälsa, 

behöver man inte enbart vara fri från sjukdomar, utan att man även har ett övergripande 

samspel mellan de fysiska, psykiska och sociala faktorerna i kroppen och omgivningen.  
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Friskvården (2014) förklarar följande begrepp för att må bra: 

- Fysiskt: varje enskild individ bör motionera 30 minuter dagligen och genom det ska 

en in- och utvändig förändring kunna ses och kännas, som gör att man mår bra och 

upplever sig bli bättre.  

- Psykiskt: ett psykiskt välmående handlar om hur man klarar av och påverkas av stress 

och hur man mår känslomässigt. Det psykiska välmåendet påverkas av flera 

komponenter, som motion, boende, goda och trygga relationer med mera.  

- Socialt: handlar om att man påverkas positivt eller negativt mentalt, beroende på om 

relationer till vänner, familj och släktingar är goda eller inte. Att man blir bekräftad för 

den man är och får tillhöra en social gemenskap. Friskvården menar precis som Aaron 

Antonovsky (2005) i hans teori om KASAM, att beroende på en individs känsla av 

sammanhang och gemenskap till andra, blir det i sin tur avgörande för hälsotillståndet.  

2.5 Fysisk motion och träningslokaler 
 

Folkhälsan (2016) beskriver att motion behövs genom hela livet, för att man ska vara 

hälsosam och må bra. Samtidigt ger motion motionärerna andra fördelar, genom att stress kan 

hanteras samt att man får en förbättring av inlärningen. Andra hälsofördelar med motion som 

hälsosidorna (2010) förklarar är att endorfiner släpps ut i kroppen, som skapar glädje och en 

vilja att utföra motionen. Denna glädje tas i form genom att människor vill prestera och få ett 

önskat resultat, som träningslokaler kan hjälpa till med.  

För att uppnå detta söker många motionärer sig in i träningslokaler för att kunna prestera och 

fullfölja sina mål. Friskis och svettis i Karlstad är en av träningslokalerna som motionärerna 

söker sig till och den är till för att stötta och bidra med vad motionären kan tänkas önska sig. 

Som Friskis och svettis (2016) beskriver är de en förening, vilket innebär att ett medlemskap 

behövs för den som vill använda sig av deras utrustning, plats och sociala omgivning. Med 

tanke på att föreningen är ideell, arbetar alla värdar, tränare och ledare gratis och driver 

Friskis och svettis framåt med engagemang och kärlek till föreningen, men även för 

motionärerna. Livskraft (2016) engagerar sig på samma sätt och vill få motionärer att finna 

glädjen med att motionera. Livskraft är en träningslokal som finns både vid Karolinen och 

universitetet i Karlstad och drivs av personliga tränare, kostrådgivare samt instruktörer.  
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2.6 Saknad av vetenskaplig litteratur  
 

Genomförandet av b-uppsatsen utgick från vad vi redan kunde och visste om 

”motivationsfaktorer”, då vi fått erfara mycket av den relevanta kunskapen från lektionerna på 

Karlstad universitet, där många av lärarna är utbildade forskare inom idrottsvetenskap. 

Mycket av den använda litteraturen är även den som har använts i våra tidigare arbeten och 

studier. Genom nyttjandet av det vi visste sedan tidigare startades uppsatsen igång via 

internet, där vi till stor del tog hjälp av Google scholar som är en av de större sökmotorer som 

har använts.  

I mångt och mycket utfördes de flesta sökningar med definierade ord eller meningar på 

engelska. Det var för att få ett större utbud på artiklar och även för att få relevant forskning 

inom det valda område, så att fakta kunde hämtas och diskuteras, jämföras och eventuella 

slutsatser kunde dras från det resultat som framkom i studien. Mycket av det som hittades 

visade att många studier inom ämnet hade gjorts på universitetsnivå som tidigare b- och c-

uppsatser, vilket dessvärre inte har kunnat uppges som referenser. 

Efter många timmar spenderade på internet samt universitet- och stadsbibliotek, drogs 

slutsatsen att det möjligen inte finns mycket vetenskaplig forskning inom det valda 

problemområdet. Vi kunde därför inte använda oss av relaterande fakta som kunde styrka, 

stödja och/eller försämra resultatet i studien. Baserat på vår bok- och artikelsökning, finns det 

troligen en del forskning kring yngre och deras motivationsvanor, men när det gäller den äldre 

generationen är utbudet bristfälligt. Det finns inte mycket vetenskaplig forskning som kan 

stärka resultatet och därför ses det som en kunskapslucka som kan fyllas genom denna 

undersökning.  

2.7 Kritik gällande diskussionsdelen och litteraturbearbetningen 
 

Författarna för uppsatsen är medvetna om att det saknas viss vetenskaplig litteratur som kan 

styrka resultatet. De artiklar som hittades var på universitetsnivå i form av b- och c-uppsatser 

och kunde därav inte användas som referenslitteratur. Vi drog därför slutsatsen tillsammans 

att det möjligtvis inte har gjorts många tidigare forskningsstudier, förutom b-och c-uppsatser, 

inom området och tillägnar kritik till vårat egna arbete.  
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3. METOD 

 

3.1 Design 
 

Syftet har en stor del i valet av metod för insamling av data. Valet av en kvantitativ metod 

ansågs vara det bästa alternativet, då fokus kunde ligga på enkäter som kunde besvaras på de 

valda träningslokalerna, som sedan kunde analyseras i programmet SPSS. Via analyseringen i 

SPSS skulle medelvärdet tas ut gällande de olika motivationsfaktorerna (fysiskt, psykiskt, 

socialt, må bra och yttre faktorer) och eftersom att det förekommer i siffror, tycktes en 

kvantitativ metod vara det mest lämpliga alternativet (Trost, 2012).  

Fördelar med denna metod är att det är enkelt att tillämpa en enkät i programmet ”survey & 

report”, för att sedan skriva ut och ha med sig på plats. Det kräver heller inte mycket tid av 

respondenterna, som snabbt kan kryssa i det alternativ som de tycker är bäst för att sedan 

lämna in enkäten. En nackdel är att det är svårt att veta validiteten i respondentens svar. Man 

går även inte på djupet när en enkätundersökning används, vilket istället görs när man 

använder sig av en kvalitativ metod i form av intervjuer (Trost, 2012).  

Det positiva med en kvantitativ metod är att man enkelt får veta vad det är som motiverar 

respondenterna i helheten, men nackdelen är att man inte får med känslor och tankar. Fokus i 

denna studie är att statistiskt se om det skiljer sig mellan de yngre och äldre motionärerna 

gällande motivationsfaktorer och då fungerar en kvantitativ metod utmärkt, men den ger ingen 

helhetssyn på området, då enkäter inte går på djupet gällande vad människor känner och 

tycker. Det är även enklare att analysera en enkätundersökning och få fram resultat, till 

skillnad från om man ska bearbeta intervjuer, som kräver mer tid och arbete. Nackdelen med 

enkäter är dock att det blir svårt att få ut ett konkret tydligt svar om man inte har ett flertal 

enkäter att utgå ifrån.                                               

Ytterligare en fördel är att resultatet blir tydligare att beskriva, genom att man tar med tabeller 

och text som beskriver vad tabellerna visar, men som Backman (2016) menar blir det mer 

variationer och en större flexibilitet vid en kvalitativ undersökning. Samtidigt ger en 

kvantitativ metod ett tvärsnitt av det som undersöks, vilket sedan visar på samband och 

jämförelser som söks i undersökningen (Holme, 1997).  
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3.2 Urval 
 

Urvalet grundar sig i syftet och frågeställningarna. I denna studie blev valet att använda 

enkäter, för att få in fler svar som visar ett statistiskt resultat. Urvalet kring respondenterna 

blev bland annat yngre motionärer som skulle vara av båda könen i åldrarna 18-30 år. 

Eftersom att vi valde att få 40 enkäter besvarade, blev 20 av dessa yngre motionärer, varav tio 

av dem skulle vara män och de resterande tio skulle vara kvinnor. Utöver de yngre valdes 

även en grupp äldre motionärer, som skulle vara 65 år och uppåt och inneha 20 enkäter, i form 

av tio stycken som männen besvarade och tio som kvinnorna fick besvara, precis som vid de 

yngre respondenterna.  

Ytterligare ett urval som gjordes var att platsen skulle vara träningslokaler med vana 

motionärer och inte människor som är fysiskt aktiva generellt i sin vardag. Två 

träningslokaler skulle undersökningen utgå från och båda befann sig i Karlstad, Friskis och 

svettis samt Livskraft. Valet av två lokaler och inte enbart en var för att skapa en större 

reliabilitet samt större spridning i undersökningen, för att variationer kan förekomma mellan 

olika platser och tillförlitligheten kan öka om man breddar undersökningens urval. 20 enkäter 

togs med till vardera plats och fem av dem besvarades av motionärer som var kvinnliga och 

mellan 18-30, ytterligare fem besvarades av män som var mellan 18-30 och samma sak gällde 

även för de äldre på 65 år och uppåt. På så sätt skulle informationen som togs in av enkäterna 

bli relevant och utspridd och det skulle göra att frågeställningarna besvarades, vilket även 

Hassmén & Hassmén (2008) är inne på. 

3.3 Mätinstrument 
 

Vad som skulle ingå i enkäten var det första som gjordes. Utifrån syftet och frågeställningarna 

ställdes motivation upp, där huvudrubriker i form av motivationsfaktorerna (fysiskt, psykiskt, 

socialt, må bra och yttre faktorer) placerades ut. Utifrån dessa rubriker ställdes olika 

motivationsalternativ upp som driver en människa till att motionera. 27 motivationsalternativ 

togs fram via brainstorming och dessa delades in under de fem olika motivationsfaktorerna 

och ytterligare en fråga gällande motiv till att motionera valdes ut. Ett exempel på ett 

motivationsalternativ var ”att gå ned i vikt” som placerades ut under motivationsfaktorn 

”fysiskt”.  
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Vi ville ha en stor bredd av motivationsfaktorerna, för att få en större insyn kring vad det är 

som motiverar motionärer. Vi valde att utforma enkäten som en tratt, vilket innebar att 

enkäten påbörjades med två bakgrundsfrågor gällande respondentens kön och ålder. Tratten 

smalnades sedan av till en mer specifik fråga gällande motiven till att motionera, där fokus 

närmar sig syftet med studien. Tratten smalnades sedan av ordentligt och fokus på syftet blev 

när vi valde att skriva ”jag motionerar för att...” och sedan skrev ut 27 olika alternativ som 

skulle kunna motivera de utvalda respondenterna. De fick sedan fylla i hur bra de tyckte att 

påståendena stämde överens med deras syn på motion, där man kunde välja ”stämmer inte 

alls”, ”stämmer delvis”, ”stämmer bra” eller ”stämmer helt”. Valet att ta fyra alternativ istället 

för fem var för att respondenterna inte skulle kunna välja ett alternativ i mitten av enkelhet 

(Trost, 2012). Denna ”tratt-teknik” som användes gjorde att enkätmetoden blev mer specifik 

gällande syftet och frågeställningarna (Patel & Davidson, 2009).                                                                                                                                              

Vi valde att ha med kön och ålder i början av enkäten, för att det är öppningen på tratten, samt 

att det är två bakgrundsvariabler som skulle jämföras med resultatet. Huvudsakligen vill vi ta 

reda på om det skiljer sig mellan åldersgrupperna, men även för att se om det är några 

skillnader mellan ålder och kön. Vi valde även att inte ha med några fler frågor eller 

påståenden, då vi tyckte att det räckte med det som redan hade tagits med.  

3.4 Genomförande 
 

Enkäten var det första som gjordes och den utformades med hjälp av programmet Survey & 

report. Sedan kontaktades Friskis och svettis samt Livskraft om att en utdelning av enkäter 

skulle ske. Innan den riktiga datainsamlingen drogs igång, gjordes en pilotstudie med tre 

yngre individer mellan 18 och 30 år samt tre äldre på 65 år och uppåt.  

Friskis gav klartecken att vi kunde komma och då Livskraft inte hade gjort det, åkte vi dit 

först och fick sedan komma förbi dagen därpå. Vi gick därefter vidare till Friskis och svettis 

och anlände vid lunchtid. Efter att ha pratat med receptionen, gav de oss ett bord och 

placerade det i mitten av undervåningen. Vi försökte sedan metodiskt få tag på respondenter, 

genom att visa upp enkäten och förklara syftet med den. De fick även en förklaring om 

studiens urval, där respondenterna skulle vara mellan 18 och 30 år samt 65 år och uppåt. 

Därefter pekades åldrarna ut på enkäten och de fick frågan om de stämde in på någon av 

alternativen. Vi sa även att de kunde säga till om de undrade över något samt att vi kunde sitta 

med och hjälpa till, vilket även Trost (2012) menar att man ska tänka på.           
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På Friskis och svettis assisterade receptionisten, genom att se om de som loggade in ingick i 

urvalsgruppen eller inte. Detta har stärkt undersökningen och gjorde att urvalet har blivit 

lättare att följa.  

Dagen därpå möttes vi på Livskraft och pratade kort med en kvinna i receptionen och 

förklarade syftet med enkäterna. Insamlingen påbörjades sedan och fem äldre damer i rätt 

åldersklass fanns direkt innanför receptionen och de hjälpte till med att fylla i en varsin enkät. 

Resten av enkäterna besvarades genom att respondenterna valdes ut utanför träningslokalen i 

receptionen.   

3.5 Databearbetning 
 

När enkäterna var ifyllda och färdiga för analys, startades bearbetning. För att underlätta 

arbetet när enkäterna för hand skulle skrivas in i programmet SPSS, numrerades de från 1-40 

(Trost, 2012). Detta gjorde det lättare att veta vilken enkät som var vilken samt att det 

underlättade för att veta vilka enkäter som redan hade kodats in i programmet. När alla 

enkäter var inkodade, analyserades svaren i samma program genom att få ut olika 

medelvärden baserade på bakgrundsvariablerna .                                                             

Det första medelvärdet skulle visa vilken av de fem motivationsfaktorerna som var viktigast 

för alla 40 respondenter, utan att ta hänsyn till kön eller ålder. Detta gjordes genom att 

använda funktionerna ”analyze”, ”descriptive statistics” och sedan ”frequencies”. Sedan togs 

nästa tabell ut och den skulle visa vilken av de fem motivationsfaktorerna som var viktigast, i 

förhållande till de två åldersgrupperna. Då användes ”compare means”. För tredje tabellen 

skulle könen ställas i förhållande till motivationsfaktorerna och då gjordes det på samma sätt 

som vid åldersgrupperna. Till sist kördes båda variablerna (kön och ålder) i förhållande till 

motivationsfaktorerna och då användes funktionen ”crosstabs”.                                                                                                         

Programmet SPSS användes för att det kunde få fram de värden som var relevanta, vilket då 

blev olika medelvärden som kom fram via att ålder och/eller kön ställdes i förhållande till de 

fem motivationsfaktorerna. Inkodningen i programmet skedde då det var bättre att låta 

programmet få fram alla värden, istället för att sitta och räkna ut dem själv och då riskera en 

felräkning. Själva analyseringen i SPSS gjordes för att det resulterade i att rätt tabeller och 

diagram togs fram. En enkät som gällde för de kvinnliga respondenterna i åldersgruppen 65 år 

och uppåt innefattade en rad som inte hade kryssats i, vilket resulterade i ett bortfall på 

motivationsfaktorn ”psykiskt”.                                                                            
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När medelvärden och tabeller var framtagna, skrevs de över i textform till Microsoft Word, 

där fyra tabeller användes för att visa de medelvärden som var centrala för resultatet. Till sist 

analyserades och tolkades resultatet och det gjordes från de tabeller som hade tagits fram.  

3.6 Reliabilitet och validitet 
 

För en ökad validitet med undersökning gjordes den i en miljö där respondenterna kunde 

känna en koppling till enkätfrågorna. Om respondenterna istället hade befunnit sig i en 

klädbutik, hade de möjligtvis inte haft rätt sinnesstämning för att besvara enkäterna gällande 

motion och motivation som de istället fick när de befann sig i en träningslokal.           

För att få så liten påverkan på datainsamlingen som möjligt, fick respondenterna fylla i 

enkäten antingen när de var färdiga med träningen eller innan de skulle börja, då ingen av 

respondenterna skulle bli störda i sin träning. Reliabiliteten blev därför större då 

respondenterna fick besvara enkäten i samma miljö samt att de var bekanta med den miljö de 

befann sig i, det vill säga i receptionen för vardera träningslokal. Detta trycker Trost (2012) på 

och menar att det är viktigt för undersökningens trovärdighet.                    

Respondenterna som deltog fick även veta innan de besvarade enkäten vad syftet med den var 

samt vilket urval som hade gjorts, vilket betyder att de tillfrågades tydligt om de tillhörde en 

av de utvalda åldersgrupperna.  

Utöver detta gjordes en pilotstudie innan själva undersökningen, för att se om enkäten 

förstods och innefattade det som den skulle mäta. Därför fick tre yngre motionärer mellan 18 

och 30 år samt tre äldre som var 65 år och uppåt besvara enkäten och sedan komma med 

kommentarer. Därefter justerades enkäten efter kommentarerna från respondenterna i 

pilotstudien och detta stärkte undersökningen, vilket gör att validiteten kan ha ökat (Olsson, 

2011).   
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3.7 Etiskt förhållningssätt  
 

Denna undersökning har grundat sig i att få enkäter besvarade på två olika träningslokaler i 

Karlstad. I enkäten samt även genom ett muntligt samtal, fick respondenterna reda på att 

enkäten var anonym och att deras personliga medverkan inte skulle vara med i 

undersökningen och uppsatsen. Detta gjorde att deras identitet förblev okänd.  

Respondenterna fick även tydliga riktlinjer om att det var frivilligt att delta.                                

Som Vetenskapsrådet (2011) är inne på blev respondenterna behandlade med största 

försiktighet. Då syftet grundar sig i att se vilka motivationsfaktorer som är viktiga för både 

yngre och äldre motionärer, betyder detta att enkäten kan innefatta delar som kan uppfattas 

som stötande. Detta sågs noggrant över och enkäten utformades för att minska denna aspekt. 

Genom pilotstudien framgick det tydligt om respondenterna fann enkäten stötande. I början 

vid enkätstudien var det svårt att veta hur man skulle gå tillväga för att få tag på de rätta 

åldersgrupperna, utan att kränka eller inkräkta på individerna. Därför valdes alternativet att gå 

runt med en enkät i handen och förklara för varje respondent vad studien skulle gå ut på samt 

att peka ut de två åldersgrupperna som hade valts och fråga om respondenten tyckte att den 

stämde in på någon av dem. Därav sågs de etiska förhållningssätten över. 
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4. RESULTAT 

 

Nedan kommer resultatet att utgå från en enkätundersökning. Resultatet kommer framgå från 

fyra olika tabeller/figurer, där en gradering mellan 1.00-4.00 kommer finnas, då ett värde på 

1,00 är ”stämmer inte alls”, 2,00 är ”stämmer delvis”, 3,00 är ”stämmer bra” och 4,00 är 

”stämmer helt”.                        

                                                                                                                                                     

Den första figuren visar vilken av de fem motivationsfaktorer (fysiskt, psykiskt, socialt, må 

bra och yttre faktorer) som är viktigast för alla medverkande, utan att ta hänsyn till ålder eller 

kön.  

 

 

 

 

 

Figur 1. Undersökningsgruppens motivationsfaktorer utan hänsyn till kön eller ålder. 

I första figuren har alla 40 respondenter svarat på hela enkäten, förutom en respondent som 

inte kryssade i ett alternativ som befann sig under ”psykiskt” och därför har ett bortfall skett. 

Sett ur denna figur kan man se att det högsta värdet landade på motivationsfaktorn ”må bra”, 

på 3,00. Tätt följt blev den ”psykiska” och den ”fysiska” faktorn, med resultat kring 3, vilket 

motsvarar ”stämmer bra”. Motivationsfaktorerna ”socialt” och ”yttre faktorer” hamnade långt 

ned med värden på under 2, vilket motsvarar ”stämmer delvis”. Detta visar att om man inte tar 

hänsyn till kön eller ålder, så är ”må bra” den viktigaste motivationsfaktorn, medan ”yttre 

faktorer” i form av påverkan från kataloger, tv och internet med mera inte är av större vikt för 

respondenterna.  
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Tabell 1. Undersökningsgruppens motivationsfaktorer i förhållande till åldersgrupperna. 

Ålder Socialt Fysiskt Psykiskt Yttre faktorer Må bra 

18-30år Medelvärde 2,06 3,10 3,12 1,87 3,10 

Antal 20 20 20 20 20 

65 år & uppåt Medelvärde 1,74 2,66 2,85 1,23 2,90 

Antal 20 20 19 20 20 

 

I tabell 1 togs de två åldersgrupperna (18-30 år samt 65 år och uppåt) i förhållande till de fem 

olika motivationsfaktorerna. Resultatet visar att de yngre motionärerna (18-30 år) värderar sig 

högre i alla fem, med större skillnader mellan vissa motivationsfaktorer, som till exempel de 

”yttre faktorerna”. Generellt har båda åldersgrupperna värderat sig högt på både ”fysiskt”, 

”psykiskt” och ”må bra”; precis som figur 1 visade.                   

Det är även troligt att det finns små skillnader statistiskt sett, om man utgår från tabellen. Om 

man först ser över den ”sociala” faktorn, kan man se att båda åldersgrupperna ligger i 

närheten av värdet 2 och det antyder att det finns små skillnader, men att de samtidigt är 

relativt nära varandra. Det här betyder att både yngre och äldre motionerar till viss del för den 

”sociala” aspekten.  

Samma gäller för den ”fysiska” och den ”psykiska” motivationsfaktorn, där det återigen är 

små skillnader. Det tyder på att både yngre och äldre motionerar för dessa två faktorer och att 

det ”stämmer bra” överens för dem. När det gäller den ”yttre faktorn” tenderar den yngre 

åldersgruppen att närma sig ett värde på 2 som är ”stämmer delvis”, medan den äldre gruppen 

närmar sig värdet 1 som är ”stämmer inte alls”, vilket gör att en viss skillnad finns och att den 

yngre urvalsgruppen motionerar mer genom påverkan från kataloger, tv och reklam än vad 

den äldre urvalsgruppen gör.  

Slutligen gällande ”må bra” har båda urvalsgrupperna svarat högt och ligger runt ett värde på 

3 och det menas med ”stämmer bra” och att de motionerar för att upprätthålla hälsan.                                          

Resultatet för denna tabell visar att de två urvalsgrupperna sett ur ålder tenderar att motionera 

av samma motivationsfaktorer, men att det är väldigt små skillnader som finns mellan 

grupperna, speciellt vid de ”yttre faktorerna”.  
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Tabell 2. Undersökningsgruppens motivationsfaktorer i förhållande till könen. 

Kön Socialt Fysiskt Psykiskt Yttre faktorer Må bra 

Man Medelvärde 1,99 2,84 2,98 1,43 2,98 

Antal 20 20 20 20 20 

Kvinna Medelvärde 1,81 2,92 3,00 1,67 3,02 

Antal 20 20 19 20 20 

 

I tabell 2 sattes de två könen i förhållande till motivationsfaktorerna, för att se om det fanns 

några skillnader. Om man ser över alla fem motivationsfaktorer, är det ingen märkbar skillnad 

på någon av dem. Gällande det ”sociala” ligger både man och kvinna kring ett värde på 2 och 

motionerar ”delvis” på grund av denna faktorn. Det ”fysiska”, ”psykiska” och ”må bra” ligger 

alla runt värdet 3 och båda könen håller igång sig aktivt på träningslokaler för att de tycker att 

dessa tre ”stämmer bra” in på det som motiverar dem till att motionera. 

När det gäller ”yttre faktorer” har det även här värderats långt ned av båda könen, där männen 

närmar sig värdet 1 som betyder ”stämmer inte alls” och kvinnorna mot värdet 2, vilket 

betyder ”stämmer delvis”.  

Båda könen motionerar av samma motivationsfaktorer och värderar sig nästan lika högt eller 

lågt på alla fem, bortsett från väldigt små skillnader. Dessa skillnader är mindre markanta än 

vad de var vid tabell 1, gällande undersökningsgruppens motivationsfaktorer i förhållande till 

åldersgrupperna.  
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Tabell 3. Undersökningsgruppens motivationsfaktorer i förhållande till både kön och ålder. 

Kön Ålder Socialt Fysiskt Psykiskt Yttre faktorer Må bra 

Man 18-30år  2,07 2,98 3,01 1,57 2,97 

65 år & uppåt  1,90 2,70 2,96 1,30 3,00 

Kvinna 18-30år  2,05 3,23 3,23 2,17 3,23 

65 år & uppåt  1,58 2,61 2,74 1,17 2,80 

 

I tabell 3 har de fem motivationsfaktorerna ställts mot både kön och åldersgrupperna. 

Resultatet visar att män och kvinnor mellan 18 och 30 år har svarat rätt lika, runt ett värde på 

2 vid det ”sociala” och runt värdet 3 vid det ”fysiska”,” psykiska” och ”må bra”, där 

kvinnorna tenderar att värdera sig lite högre.  

Vid de ”yttre faktorerna” har kvinnan värderat sig högre när det kommer till åldersgruppen 

yngre (18-30 år), men inte åldersgruppen äldre (65 år och uppåt). De yngre kvinnorna ligger 

över värdet 2 vilket betyder ”stämmer delvis”, medan de yngre männen ligger en bit under 

värdet 2. Vid 65 år och uppåt har männen värderat sig högre än vad kvinnorna har gjort, men 

båda ligger runt värdet 1 vilket är ”stämmer inte alls”, som gör att det finns skillnader mellan 

både kön och ålder sett ur denna tabell.                           

Vid det ”sociala” ligger båda könen strax under värdet 2 som är ”stämmer delvis” och vid 

”fysiskt”, ”psykiskt” och ”må bra” ligger båda könen runt värdet 3, vilket är ”stämmer bra”. 

Män och kvinnor tycker att det är ungefär lika viktigt eller oviktigt med de fem 

motivationsfaktorerna, om man även tar med åldersgrupperna i beaktande. Om man ser över 

motivationsfaktorerna, kan man se att de yngre har värderat sig högre än de äldre på alla 

faktorer, men att det är relativt lika värderingar från alla grupper, oavsett kön eller ålder.  

På det ”sociala” har alla medverkande svarat rätt lika och samma är det med det ”fysiska”, 

”psykiska” och ”må bra”. Enda skillnaden mellan grupperna är vid den ”yttre faktorn”, då de 

yngre kvinnorna tenderar att tycka att det är viktigare än vad de andra i urvalsgruppen tycker.  

Resultatet visar att det inte finns något märkbart samband mellan ålder och kön, då de yngre 

kvinnorna värderar sig högre än vad de yngre männen gör, bortsett från enstaka fall; medan 

äldre män värderar sig högre än de äldre kvinnorna på alla fem motivationsfaktorer. Hade 

kvinnorna exempelvis, oavsett ålder, värderat sig högre än vad männen gjort, hade 

sannolikheten för ett samband varit större. 
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5. DISKUSSION 

5.1 Resultatdiskussion   

 

Det mest relevanta som framgick från resultaten kommer att framträda och jämföras med den 

vetenskapliga forskning som kunde hittas. Studiens syfte var att se om yngre och äldre 

motionärer motionerar av samma motivationsfaktorer på träningslokaler samt att se vilken av 

fem motivationsfaktorer (fysiskt, psykiskt, socialt, må bra och yttre faktorer) som är viktigast 

för respondenterna samt om det finns några könsskillnader utöver detta. Sett från resultaten 

tycks detta syfte ha besvarats.   

 

Resultatet visade att om man inte tar hänsyn till ålder eller kön, så är "må bra" en viktig 

motivation till att motionera. I undersökningen innefattade ”må bra” även andra delar som att 

man vill kunna vara onyttig och äta skräpmat samt att man vill vara hälsosam eller mer 

hälsosam. För urvalsgruppen generellt är dessa aspekter viktiga och det menar 

även Folkhälsan (2016) som skriver att motion, i form av fysisk aktivitet, är bra under hela 

livets gång för både yngre och äldre motionärer, för att man ska klara av att ”må bra” och 

fortsätta leva en hälsosam livsstil. Om man tar ”må bra” i förhållande till variablerna kön 

och/eller ålder, visade det sig att det också var viktigt för respondenterna. Detta betyder att 

”må bra” generellt är den viktigaste motivationsfaktorn för hela urvalsgruppen, men även sett 

från åldersgrupperna och könen för sig.   

 

Utöver det menar Folkhälsan (2016) att motion och fysisk aktivitet ger bra förmåner i form av 

en ökad koncentration och ett bättre minne, som i sin tur påverkar inlärningsprocessen. Detta 

framgick i resultatet genom den "psykiska" faktorn, som var en annan viktig aspekt för 

urvalsgruppen när det gällde motivation, även om man tog hänsyn till åldersgrupperna och 

könen. Den ”psykiska” motivationen innefattar andra delar utöver koncentration och 

inlärning, som att klara av stress. Fortsättningsvis menar Folkhälsan (2016) att stress kan 

hanteras genom motion samt att individen får tillräckligt med återhämtning. Ytterligare 

aspekter kring det ”psykiska” förbättras genom att aktivitetsnivån för hjärnan höjs genom 

frisläppning av endorfiner vid motion (Hälsosidorna, 2010). Detta endorfinpåslag är viktigt 

för att man ska kunna vara glad och finna en njutning med motionen. Det här kan vara en av 

anledningarna till att "psykiskt" ligger uppe i toppen med ”må bra” när det kommer till 

motivationsfaktorerna.    

  



18 
 

Vid skillnaden mellan könen när det gäller det "psykiska" ser vi att kvinnorna skiljer med 

0,02 enheter över männen, vilket inte visar någon större skillnad i studien. Men 

om man skulle göra samma undersökning på ett större antal respondenter, skulle svaren 

kanske skilja sig mer markant mellan könen, då den utvalda undersökningsgruppen var på 40 

respondenter.    

 

Utöver det ”psykiska” är det även små skillnader vid "må bra" och "fysiskt" mellan könen. 

Detta kan bero på att båda könen värdesätter en bra hälsa och att ”må bra”, både kroppsligt 

och själsligt. När det kommer till det ”fysiska” är det även viktigt för båda åldersgrupperna 

för att kunna hålla igång kroppen, bli fysiskt stark och spänstig, men även för att komma i 

form. Det kan bero på att motionärer på träningslokaler söker sig dit på grund av samma 

anledningar och att det är att förbättra eller fortsätta den fysiska styrkan.  

 

”Må bra”, ”psykiskt” och ”fysiskt” är de tre motivationsfaktorer som var mest viktiga för 

respondenterna i undersökningen, även om man tar hänsyn till de två bakgrundsvariablerna 

kön och ålder. Men det ”sociala” och ”yttre faktorer” kan också vara viktiga, om man utgår 

från vissa utvalda individer. Generellt har de flesta medverkande svarat att det ”sociala” inte 

stämmer överens med deras motivation, men det finns de som har valt att det är mycket 

viktigt för dem. Speciellt när det gäller att vilja ha någonting att göra och kunna träffa andra 

människor samt att man motiveras av andra, som vänner och familj. Om man tar 

åldersgrupperna i beaktande var det ”sociala” inte jätteviktigt för de äldre. De prioriterade 

andra faktorer, vilket kan antas vara ett motsägande resultat. Med det menas att många äldre 

människor motionerar för att träffa andra människor och få umgås, men resultatet visar att det 

inte är viktigt för de äldre respondenterna, utan att det "stämmer delvis" överens med deras 

motivation.  Samma resultat visade sig för de yngre, men det kan antas att det inte är lika 

viktigt för de yngre att träna ”socialt” med andra som det är för de äldre, som söker en närhet 

som annars kan vara svår att få tag på, eftersom att de är pensionärer. Om man tar kön i 

förhållande till det ”sociala”, visar det på liknande siffror som om man tar det i förhållande till 

åldersgrupperna. Det ”sociala” är delvis viktigt för båda könen, men det finns ingen märkbar 

skillnad.   

 

 

 

 

 



19 
 

Gällande de ”yttre faktorerna”, de som innefattade påverkan från omgivningen, har visat sig 

vara av minst värde för hela urvalsgruppen. Ingen av de två åldersgrupperna har värderat detta 

högt, trots att det finns vissa skillnader mellan de yngre och de äldre. Samma gäller för båda 

könen och ett antagande kan vara att de medverkande istället har mycket av den 

egna motivationen till motion och inte behöver påverkan från omgivningen för att motivera 

sig. Granbom (1998) menar att om man inte har tillräckligt med egen motivation, kan det göra 

att man slutar motionera för att omgivningens krav avtar.    

 

Resultatet har även visat att det inte fanns något märkbart samband mellan ålder och kön, då 

de yngre kvinnorna värderade sig högre än de yngre männen i alla motivationsfaktorer än en 

och det var den ”sociala” faktorn. Om man ser över könen för de äldre respondenterna, har 

istället männen värderat sig högre på alla motivationsfaktorer och det här visar på att det inte 

finns något samband, för då skulle till exempel kvinnorna ha värderat sig högre i alla 

motivationsfaktorer, oavsett åldersgrupp. Ett antagande till detta kan vara att yngre kvinnor 

känner ett behov av påverkan. Att det ska synas på kroppen ”fysiskt”, då det är viktigt i 

dagens samhälle att leva upp till särskilda kroppsideal. Utöver detta kan det vara att de ”yttre 

faktorerna” är viktigare för de yngre kvinnorna, för att de ägnar mycket tid åt sociala medier 

och tidningar, vilket gör att de kommer i kontakt med den påverkan som det vill förmedla. 

Yngre kvinnor kan känna sig påtagliga för detta och därför har de värderat sig högre än de 

yngre männen, för att de kan känna ett behov av att både göra sig själv och andra nöjda. Ett 

antagande för varför detta har vänt när det kommer till de äldre respondenterna, kan vara att 

de äldre kvinnorna inte känner sig utsatta för ”yttre faktorer” som de yngre kvinnorna gör, 

utan att det försvinner med åldern och att de äldre männen istället tycker att det är viktigare, 

för att männens syn på dessa fem motivationsfaktorer är ungefär densamma, oavsett ålder.   

 

För en djupare diskussion vad gäller åldersgruppernas resultat, har det visat att det inte är 

några större skillnader mellan vad det är som motiverar en 18-30-eller en 65-åring och uppåt. 

Generellt värderade den yngre generationen sig något högre vid alla fem 

motivationsfaktorerna, där ett antagande kan vara att de yngre inte har några problem med att 

värdera sig högre. Fortsättningsvis kan det vara att en äldre motionär istället sitter och tänker 

igenom sina alternativ och försöker värdera sig mer troligt. Antagandet innebär då att de 

yngre inte tänker igenom detta och istället värderar sig på det som känns bäst just då. Med 

tanke på att det inte var jättestora skillnader mellan åldersgrupperna, betyder det att de yngre 

och de äldre tenderar att motionera på träningslokaler av samma motivationsfaktorer. 
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Slutsatsen är att det inte är några större skillnader mellan kön eller ålder i förhållande till de 

fem motivationsfaktorerna. "Må bra", "fysiskt" och "psykiskt" har visat sig vara viktigast för 

urvalsgruppen, oberoende av kön och/eller ålder samt i förhållande med dem. Faktorerna 

"socialt" och "yttre" har varit minst viktiga för respondenterna samt att ålder och kön i 

förhållande till motivationsfaktorerna har visat att det inte finns något samband som kan 

stärka att en viss ålder och ett visst kön tycker starkare om en viss motivation.   

 

5.2 Metoddiskussion  

 

Resultaten i undersökningen kunde ha blivit annorlunda om urvalet istället hade innefattat 

flera respondenter som fick medverka. 40 respondenter har deltagit i studien, men om urvalet 

hade varit större, kunde resultaten ha varit på ett annat sätt. Ett annat urval som kunde ha 

gjorts är valet av antalet eller storleken på träningslokalerna. Urvalet i denna studie grundar 

sig i två träningslokaler, Friskis och svettis samt Livskraft; och resultatet kunde ha blivit 

annorlunda om fler hade använts eller om undersökningen enbart hade valt att fokusera på en 

av dem. Storleken på träningslokalen kan också ha varit viktigt för resultatet, om 

respondenterna till exempel känner sig mer stressade av att de motionerar på 

en stor träningslokal till skillnad från en mindre.  

 

Ett annat urval som kan ha påverkat resultatet i slutändan, är valet av uppläggning för 

enkäten. I efterhand har vi upptäckt att uppläggningen och alternativen som fanns med i 

enkäten kunde ha varit annorlunda, genom att till exempel den "sociala" faktorn kunde ha 

innefattat fler alternativ som skulle göra den mer rättvis. Valet kring den faktorn blev fyra 

alternativ- "jag vill jämföra mig med andra", "jag vill visa resultat för andra", "jag vill ha 

någonting att göra (ha en anledning till att träffa andra)" samt "jag blir motiverad av mina 

vänner/familj//släktingar/partner". I efterhand har vi tyckt att dessa fyra alternativ, särskilt de 

två första, kunde ha varit mer inriktade på det "sociala", då vi kan tycka att jämföra och visa 

resultat för andra inte har med den "sociala" motivationsfaktorn att göra. Ett alternativ till 

detta kunde ha varit att ”jag motionerar bättre tillsammans med andra människor” med mera. 

Vi la oss även kritiska till respondenternas svar då vi inte vet om de förskönades, för att verka 

bättre trots att enkäten var anonym.  
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5.3 Framtida forskning  
 

Inför framtida forskning kan man ta hänsyn till andra variabler, utöver kön och ålder. Ett 

exempel på en annan bakgrundsvariabel kan vara att man ser över föreningsidrotten i 

ungdomen för alla respondenter. Ett annat förslag kan vara att undersöka om vilken specifik 

motivationsfaktor som är den viktigaste för motionärer generellt. I denna undersökning har 

fokus varit på fem faktorer- fysiskt, psykiskt, socialt, må bra och yttre faktorer. Men inom 

dessa huvudfaktorer finns en rad olika motivationsalternativ, som till exempel att gå ned i vikt 

och förbättra självförtroendet. I fortsatt forskning skulle man kunna undersöka vilket 

motivationsalternativ som är mest viktigt för motionärer och varför. Utöver det kan ytterligare 

ett förslag vara att undersöka motivationsfaktorer i andra miljöer än träningslokaler, till 

exempel inom föreningsidrotten eller fysisk aktivitet i hemmet, i form av trädgårdsarbete och 

städning. 
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Bilaga 1: Enkät 
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