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Abstract 

Physical activity was natural back in time, but as it looks today, we live in an 
environment that makes it quite easy to sit still. Even though we know that exercise is 
good, motivation is required to get started. The big challenge is how to build a 
sustainable motivation. The overall aim of this study was therefore to study 
motivating factors that are important related to exercise and work out, among the 
members on training center IKSU. The purpose was also to study why the members 
choose IKSU. This was answered by collecting quantitative data by a survey that was 
posted on IKSU:s Facebook page. The results showed that the main motives for 
exercise is to strive for good physical shape and well-beeing. The reason why 
members choose IKSU is because they offer various training opportunities and have 
competent training instructors. The conclusion drawn was that intrinsic motivation 
was the main motive why people exercise at IKSU.  
 

 

Nyckelord: Motivation, fysisk aktivitet, hälsa, träningsanläggning 
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Inledning  

Riksidrottsförbundet menar att regelbunden träning kan minska och förebygga 

fysisk- och psykisk ohälsa. Att bli äldre har sina nackdelar och därför blir det ännu 

viktigare att hålla kroppen i god form genom hela livet. Livsstilen är avgörande för 

hur  hälsan kommer att se ut i äldre dagar, detta gäller främst mat, motion, rök- och 

alkoholvanor (Riksidrottsförbundet, 2007).  

 

Enligt Riksidrottsförbundet (2011) är idrott och motion de mest populära 

fritidsaktiviteterna som svenskar ägnar sig åt, att det skall vara roligt hör till ett av de 

mest förekommande motiven till varför fysisk aktivitet utövas. Aaltonen, 

Rottensteiner, Kaprio och Kujala (2013) menar att människor i allmänhet drivs av att 

vara fysiskt aktiva eller inaktiva av olika skäl. En av de mest förekommande 

faktorerna som motiverar den vuxna åldersgruppen att motionera innefattar 

hälsoaspekter och att hålla sig i form, medan de yngre åldersgrupperna har utseende 

och påverkan från rådande kroppsideal som de viktigaste motiven till utövande av 

fysisk aktivitet. Tsorbatzoudis, Alexandris, Zahariadis och Grouios (2006) poängterar 

att motivation är en av de mest betydelsefulla faktorerna gällande deltagande i fysisk 

aktivitet, eftersom ökad motivation leder till ökat deltagande. Utmaningen, enligt 

FYSS (2015a), är att motivera individen till en livslång och regelbunden fysisk 

aktivitet. Sibley och Bergman (2017) menar att det bästa sättet att motivera individer 

till fysisk aktivitet är genom att betona de inre värden som motion bidrar med, till 

exempel förbättrad hälsa och utveckling av nya färdigheter. Genom dessa inre värden 

och att hälsa betraktas som en personlig investering menar författarna att utövandet 

av fysisk aktivitet har en större chans att bli regelbundet och livslångt. Författarna ser 

en risk med att träning i grupp eller  tävlingssammanhang ofta tenderar att drivas av 

yttre motivationsfaktorer, som till exempel bekräftelse från andra eller 

utseendespecifika mål eller rangordning.  

 

Att hitta en tilltalande träningsform är sålunda något som anses höja motivationen, 

men att göra ett val om var man vill träna och vad man vill träna är inte alltid så 

självklart. I dagens samhälle finns ett stort utbud av organisationer och verksamheter 

som erbjuder träning på olika nivåer. Individer gör medvetna och omedvetna val i 

livet, tidigare erfarenheter har vistas ha en påverkan på hur man väljer senare i livet. 
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Utbudet och närmiljön är också faktorer som påverkar valmöjligheterna. Engström 

(2010) har bland annat visat att det finns starka samband mellan människors val av 

fysisk aktivitetsform och deras sociala position i samhället. Val av aktivitet sägs även 

skilja sig mellan hög-och lågutbildade individer. (Engström, 2010) 

 

Den idrottspedagogiska forskningen innehåller studier av påverkans-och lärprocesser 

inom idrottskulturen samt vad som främjar eller försvårar idrotts deltagandet inom 

olika grupper. I det idrottspedagogiska forskningsfältets frågeställningar ingår; “hur 

och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och 

förändras inom och mellan generationer, grupper och individer” (Pedagogiska 

institutionen, 2017).   

 

Denna studie utgår från ett idrottspedagogiskt perspektiv och  ämnar närmare 

studera vad som främjar deltagande och motiverar idrottsutövare bland 

medlemmarna i Idrottsklubben Studenterna Umeå (IKSU). Denna studie genomförs 

på uppdrag av föreningen IKSU.  IKSU är en idrottsförening med bred verksamhet 

där olika motionsutövningsformer erbjuds och tillhandahåller en stor 

träningsanläggning samt ett rikt utbud med allehanda olika aktivitetsformer. Av den 

anledningen går det därför att anta att det finns ett brett åldersspann bland de 

medlemmar som tränar på IKSU. Vilket även innebär att det troligtvis finns många 

olika motiv som ligger bakom att individerna tränar på anläggningen. IKSU har ett 

starkt egenintresse att undersöka vilka faktorer som påverkar valet av 

träningsanläggning bland annat eftersom det öppnat fyra nya konkurrerande 

träningsanläggningar i Umeå under våren 2017. IKSU har även placerat sig i topp i en 

nationell kundnöjdhetsmätning av olika svenska träningscenter (Svenskt 

kvalitetsindex, 2013) vilket gör det speciellt motiverat att närmare undersöka vad 

IKSU attraherar medlemmar och varför de nuvarande medlemmarna valt 

träningsanläggningen IKSU.  

 

 

 



 

3 
 

Syfte och frågeställningar  

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka varför medlemmar väljer 

att träna på IKSU. Detta kommer att studeras utifrån följande frågeställningar:  

 

• Vilka faktorer ligger till grund för valet av IKSU som träningsanläggning? 

• Vilka motiv till träning finns hos medlemmarna?  

 

 

Bakgrund  

I avsnittet presenteras IKSU som organisation, för att läsaren skall få en uppfattning 

om träningsanläggningen som studien behandlar. 

 

IKSU som organisation 

IKSU idrottsförening startades år 1959 och föreningens vision är ett starkare och 

friskare Umeå. Idrottsföreningen har utvecklats och verksamheten har idag 22 000 

medlemmar och 500 anställda. Sedan IKSU startades har föreningen vuxit allt mer 

och idag drivs verksamheten på tre anläggningar runt om i Umeå; IKSU Sport, IKSU 

Spa och IKSU Plus. I denna studie har fokus legat på IKSU Sport som ligger beläget 

på campusområdet och är nordens största träningsanläggning. Denna anläggning 

erbjuder ett stort utbud av olika träningsformer såsom gruppträning, gymträning, 

boll-och racketsporter, klättring, simning. Utöver detta finns även ett brett utbud av 

andra tjänster bland annat fysioterapi och personlig träning (IKSU,2017). IKSU kan 

erbjuda alla nya medlemmar vägledning i sin träning i form av personlig träning, eller 

ge en tips och råd om kost alternativt ta fram ett skräddarsytt program för att bli 

starkare, uthålligare eller nå ett specifikt mål. IKSU har en verksamhetsidé där de vill 

inspirera och motivera människor till ett hälsosamt och aktivt liv. Föreningen vill 

tillsammans med sina medlemmar skapa nya idéer för att IKSU ska utvecklas och 

medlemmarna har rätt att vara med och påverka föreningen. Verksamheten är en 

ideell idrottsförening vilket betyder att ekonomiska vinster går direkt till föreningen i 

form av utbildning av instruktörer och personal.  
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IKSU har deltagit i en kundnöjdhetsmätning som genomfördes av SKI (Svenskt 

kvalitetsindex, 2013) där framkommer det att IKSU är en av träningsanläggningarna 

som har bland de nöjdaste kunderna i Sverige. 

 

Tidigare forskning 

Nedan följer en genomgång av tidigare forskning kring fysisk aktivitet, hälsa, 

livskvalitet och motivation till träning. 
 

Fysisk aktivitet 

Hälsa och motion är ett aktuellt ämne i dagens samhälle, att utöva regelbunden fysisk 

aktivitet minskar risken att drabbas av olika folksjukdomar som till exempel 

hjärtinfarkt, högt blodtryck, övervikt och diabetes (FYSS, 2015b). WHO (2011), har 

tagit fram rekommendationer för vuxna i åldrarna 18–64 år gällande hälsa och fysisk 

aktivitet. Rekommendationerna visar att minst 150 minuters fysisk aktivitet med 

måttlig intensitet under en vecka eller minst 75 minuters hög intensitet under en 

vecka är att eftersträva för att upprätthålla en god hälsa. 

Folkhälsomyndigheten (2016) definierar fysisk aktivitet som all typ  

av kroppsrörelse som ger ökad energiförbrukning. Dessa aktiviteter kan vara att ta en 

promenad, cykla, leka eller annan typ av fysisk ansträngning. FYSS rekommenderar 

likt World Health Organization (WHO) 150 minuter fysisk aktivitet per vecka, 

intensiteten skall vara måttlig det vill säga ge en ökning av puls och andning. Fysisk 

aktivitet minskar risken för kroniska sjukdomar och ger en bättre livskvalitet (FYSS, 

2015b). Människokroppen behöver rörelse för att fungera optimalt, Inaktivitet under 

en längre tid medför att den fysiska funktionsförmågan och kapaciteten i muskler, 

leder och skelettet försämras (Engström & Lindgärde, 2004). Lee, Shiroma, Lobelo, 

Puska, Blair och Katzmarzyk (2012) visar i sin studie att lika många personer dör av 

fysisk inaktivitet som av rökning. Vidare menar författarna att människor bör bli 

påminda om riskerna av att vara fysisk inaktiv istället för att bli påmind om 

fördelarna av att röra på sig.  

Engström och Lindgärde (2004) menar också att fysisk aktivitet har ett samband 

med upplevd hälsa. Författarna påpekar att de som är fysiskt aktiva upplever att de 

har en bra hälsa medan de fysiskt inaktiva uppvisar flera markörer för ohälsa. 
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 Enligt Engström (2008) finns det ett signifikant positivt samband mellan att vara 

delaktig i flera olika fysiska aktiviteter i ungdomsåren, och senare fysiska 

aktivitetsvanor i vuxenålder. Betyget i idrott och bredden av idrottsliga erfarenheter 

är exempel på faktorer som kan påverka senare aktivitetsvanor. Något annat som kan 

påverka motionsvanorna är samhällsplanering och insatser för att förändra miljön. 

Tillgänglighet och närhet till motionsanläggningar samt promenadvänliga områden 

är av vikt gällande individers grad av fysisk aktivitet samt motivation till fysisk 

aktivitet (Faskunger, 2007). 

Orsega-Smith , Payne, Mowen, Hua Ho och Godbey (2007) menar att individen 

behöver socialt stöd för att bestämma sig för att upprätthålla en aktiv livsstil. Det 

gäller att börja med små steg, som till exempel att börja med att observera andra 

personer i sin närhet som håller på med fysisk aktivitet. En avgörande faktor till att 

fortsätta vara fysisk aktiv kan vara att man blir motiverad av andra personer, om man 

har minst en aktiv person i sin omgivning är det större chans att man kommer följa 

med på nya träningspass. Sociala relationer och socialt stöd stärker möjligheterna till 

ökad fysisk aktivitet (Orsega-Smith et al. 2007).  

Hälsa 

Hälsa kan ses som ett svårt begrepp att definiera och kan tolkas på olika sätt. WHO 

menar att hälsa är när individen upplever fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och att hälsa innebär mer än bara frånvaron av sjukdom (Medin & 

Alexandersson, 2000). 

Begreppet innefattar både psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande. Psykisk hälsa 

innefattar hur människan mår känslomässigt och klarar av vardaglig press. Den 

påverkas av flera olika faktorer bland annat sömn, stress, fritid och matvanor. Sociala 

relationer påverkar även hälsan och för att må bra behövs bland annat känslan av 

sammanhang, gemenskap och bekräftelse. Medan begreppet fysisk hälsa involverar 

hälsorelaterad livskvalitet, upplevt välbefinnande och funktion i det dagliga livet. En 

hälsosam livsstil kräver balans men det finns en risk att påverka den psykiska hälsan 

genom stress och ångest (Medin & Alexandersson, 2000). 

Medin och Alexandersson (2000) beskriver hur man kan uppnå en god hälsa och hur 

det kan definieras. Den biomedicinska synen menar att en god hälsa är frånvaro av 

sjukdom och kroppsliga symtom. Individer ska ha tillräckligt bra förutsättningar för 
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att uppnå sina mål eller känna en känsla av fysiskt välbefinnande. Det andra 

perspektivet är att se på hälsa ur ett humanistiskt perspektiv, vilket fokuserar på 

människan och dess hälsa snarare än om man är sjuk eller frisk.  

 

Livskvalitet 

Livskvalitet är ett grundläggande begrepp inom hälsoekonomi och medicinsk etik. 

Livskvalitet beror på fysiska, psykiska och sociala faktorer som påverkas av 

individens handlingar, beteende och inställningar (Firouzabadi,  Sherafat & 

Vafaeenasab, 2014). Begreppet hälsorelaterad livskvalitet används ofta för att 

beskriva människor upplevelse av livskvalitet relaterat till sjukdom och behandling. 

Hälsorelaterad livskvalitet består av tre komponenter fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande (Bonomi, Patrick,  Bushnell & Martin, 2000). Olsson (2016) 

poängterar att det finns ett samband mellan träning och ökat välbefinnande. Vidare 

menar han att personer som regelbundet utövar fysisk aktivitet har en bättre psykisk 

och fysisk hälsa, samt kan klara av sina vardagliga bestyr enklare vilket även höjer 

livskvaliteten.  

 

I en studie gjord av Friedner och Benega (2010) visade det sig att ju mera man tränar 

desto mer sannolikt är det att man tränar för att det är roligt, vilket även antas ha ett 

samband med högre livskvalitet. Resultaten visade även att sociala faktorer inverkar 

på livskvaliteten, detta eftersom de personer som tränade med en träningskompis 

tränade fler pass i veckan och upplevde ett ökat välbefinnande. 

 

Motivation 

Motiv till träning och motivation är ett perspektiv som ligger till grunden för denna 

studie. Kopplat till IKSU;s verksamhet, är det av intresse att ta reda på vad som 

motiverar medlemmarna till att träna på anläggningen.  

Det finns flera olika teoretiska modeller när det handlar om att motivera personer till 

att bli fysiskt aktiva.  

Self- determination theory är en välkänd motivationsteori, som ofta används inom 

hälso-och träningsområden, denna studie är också inspirerad av Self- determination 

theory. Det grundläggande antagandet i teorin är att människan har ett behov av 

samhörighet, kompetens och autonomi.  
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Kortfattat kan teorin förklaras som att ju mer en person kan kontrollera sina val desto 

större sannolikhet att denna fortsätter med sin aktivitet (Deci & Ryan, 2000).  

Self-determination- theory skiljer mellan inre och yttre motivation, vilket även denna 

studie kommer att behandla. 

 

Inre och yttre motivation  

Self- determination theory utgår från att individen kan bli inre motiverad eller yttre 

motiverad till att utöva fysisk aktivitet. Inre motivation innebär att individen gör det 

för sin egen skull, till exempel för att glädjas, lära sig nya saker eller för att utvecklas. 

Inre motivation är även något som individen själv tycker är intressant och inget som 

är påtvingat av någon annan. De aktiviteter som utförs av egen inre motivation 

kommer att ge energi och främjar den personliga utvecklingen (Deci & Ryan, 

2000).  Vallerand och Bissonnette (1992) poängterar även att inre motivation kan 

kopplas ihop med engagemanget för en aktivitet, till exempel en upplevelse av nöje 

eller tillfredsställelse gentemot aktiviteten. Personer som upplever en inre motivation 

fokuserar snarare på själva processen än resultatet av en aktivitet. De strävar efter 

kompetens och kreativitet, samt upplever ofta positiva känslor i samband med en 

aktivitet (Vallerand & Bissonnette, 1992). Yttre motivation handlar bland annat om 

att individer uppvisar särskilda beteende för att få en belöning eller för att de känner 

påtryckning att bete sig på ett visst sätt, till exempel att träna för att gå ner i vikt. 

Yttre motivation kan även handla om att en individ utför en aktivitet för att slippa 

skuldkänslor och oro (Deci & Ryan, 2000). 

 

Metod  

I det här avsnittet presenteras hur data till studien samlats in. En beskrivning av hur 

studien har genomförts samt vilka etiska överväganden som tagits hänsyn till 

presenteras även i denna del. Syftet med studien var att ta reda på vilka faktorer som 

styr valet av träningsanläggning och vilka motiv medlemmarna vid IKSU har för att 

träna, för att ta reda på detta har en kvantitativ datainsamlingsmetod använts. 

Målsättningen var att nå ut till så många medlemmar som möjligt och därför ansågs 

webbenkät vara den mest lämpliga metoden.  
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Enkät som metod 

Valet av metod grundades på att ett så stort antal respondenter som möjligt på kort 

tid ville uppnås. Några fördelar med metoden enligt Ejlertsson (2014) är att 

respondenterna inte påverkas av frågekonstruktören, det finns möjlighet till att 

besvara frågorna i lugn och ro samt överväga svarsalternativen. Vidare nämner 

Ejlertsson (2014) att en fördel med enkäter är att alla frågor och svarsalternativ 

presenteras på samma sätt för alla respondenter och att svaren relativt är lättolkade i 

jämförelse med till exempel intervju. Ejlertsson (2014) tar även upp några nackdelar 

med enkäter, detta är bland annat att respondenternas identitet inte kan styrkas, de 

har heller inte möjlighet att ställa följdfrågor eller vid missförstånd av enkätfrågor 

klargöra dessa. Detta har försökts elimineras genom att lägga ner mycket tid på fråge-

och svarskonstruktionen samt genom att göra en pilotstudie.  

Gällande respondenternas identitet valdes IKSU:s Facebook sida som enda 

distributionskanal, eftersom denna sida är till för medlemmar. Detta för att försöka 

säkerställa så att svarspersonerna verkligen är medlemmar. Något annat Ejlertsson 

(2014) poängterar är att färdiga svarsalternativ inte ger möjlighet till fördjupning, för 

att få mer utförliga svar konstruerades även några öppna frågor i enkäten för att nå 

en ytterligare fördjupning på en del av frågorna. Ett annat välkänt problem gällande 

enkät som metod är låg svarsfrekvens bland deltagarna samt bortfall. Mycket tid har 

lagts ner på planering av enkäten, utformningen av frågorna  samt följebrevet, för att 

uppnå en meningsfull och välplanerade enkätundersökning. Detta är även något som 

Ejlertsson (2014) nämner att kan minska bortfallet. Genom att skicka ut påminnelser 

till deltagarna har svarsfrekvensen försökts att höjas. 

 

Valet av distributionsform blev i första hand webbenkät, på grund av sin enkelhet 

gällande spridning och för att på kort tid kunna nå ut till så många som möjligt.  

Ejlertsson (2014) påpekar att webbenkäter generellt har en låg svarsfrekvens. För att 

gardera oss mot att webbenkäten skulle få väldigt låg svarsfrekvens utformades även 

en pappersversion av enkäten som vid behov kunde delas ut på IKSU. 

 

Urval  

Med denna studie fanns en intention att undersöka vilka faktorer det är som styr 

valet av IKSU som träningsanläggning och vilka motivationsfaktorer som finns hos 

medlemmarna. Urvalet har därför begränsats till personer som är medlemmar i 
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föreningen IKSU. För att få en så hög svarsfrekvens som möjligt valde vi att skicka ut 

en webbenkät på IKSU:s egna Facebook sida. IKSU har drygt 22000 medlemmar och 

Facebook sidan följs av 9958 personer. Baserat på det stora antalet följare kändes det 

som ett lämpligt sätt att nå ut till så många medlemmar som möjligt. 

 

Studiens urval bestod av enbart IKSU medlemmar, detta för att studien är gjord på 

uppdrag av IKSU och att de har ett intresse att få kunskap om varför medlemmarna 

tränar där och vad som motiverar dem till att träna på deras anläggning. Urvalet 

består av ett brett åldersspann, för att få en bred översikt på hur det ser ut på 

anläggningen. Totalt deltog 192 personer, varav 142 var kvinnor och 48 var män. En 

person har inte uppgett sitt kön i enkäten.  

 

Bortfall 

Bortfall innebär, enligt Ejlertsson (2014), att de personer inom målpopulationen som 

avsetts undersökas inte besvarar undersökningen. Vidare nämner författaren att 

enkät som metod generellt har ett stort bortfall samt att detta kan påverka 

tillförlitligheten på undersökningen. Ejlertsson (2014) lyfter fram att det finns två 

olika varianter av bortfall, det externa bortfallet kan förklaras som de individer i 

urvalet som avböjer sig eller inte har möjlighet att delta i undersökningen, medan 

internt bortfall handlar om att enstaka frågor i enkäten som inte har besvarats av ett 

antal respondenter. 

 

Med tanke på det stora totalantalet medlemmar i  IKSU och att webenkäten 

distribuerades via IKSU:s Facebook användare är det externa bortfallet högt eftersom 

merparten av medlemmarna inte deltog i undersökningen. Detta kan försvåra 

generaliserbarheten och ger undersökningen lägre reliabilitet. För att försöka minska 

bortfallet skickades påminnelser om enkäten ut. Det inträffade även ett så kallat 

internt bortfall efterosm att det fanns personer som inte svarade på de två öppna 

frågorna som fanns med i enkäten. Det var endast  124 personer av 191 som 

besvarade de öppna frågorna. Detta kan bero på olika orsaker, möjligtvis att dessa var 

nöjda med IKSU och inte hade något att anmärka på eller så kan det bero på lathet att 

dessa inte orkade konstruera ett skriftligt svar. 
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Litteratursökning  

Litteratursökningen gjordes vid Umeå Universitet och databaserna som använts för 

studien är Pubmed och Ebsco med sökord som physical activity, motivation och 

exercie. Annan intressant bakgrundsinformation till studien hittades på 

Riksidrottsförbundet och IKSU:s hemsida.  

 

Genomförande 

Syfte och frågeställningar utformades tillsammans med uppdragsgivaren IKSU innan 

studien påbörjades. Arbetet inleddes med inläsning av tidigare forskning och 

uppsökning av relevanta källor för området. Vid litteratursökningen användes 

databaser som finns tillgängliga vid Umeå universitetsbibliotek. Vid utformning av 

enkäten användes Enkäten i praktiken av Göran Ejlertsson (2014)  som hjälp för att 

utforma frågor samt följebrev, detta för att säkerställa kvaliteten på undersökningen. 

Det som fanns i åtanke vid enkätkonstruktionen var att frågorna och svaren inte 

skulle kunna tolkas på fler än ett sätt, ledande frågor skulle inte ställas och att 

frågorna skulle ha en logisk ordningsföljd. Enkätfrågorna är inspirerade av tidigare 

forskning som gjorts inom ämnet som presenteras i stycket tidigare forskning. 

Enkäten skapades i Google formulär, som är ett verktyg för webbenkät konstruktion. 

Enkäten bestod av 10 frågor, både öppna- och flervalsfrågor (se bilaga 2). När 

enkäten upplevdes genomarbetad gjordes en pilotstudie på 3 personer som ansågs 

vara relevanta för studien, vilket innebär att de är medlemmar på IKSU. Efter detta 

distribuerades enkäten på IKSU;s facebook sida så att den fanns tillgänglig för 

medlemmar på anläggningen i en vecka. När tillräckligt med data samlats in 

avslutades webbenkäten, svaren analyserades sedan av skribenterna. 

 

För att besvara studiens frågeställningar hade enkätfrågor med svarsalternativ som  

inkluderar påståenden som skribenterna klassar som inre motivation och yttre 

motivation konstruerats. När datan analyseras kommer dessa att kategoriseras och 

därmed fås ett resultat var det framkommer ifall det är den inre eller yttre 

motivationen som styr individen till att träna. Inre motivation anser vi är att må bra, 

socialt umgänge, känna sig pigg, i skade och sjukdomsförebyggande syfte, för att 

det är roligt och  att förbättra sig i sin idrott.  
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Yttre motivation anser vi är att vara i bra fysisk form, känslan av att prestera och 

att se vältränad ut. Nedan följer en definition på vad som anses vara inre och yttre 

motivation för denna studie. 

 

 

Inre motivation                                                            Yttre motivation  

Att må bra                                                                           Se vältränad ut          

Känna sig pigg                                                                   Känslan av att prestera  

För att det är roligt                                                           Vara i bra fysisk form 

I skade - och sjukdomsförebyggande syfte 

Förbättra sig i sin idrott             

 

Forskningsetiska principer och etiska överväganden 

Studien har tagit hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2011) som 

ska följas vid vetenskapliga undersökningar. Inom dessa forskningsetiska principer 

finns fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Denna studie har förhållit sig till dessa huvudkrav där 

informationskravet användes genom att informera personerna om studiens syfte och 

vilken betydelse den kommer att ha för IKSU (se bilaga). Samtyckeskravet innebär 

att respondenterna som deltagit i undersökningen  har informerats om att det är 

frivilligt att delta i och de har rätt att avbryta sin medverkan närsomhelst. 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna kommer vara anonyma i studien om 

inget annat avtal skett innan.  

En utomstående som tar del av studien ska inte kunna identifiera personerna som 

deltagit i den. Det fjärde huvudkravet är Nyttjandekravet som innebär att 

informationen som samlas in endast kommer att användas till studien syfte och 

kommer inte spridas vidare till andra, därmed kommer materialet att raderas efter 

användning. (Vetenskapsrådet, 2011) 

 

Reliabilitet och Validitet  

Säkerheten i studier kan mätas med hjälp av att undersöka validiteten och 

reliabiliteten. I enkätfrågor kan validiteten värderas genom att undersöka ifall frågan 

mäter det den avser mäta. (Ejlertsson, 2014)  
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Detta har gjorts genom att ordentligt tänka igenom frågorna, så att de ställs på ett 

sådant sätt så de mäter det som avsetts samt svarar på frågorna i studiens syfte.  

Med reliabilitet undersöks tillförlitligheten, att upprepade mätningar ger samma 

resultat. Reliabiliteten är också beroende av att frågor ställs på rätt sätt, ifall frågorna 

är otydliga kan det ske en slumpvariation i svaren.  

Vilket innebär att upprepade mätningar inte ger liknande svar. (Ejlertsson, 2014). 

 

För att höja validiteten och reliabiliteten i undersökningen gjordes en pilotstudie var 

enkätens användbarhet testades. Som Ejlertsson(2014) också rekommenderar 

skickades enkäten först ut till några personer, liknande dem som senare skall besvara 

den slutliga enkäten, för att provundersökas. Syftet med pilotstudien var att ta reda 

på ifall de svarande tolkar frågorna på samma sätt som frågekonstruktören.  

Avsikten var också att ta reda på ifall något svarsalternativ saknas och kontrollera så 

att frågorna verkligen mäter det de avser mäta. Relevant metodlitteratur användes 

även för att konstruera enkäten, vilket även  är något som troligtvis höjer kvaliteten 

på själva enkäten. 

 

Resultat 

Resultatet har  sammanställts i stapeldiagram och i löpande text. Studiens syfte var 

att undersöka varför medlemmarna väljer att träna på IKSU samt vilka inre- och yttre 

motivationsfaktorer som finns hos medlemmarna.  

 

Totalt besvarade 192 individer enkäten, varav 143 kvinnor och 48 män samt  1 person 

som inte uppgett sitt kön. En av svarspersonerna uppgav även att denna inte är 

medlem i föreningen IKSU, så denna individs svar kommer inte att beaktas. I 

resultatredovisningen kommer därav 191 individers resultat presenteras. I 

nedanstående figur redovisas åldersfördelningen för den undersökta gruppen.  
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Deltagarnas ålder 

 

Figur 1. Fördelning av deltagarnas ålder (n=191). 

 

Åldern på de som svarade på enkäten finns inom spannet 17-66 år. Figuren visar hur 

många procentandelar varje åldersgrupp bestod av. Nära två tredjedelar av de som 

svarade på enkäten finns inom åldersspannet 21-30 år.   

 

Faktorer som påverkar val av träningsanläggning 

 

Bland de skäl som angavs till varför de valt IKSU som träningsanläggning så visar 

nedanstående figur en översikt över hur deltagarna svarade.  

 

 

Figur 2. Olika aspekter som påverkar medlemmarnas val av träningsanläggning.  
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Den mest förekommande träningsformen som svarspersonerna utövade vid IKSU var 

gruppträning, det var 103 personer som uppgav detta svar. 70 personer uppgav att de 

främst utövar gymträning och resten av svarspersonerna nämde att de utövar 

klättring och simning som sin främsta träningsform. Majoriteten av svarspersonerna 

svarade att de även bedriver träning på annat hålll utöver det som de tränar på IKSU, 

dessa syftade på att de även tränar i naturen samt är aktiva i en annan idrottsföräning 

också. De flesta av svarspersonerna uppgav att de tränar 2-5 gånger i veckan på 

IKSU. De två faktorer som var viktigast gällande val av träningsanläggning var utbud 

och geografiskt läge. Något som ansågs vara mindre viktigt var barnpassning. Andra 

betydande faktorer för val av träningsanläggning som anses som ganska viktigt är 

pris och kompetent personal.  

 

Motiv till träning 

De individuella motiven och skälen att träna varierade bland deltagarna. I 

nedanstående figur visas en översikt hur de svarade på de tre främsta faktorerna till 

träning och vad som motiverar IKSU medlemmarna till att träna. I svarsalternativen 

finns både alternativ som vi klassat som inre-och yttremotivationsfaktorer.  

 

Figur 3. Vad som motiverar medlemmarna att träna. 
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Den främsta faktorn som motiverar respondenterna till att träna är att må bra, det 

var 174 personer, cirka 90 procent av alla medlemmar som uppgav att denna faktor är 

den viktigaste. Att vara i bra fysisk form och att det är kul att träna ses också som 

två viktiga faktorer som motiverar till träning. Dessa utgör cirka 70 procent 

respektive 62 procent av svaren. De svarsalternativ som inte har så stor påverkan på 

träning visade sig vara sociala faktorer.  

 

Av de fyra faktorer som fick flest svar angående motiv till träning klassades 3 som 

inre respektive 1 som yttre motivationsfaktor. Resultatet visar att de inre 

motivationsfaktorerna dominerar i jämförelse mot de yttre motivationsfaktorerna 

hos medlemmarna på IKSU. Den faktor som fick flest svar efter att må bra var vill 

vara i bra fysisk form, som besvarades av cirka 70 procent av respondenterna, 

klassades som en yttre motivationsfaktor vilket visar att de yttre faktorerna även 

spelar in gällande motiv till träning. 

 

Åsikter om IKSU 

 

Här nedan redovisas svaret som respondenterna angivit på de öppna frågorna i 

enkäten.  

 

Positivt 

Respondenterna hade möjlighet att kommentera hur de upplever det är att träna på 

IKSU, majoriteten av kommentarerna var positiva. Det som upplevdes positivt var 

det stora utbudet av träning och gruppträningspass som IKSU erbjuder, trevlig och 

kompetent personal samt det geografiska läget. Något som utmärkte sig i de flesta 

svaren var gruppträningen som bedrivs på anläggningen, den upplevdes väldigt 

variationsrik samt motiverande.   

 

Negativt 

Bland svaren fanns även några som upplever det mindre bra att träna på IKSU på 

grund av att det är trångt och lång väntetid på träningsmaskiner i gymmet. Andra 

orsaker till missnöje var priset på månadsavgiften, bristfällig städning samt ont om 

parkeringsplatser i anslutning till anläggningen. 
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Största delen av kommentarerna handlade om att svarspersonerna upplevde att det 

är för mycket folk i gymmet och mycket fullbokade pass.  

 

Miljö och atmosfär 

Flera av respondenterna nämnde att de slitna lokalerna och den ofullständiga 

städningen påverkade miljön på anläggningen. Dessa ansåg att att det kändes 

ofräscht att duscha samt att ligga på golvet och utföra övningar. Medan andra 

kommentarer handlade om att de upplevde en trivselkänsla på grund av de stora och 

öppna lokalerna. Bland svaren fanns även kommentarer om att de peppande 

instruktörerna, stora utbudet och folkmängden bidrar till en inspirerande och sportig 

känsla på anläggningen. Detta var även något som upplevdes inverka positivt på 

stämningen på IKSU. På grund av storleken på anläggningen ansåg många att de 

kände sig anonyma samt att det upplevdes opersonligt att träna på IKSU. Några 

personer upplevde även att det finns en viss tränings-och utseendehets på IKSU.  

 

Förbättringspunkter 

Av respondenterna var det 55 personer som lämnade frågan om förbättringspunkter 

obesvarad, vilket man kan dra flera slutsatser av. Möjliga orsaker anser vi vara att 

dessa personer  inte upplever att det finns något att förbättra eller så kan det handla 

om lathet för att konstruera ett textsvar. Frågan har besvarats av 137 personer, svaren 

kommer att redovisas i kategorier här nedan. 

 

Personal/Service 

I svaren framkom att respondenterna önskade att det skulle finnas mera personal ute 

i gym området samt stärka kundupplevelsen genom att förbättra betjäningen samt att 

ha mera personliga tränare tillgängliga. Det fanns även önskemål om mer förmåner 

som medlem, förlängda öppettider och mera parkeringsplatser. Att låta medlemmar 

påverka inköp och beslut gällande gymredskap var även önskvärt.  

 

Gym 

Till gymavdelningen önskades mera träningsredskap, fria vikter,speglar samt ett 

större utbud av de populäraste träningsmaskinerna.  
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Mera öppna platser för exempelvis funktionell styrketräning och stretching var även 

något som framkom bland svaren. 

 

Miljö 

Gällande miljön på Iksu fanns förbättringsförslag angående utseende i gymmet, 

uppfräschning av omklädningsrum samt salar. På grund av folkmängden var det 

många som föreslog en utbyggnad av anläggningen. Genom att satsa mera på 

utformningen av gymmet samt genom att höja musiken i gymavdelningen, var det 

många som ansåg att detta skulle bidra till en bättre miljö i gymmet.  

 

Gruppträning 

Gällande gruppträning fanns önskemål om flera pass mellan klockan 13-15, mera 

total training pass samt fler pass på lördagar. Något annat som önskades var mera 

workshops och happeningpass, även önskemål om pass som skulle vara anpassade 

för specifika idrotter önskades. Flera personer nämnde att de gärna skulle delta i 

grupp personlig träning och rehabträning i grupp.  

 

Det fanns även några som ansåg att instruktörer i CXWORX och Bodypump, skulle 

behöva mera utbildning. Dessa personer upplevde att det finns brister gällande hur 

instruktörerna lär ut tekniken på dessa pass. 

 

Hur upplever du det är att träna på IKSU? var en öppen fråga som ställdes utan 

svarsalternativ, här används begreppen bra, mycket bra och trevligt. Exempelvis var 

det en person som svarade: Superkul! så himla bra att det finns så stort utbud av 

gruppträning. Ger möjligheten till att testa nya saker som man inte tränat förut. 

  

En annan person svarade: Mycket tillfredsställande träningsupplevelse trots tidvis 

väldigt tät beläggning i gym-delarna som skapar köer. Städningen är sådär just nu 

vilket gör att det känns ofräscht att ligga på golvet och göra övningar. Men på det 

stora hela är IKSU:s enorma utbud av gruppträning, stort gym och diverse andra 

aktiviteter något utöver det vanliga i gym-väg. Inte många anläggningar i landet 

klår IKSU, men det kommer krävas kontinuerligt arbete med att fortsätta hålla den 

höga standard jag upplevt under alla år jag varit medlem. 
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Den andra öppna frågan i enkätundersökningen syftade till att se om de fanns några 

synpunkter på hur IKSU kan förbättras. Exempel på några förbättringspunkter som 

kom in var bland annat: Öppna tidigare så man hinner träna på morgonen och 

lägga mer fokus på gymmet; fler gruppträningspass; satsa mer på utseendet i 

gymmet; lite färggladare; lite mer ljus.  

 

Diskussion  

Nedan följer en diskussion av resultatet, svaren är baserade på IKSU medlemmarnas 

åsikter. Här diskuteras och redovisas den insamlade empirin. Avsnittet innehåller 

även en metoddiskussion där  för-och nackdelar presenteras gällande 

datainsamlingen. 

 

Syftet med dennna studie var att ta reda på vad som motiverar olika åldersgrupper till 

träning och vad som bidrog till att medlemmarna valde att träna på just IKSU. 

Studien genomförs på uppdrag av IKSU, därmed bestod urvalet av medlemmar i 

föräningen. För att undersöka olika åldersgruppers motivationsfaktorer till träning 

lämpar sig IKSU bra, eftersom det är en stor förening med mycket medlemmar i olika 

åldrar.  

Motiv till träning                                                                                                     

Studiens resultat visar att de viktigaste motivationsfaktorerna för träning är att må 

bra samt att vara i bra fysisk form. Vilket även framgick i Aaltonen, Rottensteiner, 

Kaprio och Kujalas (2013) studie, som visade att den äldre generationen främst 

motiveras av hälsoaspekter som att må bra, medan den yngre generationen anser att 

den yttre bilden är viktigare. Resultatet vi har kommit fram till återspeglas till stor del 

av  tidigare forskning gjord av Aaltonen, Rottensteiner, Kaprio och Kujala (2013) och 

därmed kan man se att det inte skett så betydande skillnader på fyra år gällande 

individers motivation till träning. Majoriteten av respondenterna uppgav att de 

tränade 2-5 gånger i veckan, dessa personer uppnår därför rekommendationerna som 

WHO (1998) har tagit fram. Vilket innebär att det har en mindre risk att drabbas av 

kroniska sjukdomar samt möjligheten till att uppnå ett bättre hälsotillstånd. 
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En fråga i enkäten hade medvetet konstruerats så att den innehöll både inre-och 

yttremotivationsfaktorer som svarsalternativ, utifrån denna fråga gjordes en analys 

på ifall det var de inre eller yttre motivationsfaltorerna som motiverade 

medlemmarna till att träna. Kategoriseringen av de olika svarsalternativen finns i 

metoddelen. Vi har valt att klassa att må bra, känna sig pigg, för att det är roligt, 

sociala faktorer, i skade-och sjukdomsförebyggande syfte och att förbättra sig i sin 

idrott  till inre motivation, utgående från Deci och Ryans (2000) Self determination 

theory. Detta för att vi upplever att dessa svarsalternativ är påståenden som individen 

gör för sin egen skull, utgående från ett eget driv och främjar den personliga 

utvecklingen hos individer, utan att det skall kännas påtvingat. Till kategorin yttre 

motivation valde vi att se vältränad ut, känslan av att prestera samt att vara i bra 

fysisk form. Dessa svarsalternativ kopplar vi utgående från Deci och Ryans (2000) 

definition ihop med yttre motivation, eftersom vi upplever att dessa grundar sig i 

något annat än i sig själv, som till exempel krav och yttre omständigheter som kan 

förändras över tid. Att man gör något för att vara andra till lags eller för att tro sig 

behöva göra något. Angående svarsalternativet i skade-och sjukdomsförebyggande 

syfte upplevde vi att det kunde placeras i båda kategorierna. Vi valde ändå att placera 

det i inre motivation, för att vi upplever att det är individen själv som motiveras av att 

förebygga skador och sjukdomar för att upprätthålla en god hälsa.  

 

De inre motivationsfaktorerna var de som dominerade bland svaren som 

respondenterna uppgett. Att majoriteten av svarsperonernas ålder låg på 21-30 år, 

talar emot Aaltonen, Rottensteiner, Kaprio och Kujalas (2013) påstående om att de 

yngre åldersgrupperna främst motiveras av utseende specifika mål, det vill säga yttre 

motivationsfaktorer. Ifall åldersfördelningen skulle ha varit mera jämn bland 

svarspersonerna, skulle ett annorlunda resultat kunnat uppkomma. Forskning gjord 

av författarna menar dock att det främst är de äldre åldersgrupperna som motiveras 

av inre faktorer som till exempel att bibehålla en god hälsa, må bra samt att träna i 

skade-och sjukdomsförebyggande syfte. Med denna forskning som bakgrund skulle i 

så fall resultatet om att de inre motivationsfakorerna är mest betydande, enbart 

stärkas i fall en jämnare åldersfördelning skulle funnits med i urvalet. 

 

Den främsta motivationsfaktorn till träning som respondenterna uppgav var att må 

bra.  
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Detta synsätt stämmer bra överäns med visionen som IKSU vill förmedla och bidra 

med. Detta eftersom IKSU:s helhetssyn på en långsiktig hälsa inefattar att det bygger 

på många samverkande faktorer. IKSU menar att de bidrar till detta genom att 

erbjuda många hälsofrämjande aktiviteter på sin anläggning. Fyss (2015b) 

poängterade att en utmaning var att få idrottandet att bli livslångt. Vi upplever att 

IKSU ligger på god väg gällande att motivera sina medlemmar till ett livslångt 

idrottande, detta eftersom de har människors hälsa och välmående som huvudsyfte, 

som Sibley och Bergman (2017) också betonade att krävdes för att behålla en 

långvarig motivation till träning. IKSU:s breda utbud bistår också med att alla oavsett 

träningsbakgrund har möjlighet att hitta en träningsform som tilltalar en själv, vilket 

Engström (2010) menade att var väsentligt för motivationens skull. 

 

Faktorer som påverkar val av träningsanläggning 

Gällande val av träningsanläggning var utbudet en av de mest betydande faktorerna, 

priset var även en viktig komponent som var väsentligt vid valet, enligt 

respondenterna. Detta resultat var i linje med tidigare forskning gjord av 

Riksidrottsförbundet (2001), var det svenska folket hade svarat att utbud hör till en 

av de viktigaste faktorerna gällande val av anläggning. Efter en analys av enkäten 

kunde man dock urskilja att majoriteten av medlemmarn endast utnyttjar gymmet 

och gruppträningen på IKSU. Detta var något vi även förväntade oss att få som svar, 

medan något som förvånade oss var att möjligheten till att träna på flera 

anläggningar samt barnpassning ansågs mindre betydande vid valet av 

träningsanläggning. Detta eftersom IKSU är en av de få träningsanläggningarna i 

staden som erbjuder dessa möjligheter. Att utbudet var en betydande orsak till val av 

anläggning kan förknippas med varför IKSU har ett så stort antal medlemmar och är 

med på topp placeringarna gällande träningsanläggningar i Umeå/Sverige (Svenskt 

kvalitetsindex, 2013). 

 

I de öppna frågorna framkom några förbättringspunkter som IKSU kan göra. Det 

visade sig att bland annat att städningen kunde förbättras, priset ansågs vara för högt 

och att anläggningen borde anpassas för funktionshindrade i högre grad. I IKSU:s 

kärnvärden ingår att alla skall vara välkomna till anläggningen, för att uppnå dessa 

värden borde anläggningen anpassas för funktionshindrade.  
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Eftersom vi själva är medlemmar på IKSU har vi också uppmärksammat detta, till 

exempel är det inte möjligt att ta sig med rullstol till simhallen. Det framkom i 

enkäten att städningen kan förbättras genom att till exempel städa 

omklädningsrummen noggrannare och hålla rent i gymmet eftersom folk helst inte 

lägger sig på golvet för att stretcha eller göra övningar. På IKSU:s hemsida kan man 

läsa att de vill upplevas som prisvärda, medan det i enkätundersökningen framkom 

att många tycker att priset är för dyrt.  

Troligtvis är det många studerande som svarat eftersom majoriteten av 

svarspersonerna var i åldern 21-30 år och därmed verkar priset inte vara anpassat till 

studenter. För få nöjdare medlemmar och höja kvaliteten skulle IKSU kunna se över 

dessa möjligheter till förbättring.  

 

 

Metoddiskussion 

Valet av enkät som metod föll på att vi ville ha ett stort urval, enkäten syftade till att 

få kontakt med urvalsgruppen. En risk med enkätundersökningar är låg 

svarsfrekvens och att respondenterna inte kan ställa följdfrågor om något skulle vara 

oklart. Hade vi använt oss av intervjuer som metod skulle vi kunnat få ett mera 

utförligt och detaljerat svar, men däremot skulle urvalet blivit ganska litet och vi 

skulle ha fått ett ganska smalt perspektiv på hur det ser ut bland medlemmarna på 

IKSU. Intervju hade kunnat användas som en ytterligare datainsamlingsmetod för 

studien om mer tid hade funnits. Istället valde vi att använda oss av öppna frågor i 

enkäten vilket i slutändan har varit gynsamt för studien. Webbenkäten fick 192 svar 

vilket var över förväntan eftersom målet var att samla in minst 70, så det fanns inget 

behov att använda pappersversionen av enkäten. Den stora svarsfrekvensen gjorde 

att vi fick en bättre bild av hur läget ser ut på anläggningen och därmed anser vi att 

kvalitén på studien ökar. Vi reagerade på att en person uppgav att hen inte var 

medlem på IKSU, detta svar har vi utelämnatt från studien. Majoriteten som svarat 

på enkäten var i åldern 20-31, men bland svaren fanns även personer som uppgett en 

ålder mellan 40-66 år. För att säkerställa att få in svar av medlemmar i många olika 

åldersgrupper, kunde enkäten även ha delats ut på de olika anläggningar som 

pappersversion, då kunde den medvetet delats ut till både yngre och äldre 

åldersgrupper, för att säkerställa att få ett varierande resultat.  
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Detta kunde även ha medfört att vi enbart fått svar från IKSU medlemmar samt ett 

mera jämnt könsfördelat resultat.  

 

Föräningen IKSU har  22000 medlemmar och enkäten besvarades av 192 personer, 

cirka 2 % av medlemmarna i facebook gruppen. Detta innebär att svarsfrekvensen var 

liten jämfört med det totala antalet medlemmar. Enkäten lades ut på IKSU:s 

facebook sida som hade 9958 följare vid tidpunkten när enkäten distribuerades, den 

låg uppe på sidan i en vecka. Innan studien inleddes bestämdes ett minimi krav på 

antal svar, vilket var 70 unika svar. Efter att vi snabbt kom upp i 100 unika svar 

bestämde vi att ta ner enkäten efter 7 dygn för att begränsa antalet svar i förållande 

till studiens storlek och tid. Optimalt vore att få in svar från alla aktiva medlemmar 

för att få en korrekt uppfattning om hur medlemmarna upplever IKSU samt vilka 

motivationsfaktorer dessa har. Därmed kan bortfallet ha påverkat resultatet på 

studien. Eftersom datainsamlingsmetoden bestod av en webbenkät kan detta även ha 

påverkat svarsfrekvensen och att det främst var personer i åldern 20-31 år som 

svarat, genom denna datainsamlingsmetod är det svårare att nå äldre personer som 

eventuellt inte har tillgång till facebook. 

 

Trots den låga svarsfrekvensen i förhållandet till antalet medlemmar kan resultatet ge 

en inblick på vilka faktorer som styr valet av träningsanläggning och vilka 

motivationsfaktorer som finns hos medlemmarna.  

 

Gällande reliabiliteten i studien kunde den höjas ytterligare genom att utföra en så 

kallad test-retestmetod, vilket innebär att samma människor som först besvarade 

enkätfrågorna ska reliabilitet testas genom att dessa får samma frågor för besvarande 

igen efter en kort tid (Ejlertsson, 2014). Den faktorn som främst påverkat studiens 

reliabilitet är bortfallet i enkäten, dock har respondenterna bidragit med information 

som tidigare forskning även kan bekräfta så tillförlitlighet bland svaren kan styrkas. 

Något annat som kunde höja tillförlitligheten och generaliserbarheten med studien är 

att vi kunde ha gett ut en likadan enkät på någon annan träningsanläggning och 

undersöka ifall vi fått liknande resultat. IKSU är främst skapat och riktat mot 

studenter, det kan till viss del påverka resultatet, då det främst är personer i åldern 

20-31 som svarat på enkäten.  
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Även fast studien är liten i dess omfattning kan man urskilja att resultaten stämmer 

överens med liknande studier som gjort inom området, vilket innebär att validiteten 

delvis också kan bekräftas.  

 

Slutsater 

Den övergripande slutsatsen som kan dras utifrån tolkningarna som gjorts av 

resultatet av denna studie är att individer på IKSU främst tränar för att må bra och 

för att vara i bra fysisk form. Det svarsalternativ som fick tredje flest svar var att det 

är kul att träna, därmed är det även många som motiveras av att de tycker att det är 

roligt att träna. Utifrån resultatet kan man utläsa att det främst är de inre 

motivationsfaktorerna som motiverar individer att träna på IKSU. Eftersom 

majoriteten av personerna som besvarade enkäten är mellan 21-30 år, stämmer det 

inte överäns med Aaltonen, Rottensteiner, Kaprio och Kujalas (2013) studie gällande 

att yngre människor främst motiveras av yttre faktorer. Detta är något IKSU kan ha i 

åtanke för att behålla motivationen hos de nuvarande medlemmarna och för att 

kunna utforma strategier som lockar nya medlemmar till IKSU. Efterosm att det var 

de inre motivationsfaktorerna som främst motiverade medlemmarna att träna, är 

chansen till ett livslångt idrottande större, enligt Sibley och Bergman (2017). 

 

Det framkom även några förbättringspunkter IKSU kunde göra för att få nöjdare 

medlemmar, dessa var bland annat att utveckla och förbättra miljön på 

träningsanläggningen samt köpa in ny utrustning. Med hjälp av denna studie har en 

ökad kunskap om vilka faktorer som påverkar val av träningsanläggning samt vilka 

motivationsfaktorer som driver medlemmarna på IKSU att träna uppnåtts.  

 

Studiens bidrag till det idrottspedagogiska 

forskningsfältet och förslag på framtida forskning 

 

Studien bidrar till det idrottspedagogiska forskningsfältet genom att utökad kunskap 

om vilka faktorer som motiverar individer till att vara fysiskt aktiva har uppnåtts, 

detta genom att vi använt oss av det idrottspedogiska forskningsfältets 

frågeställningar. Där fokuset varit på vilka värderingar som finns gällande motiv till 

träning samt hur de vidmakthålls och skiljer sig mellan generationer och individer. 
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Genom enkätfrågorna har vi tagit vara på medlemmarnas upplevelser och åsikter 

angående motivationsfaktorer och därefter tolkat dem utifrån ett individperspektiv. 

Kunskapen leder till ökad förståelse om vilka motivationsfaktorer som driver 

medlemmarna på IKSU att träna. Vi har även gestaltat hur träningsupplevelsen yttrar 

sig på IKSU genom att ta reda på vilka faktorer medlemmarna är nöjda med samt vad 

som upplevs mindre bra.  

Där framkom bland annat en del funderingar kring utseendehetsen som råder på 

IKSU, detta är något som även kunde studeras vidare kring för att ta reda på vilka 

normer och ideal som råder i gymkulturen. 

Framtida forskning kring ämnet kunde vara att undersöka hur läget ser ut på flera 

olika träningsanläggningar. Då skulle ett mera generaliserbart svar kunnat tas fram 

samt skulle ett större perspektiv på varför man tränar kunna studeras. Eftersom tiden 

för denna studie var begränsad fanns det inte möjlighet att studera och jämföra andra 

anläggningar. Något annat som kunde vara intressant att undersöka är vilka individer 

som attraheras av olika träningsformer, vilket även kunde vara intressant för IKSU 

att få mera kunskap om så att de lättare kunde anpassa utbudet efter medlemmarnas 

önskemål.  

Författardeklaration  

Båda författarna i studien har varit delaktiga och en jämn fördelning har skett mellan 

författarna. Båda författarna har även deltagit i utformningen av enkäten samt 

närvarat vid handledningen och anses därför ha varit lika delaktiga under studiens 

gång.  
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Bilaga 1. Informationsbrev   

 

Hej!  

 

Vi är två studenter på Idrottsvetenskapliga programmet vid Umeå Universitet som 

skriver C-uppsats med IKSU som uppdragsgivare. Vi vill med denna studie 

undersöka varför du väljer att träna på IKSU och vad som motiverar dig till att träna, 

vi skulle uppskatta om du kunde hjälpa oss genom att besvara denna enkät.   
 

Enkäten fyller du i via din dator genom att välja ett svarsalternativ eller att skriva ditt 

svarsalternativ på efterföljande rad. Dina svar sparas när du klickar på “nästa” och du 

kan även gå tillbaka till föregående fråga genom att klicka på “bakåt”. När du har 

svarat klart skickar du in svaren genom att klicka på “skicka”. 

 

Dina enkätsvar kommer att behandlas konfidentiellt och kommer endast att 

användas till denna studie. Ditt deltagande är frivilligt och du har rätt att avbryta din 

medverkan när du vill. Enkäten är anonym och svaren kommer inte kunna 

identifieras med enskilda personer. Enkäten består av totalt 10 frågor och tar högst 5 

minuter att svara.  

 

Vid frågor eller funderingar kring enkäten går det bra att kontakta oss!  

 

Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar 

Daniela Blomqvist och Felicia Fagerkull  
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Bilaga 2. Enkät 

Del 1. Bakgrundsfrågor  

 

1. Är du medlem på IKSU?  

Ja   ☐     

Nej ☐ 

 

 

2. Kön: 

☐ Kvinna 

☐ Man 

 

3. Ålder: ______ 

 

4. Vilken träningsform utövar du främst vid Iksu? 

Gruppträning           ☐ 

Gymträning              ☐ 

Simning                     ☐ 

Bollsporter                ☐ 

Lagträning                ☐ 

Klättring                   ☐ 

Annat __________ 

 

5. Tränar du bara på Iksu?  

Ja   ☐ 

Nej ☐ 
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Om nej var bedriver du din övriga träning (kryssa i ett eller flera 

alternativ) 

Annan träningsanläggning        ☐ 

I naturen                                        ☐ 

Idrottsförening                             ☐ 

Övrigt _______________     ☐ 

 

 

Del 2. Val av träningsanläggning  

 

6.Hur ofta besöker du IKSU? (kryssa i endast ett alternativ) 

Varje dag           2-5 gånger i veckan             1-4 gånger per månad            Mer sällan  

                ☐                               ☐                                       ☐                                ☐ 

 

      

 7. Hur viktiga är följande aspekter när du väljer träningsanläggning?                      

(bedöm vilken betydelse varje påstående har för dig)   

 

 

                                                  Oviktigt          Viktigt          Ganska            Mycket   

                                                                                                     viktigt             viktigt 

                                                                        

Pris                                                       ☐                     ☐                      ☐                            ☐ 

Öppettider                                           ☐                     ☐                     ☐                            ☐ 

Utbud                                                   ☐                     ☐                     ☐                            ☐ 

Närhet till hem                                   ☐                     ☐                     ☐                            ☐ 

Vänner/familj tränar där                 ☐                     ☐                     ☐                            ☐ 

Fräsch miljö                                        ☐                     ☐                     ☐                            ☐ 

Stora lokaler/gott om plats              ☐                     ☐                     ☐                           ☐ 

Kompetent personal                          ☐                     ☐                     ☐                           ☐ 

Barnpassning                                      ☐                     ☐                     ☐                           ☐ 

Parkeringsmöjligheter                       ☐                     ☐                    ☐                           ☐ 

  



 

32 
 

   

8.  Vilka är de tre främsta faktorerna som ligger bakom att du tränar? 

Vad motiverar dig till att träna? (kryssa i ett eller flera alternativ som har 

betydelse) 

 

Att må bra                                                                                     ☐ 

Att att se vältränad ut                                                                 ☐ 

Sociala faktorer (vänner/träffa nya människor)                ☐ 

Vill vara i bra fysisk form                                                           ☐ 

Känslan av att prestera                                                               ☐ 

Förbättra sig i sin idrott                                                             ☐ 

Det är roligt att träna                                                                  ☐ 

Känna sig pigg                                                                              ☐ 

I skade- och sjukdomsförebyggande syfte                              ☐ 

Annat ___________________ 

      

9. Hur upplever du det är att träna på IKSU? 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

 

10. Ser du några förbättringspunkter som IKSU kan göra för dig?

  

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

  

 

Tack för din medverkan!  
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