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Sammanfattning 
Syfte  
Syftet med examensarbetet var att få en uppfattning kring vilka faktorer som påverkar 

seniorers motivation till att utföra den fysiska aktivitetsformen styrketräning.  

Metod  
I studien användes intervjuer som metod för insamling av data. Totalt intervjuades 10 

personer, varav sex män och fyra kvinnor. Intervjuerna spelades in med hjälp av en 

mobiltelefon och transkriberades vilket utgjorde materialet för studiens resultat och underlag 

för diskussionen. Tid och plats för intervjuerna valdes av deltagarna själva och båda 

författarna var närvarande vid varje intervju. Analysarbetet genomfördes med hjälp av 

modellen för Interpretativ fenomenologisk analys (IPA).  

Resultat  
Resultatet visar att flera olika motivationsfaktorer verkar tillsammans för att seniorer ska 

utföra den fysiska aktivitetsformen styrketräning regelbundet. De faktorer som anses vara 

viktiga för seniorer är ytliga faktorer, livsstil, fysiskt välmående, psykiskt välmående, 

självbestämmande och sociala interaktioner. En oväntad aspekt var att utseendet utgjorde en 

stor del av seniorers motivation och att sociala interaktioner främst påverkade individerna att 

ta sig till anläggningen mer än till själva träningspasset. Motivation visar sig vara individuell, 

flera olika motivationsfaktorer verkar tillsammans för att upprätthålla regelbunden aktivitet.  

Slutsatser  
Seniorers motivationsfaktorer för den fysiska aktivitetsformen styrketräning påverkas av en 

rad olika faktorer. Det går inte att utläsa om motivationsfaktorer som framkommer under 

resultat är bestående, utan kan komma att förändras över tid. Olika motivationsfaktorer verkar 

tillsammans för att upprätthålla en deltagares individuella motivation. Intressanta aspekter är 

att utseende och omgivningens reaktioner påverkar motivationen även hos den här gruppen 

seniorer. Studiens deltagare verkar väl insatta i styrketräningens positiva effekter och berör 

även forskning i ämnet. Det diskuteras bland annat om hur de kognitiva förmågorna kan 

komma att påverkas av en aktiv livsstil vilket tyder på att deltagarna upplever både mentala 

och fysiska hälsoeffekter av denna träningsform.  

Nyckelord: 
Motivation, styrketräning, seniorer, gym 
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Abstract (english) 
Purpose:  

The purpose with this essay is to study the different factors that affect older adults motivation 

to perform the physical activity strength training.  

Method:  

In the study interviews where used as method to collect data. There was a total of 10 people 

with 6 where men and 4 women. The interviews where recorded with a smartphone and 

transcribed. The transcripts become the material for the results and basis for the study. Time 

and date for the interviews was chosen by the participants and both the writers was present in 

every interview. Analysis work was performed with help of the model for interpretive 

phenomenological analysis. (IPA)  

Results:  

The results show that several motivational factors work together to make seniors perform the 

physical activity form strenght training regularly. The factors which is considered important 

for older adults is lifestyle, physically well-being, self determination and social interactions. 

An unexpected aspect was that appearance represented a large part of older adults motivation. 

Social interactions mainly affected the individuals to get to the fitness center and not the 

actual training session. Motivation is individual, several factors work together to maintain 

motivation for regulary activity.   

Conclusion:  

Older adults motivation for the physical activity strength training are affected by several 

different factors. The motivations factors that emerge may change over time but can  

also be permanent. Several different factors work together to maintain a persons individual 

motivation. What is interesting with the study is that participants mentions appearance and the 

surroundings positive reactions as a contributing factor for increased motivation. It is also 

difficult to demonstrate how social interactions can increase the effects of the workout, but 

this factor seems to be contributing to the participants visiting the training facility. Social 

interactions are also not particularly relevant during the workout, but are primarily before and 

after as this factor appears to be contributing for the motivation. The participants in this study 

seems well-informed in the positive effects of strenght training and concerns research on the 

subject. It is discussed how the cognitive abilities can be influenced by an active lifestyle, 

suggesting that participants experience health effects of this form of exercise. 

Key words 

Motivation, Strenght training, older adults, fitness center   
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1. Inledning  
Fysisk inaktivitet är en stor riskfaktor när det kommer till hjärt-kärlsjukdomar, övervikt och 

diabetes (Stephan, Bioché & Le Scanff 2017, s. 339). Risken att drabbas av dessa sjukdomar 

ökar med åldern, vilket gör fysisk aktivitet fördelaktig hos äldre personer (ibid.). Fallskador är 

den vanligaste orsaken till skador hos äldre (Hallberg 2009, s. 191). De tre vanligaste 

orsakerna till fallskador är sämre balans, låg bentäthet och stillasittande (ibid.). När människor 

blir äldre förändras musklernas egenskaper, muskelmassan och styrkan minskar och förmågan 

att utveckla effekt blir sämre (Bellardini & Tonkonogi 2013, s. 10). Utöver den fysiologiska 

påverkan på musklernas egenskaper påverkas också samarbetet mellan muskler och 

nervsystemet, kroppens senor och ligament samt skelett och brosk när människor blir äldre 

(ibid. ss. 12, 14, 16). Försvagandet av dessa delar kan motverkas eller fördröjas genom 

styrketräning (ibid.). Konditions- och eller styrketräning har visat sig ha effekt på såväl 

muskelstyrka som balans (Hallberg 2009, s. 197). Tillsammans kan detta minska risken för att 

drabbas av fallskador vid åldrande (ibid.). Studier visar att regelbunden fysisk aktivitet verkar 

hälsofrämjande hos äldre personer. Fysisk aktivitet är inte bara sjukdomsförebyggande utan 

minskar även risken för fallolyckor och åldersrelaterade handikapp samt ökar individens 

självständighet (Stephan, Bioché & Le Scanff 2017, s. 339). Utöver tidigare nämnda 

hälsofördelar finns det indikationer på att styrketräning också kan påverka och bromsa 

senilitet (Bellardini & Tonkonogi 2013, s. 7). Trots att fördelarna är många minskar 

aktivitetsnivån vid åldrande främst hos kvinnor (Stephan, Bioché & Le Scanff 2017, s. 339). 

För att öka äldre personers deltagande i fysisk aktivitet är det viktigt att förstå vilka faktorer 

som motiverar dem till att träna (ibid. s. 345).  

 

Motivation och vad som påverkar motivationen är individuellt och komplext (Hallberg 2010, 

ss. 207-208). Individer har en rad olika motiv till att utföra en aktivitet och det finns inte ett 

korrekt svar på denna komplexa fråga (ibid.). Däremot är det intressant att få en ökad 

förståelse för vilka faktorer som påverkar äldre att styrketräna. 

 

Motivationen hos seniorer kopplat till styrketräning är ett område som inte studerats på 

närmre håll. Vid tidigare studier har seniorers motivation till fysisk aktivitet undersökts, den 

fysiska aktiviteten är dock i form av träning generellt och inte specifikt styrketräning. Då 

styrketräning har visat sig ha flera positiva effekter på seniorer är det därför intressant att 
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undersöka om de personer som utför styrketräning har specifika motivationsfaktorer för denna 

typ av träningsform (Campbell, MacAuley, MacCrum & Evans 2001, s. 199). Det är även 

intressant att se om den tidigare forskningen i området fysisk aktivitet stämmer överens på 

specifikt styrketräning som aktivitetsform hos studiens deltagare.  
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2. Bakgrund 

2.1 Begrepp: 

1.2.1 Hälsa: 

Hälsa är ett begrepp som innefattar flera olika faktorer; fysiska, psykiska, sociala och 

existentiella (Winroth & Rydqvist 2008, s. 24). En individs genetiska arv och omgivande 

miljö är också bidragande till hälsa respektive ohälsa hos individer (ibid.). De fysiska 

faktorerna påverkas av aktivitetsnivå, kost, sömn, hygien och eventuella bruk/missbruk 

(ibid.). Psykiska faktorer som påverkar en individs hälsostatus är bland annat självbild, vilja 

och kunskap (ibid.). Sociala faktorer som verkar bidragande till hälsa är bland annat trygghet, 

interaktioner med andra människor och trivsel (ibid.). De existentiella faktorerna berör 

meningsfullhet och individens livsfilosofi (ibib.). I arbetet beskrivs fysiskt och psykiskt 

välmående utifrån den beskrivna definitionen.  

1.2.2 Motivation: 

Motivation är ett begrepp som kan te sig lite olika, beroende på vilken teoretisk utgångspunkt 

forskaren har (Hassmén, Kenttä & Gustafsson 2009, s. 99). Begreppet kan ändå beskrivas som 

en term för den och/eller de processer som påverkar ett beteende genom att antingen sätta 

igång tankeverksamheten eller utförandet, upprätthålla agerandet och rikta fokus på målet för 

uppgiften (ibid.). Motivation är med andra ord nödvändigt för att vi människor ska utföra 

saker i vårt vardagsliv (ibid.). Motivation och vad som påverkar en individ till att utföra en 

aktivitet skiljer sig från person till person (Hassmén & Hassmén 2010, ss. 257-258). 

Motivation kan delas in i inre och yttre motivation, där inre motivation bygger på 

självbestämmande, samhörighet och upplevd glädje inför aktiviteten (ibid). Yttre motivation 

är den motivation som påverkas av en extern belöning, vilket tillexempel kan vara intäkter, 

lön eller något annat individen förväntas få om aktiviteten utförs (ibid. ss. 259-260). Yttre 

motivation kan även påverkas av omgivningen och de förväntningar och krav som ställs på 

individen (ibid.). Kraven från omgivningen kan bland annat vara utseendemässiga eller 

känslomässiga (ibid.).  

1.2.3 Seniorer: 

Begreppet seniorer har vi valt att kategorisera som människor som fyllt 65 år, vilket är den 

ålderskategorin där de flesta gym och träningsanläggningar drar åldersgränsen för 

seniorträning. 
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1.2.4 Styrketräning: 

Styrketräning innebär träning som stärker kroppens muskulatur (Winroth & Rydqvist 2008, s. 

102). Styrketräning kan innebära träning för att utveckla olika muskulära förmågor som till 

exempel uthållighet och styrka (ibid.). Muskler i sin tur är en viktig komponent i kroppen då 

de fungerar som stöd för leder och ger en bättre hållning (ibid. s. 118). En stark kropp minskar 

risken för skadeproblematik, ryggbesvär och ger stöd i vardagen (ibid.). Powerträning är en 

form av explosiv styrketräning som är den mest lämpade för att öka och bibehålla 

muskelmassa primärt för seniorer (Bellardini & Tonkonogi 2013, s. 17-18).  

1.2.5 Fysisk aktivitet på recept: 

Idrottsrörelsen har ett relativt nytt samarbete med dagens hälso- och sjukvård som innebär att 

patienter kan förskrivas fysisk aktivitet på recept (FaR) (Winroth & Rydqvist 2008, s. 63). 

FaR skrivs ut av läkare eller annan sjukvårdspersonal och innebär att patienten får möjlighet 

att utöva fysisk aktivitet och motion på träningsanläggningar som har kompetent personal för 

att ta hand om dessa på bästa möjliga sätt (ibid.).  

 

2.2 Teorier: 

2.2.1 KASAM 

Teorin KASAM, vars innebörd är att finna en känsla av sammanhang har sin grund i 

Antonovskys tankar om hälsa (Winroth & Rydqvist 2008, s. 10). KASAM är ett 

förhållningssätt som utgår utifrån tre olika begrepp och den nödvändiga balansen mellan 

dessa (ibid. s. 11). De tre komponenterna: begriplighet, vilket innebär en förståelse för 

uppgiften, förmågan att bedöma verkligheten och har en kognitiv aspekt. Hanterbarhet: 

förmågan att hantera och möta krav, skapa strategier och metoder. Meningsfullhet: att känna 

sig delaktig, ha en känsla av att kunna påverka samt skapa/känna motivation (ibid.). 

Tillsammans skapar dessa komponenter en känsla av sammanhang och bidrar till en ökad 

förståelse för individers hälsostatus (ibid.). Genom att en individ upplever en hög känsla av 

sammanhang kan denne hantera påfrestningar på ett bättre sätt än den som inte upplever 

samma känsla av sammanhang (ibid.).  

2.2.2 Self-determination theory 

Self-determination theory (SDT) är en teori baserad på motivationspsykologi (Dugdill, Crone 

& Murphy 2009, s. 22). Teorins tre grundpelare och viktiga psykologiska aspekter för inre 

motivation hos individer är: Känsla av kompetens, självbestämmande och sociala 

interaktioner (ibid. ss. 22-23). Känsla av kompetens kan förklaras genom att individen har en 
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strävan efter att kontrollera resultat och samtidigt söker nya utmaningar som matchar 

individens nivå (Hallberg 2010, ss. 208-209). Självbestämmande handlar om individens 

intresse i att aktiviteten ska ske på egna villkor. Sociala interaktioner handlar om individens 

behov av att känna acceptans och bry sig om andra människor. Genom att dessa tre behov 

uppfylls ökar individens motivation till uppgiften (ibid). SDT fokuserar på motivationens 

kvalité i första hand till skillnad från andra teorier där kvantiteten spelar större roll (ibid.). 

Inom teorin är motivation ett flerdimensionellt fenomen som kan sträcka sig från amotivation 

(brist på motivation) till inre motivation (självbestämmande) men också flera stadier av yttre 

motivation (omgivningens påverkan) däremellan (ibid.).  

 

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Hälsofördelar   

En kvantitativ studie som utförts på seniorer visar flera hälsofördelar hos individer som utför 

powerträning somt är en form av explosiv styrketräning (Bellardini & Tonkonogi 2013, s. 16). 

Powerträning med olika viktredskap har visat sig förbättra styrka, kraft och kroppens förmåga 

att ta upp glukos, en form av energi, i blodet hos testpersonerna (Andersson, et.al 2017). 

Fallskador är ett stort hot mot hälsan för seniorer, regelbunden fysisk aktivitet och 

muskelaktiverande träning kan förhindra dessa typer av skador med upp till hela 40 % (Ehn, 

et.al 2018). Konditionsträning och styrketräning hos äldre kvinnor från och med 50 års ålder 

har visat sig minska risken för bland annat sådana typer av skador (ibid.). 

2.2.2 Motivation och motivationsfaktorer 

Motivation till fysik aktivitet anses vara ett komplext fenomen (Ulseth 2008, s. 46). 

Motivationen för fysisk aktivitet är under konstant förändring och varierar mellan de som tagit 

initiativet till att träna och de som redan tränar kontinuerligt (ibid.). Motivationen kan också 

komma att påverkas av inflytandet träningen har på varje enskild individs liv och 

levnadsvanor (ibid.). Betydelsen av en aktivitet kan också variera från person till person, såväl 

som att liknande aktiviteter kan ha olika betydelser för varje enskild individ (ibid.). Ulseth 

(2008, s. 47), menar att fysisk aktivitet och dess betydelse skiljer sig bland olika 

ålderskategorier, såväl som mellan män och kvinnor och olika sociala samhällsklasser. 

Studien visar att individens kontakt med fysisk aktivitet under tidigare stadier i livet är en 

faktor som påverkar individens nuvarande motivation till aktivitet (ibid.). I studien 

framkommer det att motivation är en del av en individs handling inför aktivitet snarare än 



 

6 
 

något som finns innan själva aktiviteten som troligtvis beror på tidigare erfarenheter (ibid. s. 

60).   

 

Studier visar att äldre män och kvinnor är mindre benägna att träna än yngre (Campbell, 

MacAuley, MacCrum & Evans 2001, s. 191). Bland männen var det dubbelt så många yngre 

män som ansåg att träning var viktigt och bland yngre kvinnor två tredjedelar fler än bland de 

äldre (ibid.). Studien visar att det är mindre viktigt bland äldre att aktiviteten upplevs som 

rolig än bland de yngre deltagarna (ibid. s. 197). Majoriteten av studiens äldre deltagare ansåg 

att det viktigaste var att känna sig mentalt tillfredsställd med aktiviteten (ibid.). En oväntad 

aspekt i relation till äldres motivation var att få ansåg att förebyggande hälsoåtgärder var 

viktigt. Detta kan bero på att de flesta äldre verkar anse att det är försent att träna 

hälsoförebyggande (ibid.). Däremot visade det sig att majoriteten av de äldre ansåg att det var 

viktigt att vara fysiskt aktiv för att komma ut och aktivera sig, istället för att "bara sitta 

hemma" (ibid.). Studiens slutsats visar att det är viktigt att se olika åldersgruppers 

motivationsfaktorer och undvika "one size fits all-situationer". Detta betyder att man bör 

särskilja motivationsfaktorerna utifrån åldersgrupper istället för att applicera samma faktorer 

på alla ålderskategorier (ibid. s. 199). 

 

En studie med syfte att undersöka kvinnors motivation till fysisk aktivitet har jämfört 

motivationsfaktorer mellan regelbundet aktiva personer som använder ett träningsprogram 

och de som inte fullföljt ett träningsprogram (Stephan, Bioché & Le Scanff 2017, s. 345). 

Resultatet visar att kvinnor som är regelbundet aktiva har en högre nivå av inre motivation än 

kvinnor som inte fullföljer en aktivitet (ibid.). Det sekundära syftet med studien var att 

undersöka olika motivationsprofiler bland äldre kvinnor vilket enligt studiens resultat visade 

sig vara tre olika profiler (ibid.). Den första profilen bestod av kvinnor som vill uppnå ett 

resultat (socialt eller hälsofrämjande). Den andra profilen av kvinnor bestod av de som valt att 

delta på grund av deras egenupplevda känsla i att behöva utföra fysisk aktivitet. För att utföra 

aktiviteten krävdes att den skulle vara på en måttlig nivå samt vara värdefull och glädjande 

(ibid.). Den tredje profilen visade låga resultat på egen motivation kopplad till glädje, sociala 

interaktioner och hälsofrämjande resultat (ibid.). Dessa kvinnor deltog enbart för att de kände 

ett behov och ett "måste" att genomföra någon form av aktivitet (ibid.). Det intressanta med 

studiens resultat är att de kvinnor vars motivation kan identifieras med den första profilen var 

äldre än de kvinnor vars motivation befann sig inom ramen för den andra profilen (ibid.). 
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Studiens slutsats är att olika faktorer motiverar äldre kvinnor till fysisk aktivitet och det är 

viktigt att identifiera dessa för att främja äldres engagemang och utveckla utbudet av träning 

för äldre (ibid. s. 346).   

2.2.3 Sociala interaktioner och fysisk aktivitet 

Motivation till fysisk aktivitet verkar alltså högst individuellt, det finns de som menar att 

fysisk aktivitet i synnerhet hos äldre påverkas av social interaktion och samhörighet (Burton, 

Farrier, Hill, Codde, Airey & Hill, 2018). En studie som utförts behandlade seniorers behov 

av socialt umgänge i samband med fysisk aktivitet (ibid.). I denna studie undersökte 

författarna hur stor del social interaktion hade att göra med effektiviteten vid utförandet av 

fysisk aktivitet. Det visade sig emellertid vara svårt att avgöra om träningskamrater hade en 

effekt på dessa individers motivation till att utföra fysisk aktivitet (ibid.). Social interaktion 

verkar därmed inte vara den största motivationsfaktorn hos de individer författarna undersökt, 

ännu ett tecken på att motivation och motivationsfaktorer är högst individuell (ibid.).  

2.2.4 Motivation kopplat till aktivitet 

När en aktivitet motsvarar individens befintliga färdigheter med utmaningar som känns 

hanterbara och rimliga antas aktiviteten bli mer givande och påverkar individen positivt 

(Rahman, Werfalli & Lehmann-Waldau 2017, s. 96). Om aktiviteten inte uppfyller dessa krav 

kan den istället bli ångestladdad eller upplevas som tråkig (ibid.). En kvalitativ undersökning 

hos individer med medianåldern 83 år visar att aktiviteten bör vara meningsfull och påvisa 

förbättringar för att bibehålla motivationen till fysisk aktivitet (Ehn, Eriksson, Åkerberg & 

Johansson 2018). I studien ingick mobilapplikationer och aktivitetsdagbok för att mäta 

individernas aktivitetsnivå under ett antal dagar, med hjälp av dessa ansåg deltagarna i studien 

att motivationen till fysisk aktivitet ökade (ibid.). Regelbundna intervjuer och uppmuntran 

från testledarna bidrog till en högre grad av aktivitet, dock var aktiviteterna relativt 

lågintensiva så som promenader i ett tempo där individerna kunde föra samtal med varandra 

(ibid.). Ytterligare en studie visar att genom att ta hänsyn till individuella skillnader och 

likheter hos personer som utför fysisk aktivitet ökar motivationen. Det som avgör är hur väl 

tränaren/ledaren anpassar aktiviteten efter individens egna förutsättningar och behov 

(Hatzfeld et.al 2016, s. 448). En studie visar att det finns tydliga indikationer på att 

styrketräning som känns hanterbar, eller till och med lätt, till en början kan öka äldre 

personers motivation till att fortsätta vara aktiva och utföra styrketräning (Latimer & Ginis 

2005, s. 137). Det kan alltså vara bra att introducera en enklare variant av styrketräning, för 
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att sedan öka motståndet allt eftersom, då det kan bidra till en ökad motivation (ibid, ss. 137-

138).  

 

Tidigare forskning som redovisas i stycket ovanför visar ett flertal olika faktorer som kan 

påverka seniorers motivation till fysisk aktivitet. Studierna som presenterats ger tydliga 

indikationer på att det är svårt att generalisera någon specifik faktor som påverkar motivation 

till fysisk aktivitet (Burton et.al. 2018, Campbell, MacAuley, MacCrum & Evans 2001, s. 

191, Ehn, Eriksson, Åkerberg & Johansson 2018, Stephan, Bioché & Le Scanff 2017, s. 345). 

Det är snarare fler faktorer som verkar tillsammans för att bidra till ökad motivation (ibid.). 

Tidigare forskning har tittat främst på seniorers motivation till fysisk aktivitet i allmänhet men 

inte specifikt på styrketräning. Det gör att det finns utrymme att undersöka vilka faktorer som 

specifikt motiverar seniorer till att utföra den fysiska aktivitetsformen styrketräning.   
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3. Syfte och frågeställning 

 

3.1 Syfte  

Syftet med examensarbetet var att få en uppfattning om vilka faktorer som påverkar seniorers 

motivation till att utföra den fysiska aktivitetsformen styrketräning.  

3.2 Frågeställning  

Vilken/vilka faktorer är av betydelse för att seniorer skall motiveras att utföra den fysiska 

aktivitetsformen styrketräning regelbundet? 

 

 



 

10 
 

4. Metod 

4.1 Vetenskaplig ansats  

Studiens tradition följer den hermeneutiska traditionen som har sina rötter i tolkning och 

förståelse (Sohlberg & Sohlberg 2013, s. 266). Att genomföra en tolkning är nödvändigt för 

att ge författarna en förståelse till seniorers motivationsfaktorer. Det är viktigt att tolkningen 

av data ser till ett helhetsperspektiv, för att författaren inte ska fokusera och haka upp sig på 

enskilda svar och meningar (Fejes & Thornberg 2009, ss. 81-82). Motivation kan påverkas av 

flera olika faktorer vilket gör detta extra viktigt för studiens syfte. Studien eftersöker 

information om ett specifikt fenomen (motivationsfaktorer) bland en grupp individer. De 

faktorer som påverkar motivationen som framkommer i det insamlade datamaterialet kommer 

att både analyseras med hjälp av empiri och teori. Studien abstraheras genom att författarna 

väljer ut vissa aspekter och begrepp från teorierna KASAM och SDT för att skapa ett 

sammanhang (Sohlberg & Sohlberg 2013, s. 225). Forskarna rör sig mellan empiri och teori 

vilket bidrar till att en förståelse för datamaterialet och individernas motivation växer fram 

under analysarbetet vilket gör studien abduktiv (ibid. s. 144). Motivation hos en individ är i 

ständig förändring vilket gör att en verifiering eller falsifiering av sanningen svår att 

genomföra. De teorier som presenterats i studien används istället som en utgångspunkt för att 

dra logiska antaganden i de material som samlats in (Hassmén & Hassmén 2008, s. 70).  

 

4.2 Metodologiska överväganden   
Intervjuer ger en djupare förståelse för upplevelser, känslor och tankar hos individen (Fejes & 

Thornberg 2009, s. 153-156). För att skapa en bild av en individs motivation krävs det att 

författarna har förståelse för individens känslor och tankar vilket gör att intervjumetod är 

bättre lämpad än exempelvis en enkätundersökning. Vid en intervju kan författaren notera 

individens ansiktsuttryck och tonläge när den beskriver känslor vilket kan öka författarens 

förståelse för intervjusvaren. En intervju kan komma att beröra fler aspekter som är av 

intresse än själva huvudfrågan, vilket skapar utrymme för diskussion och kan bidra till idéer 

för vidare forskning. Genom att spela in intervjuerna kan författaren med fördel använda 

ljudupptagningen i analysarbetet (Bell & Waters 2014, s. 190). Intervjufrågorna formulerades 

efter en semistrukturerad modell vilket bjuder in till mer diskussion och gör att frågorna kan 

anpassas efter deltagarens utsagor och svar (Silverman, 2015 s. 166; Armour & MacDonald 

2012, s. 224). Med hjälp av dessa frågor öppnas utrymme för diskussion vilket bidrar till att 

individen själv svarar mer utförligt än vid exempelvis slutna frågeställningar. Detta bidrar i 

sin tur till att författarna fångar upp fler aspekter ur motivationssynpunkt. En semistrukturerad 
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intervju ger mer utförliga svar på frågorna och utrymme för följdfrågor, men kräver mer 

arbete i analysen (ibid. s. 167). Författarna kan komma att påverka utfallet i intervjustudier då 

egna tolkningar, känslor och tidigare erfarenheter inte helt går att utesluta, det är därför viktigt 

att ha i beaktning vid utförande av intervjustudier (Myrdal 2005, s. 17). Ytterligare en nackdel 

med intervjuer är att de frågor författarna ställer kan komma att vinklas, för att få de svar som 

eftersöks (Bell & Waters 2014, ss. 190, 199).  

Åtta av tio intervjuer genomfördes enskilt vilket innebär att författarna intervjuar en person i 

taget. Det bidrar till att respondenternas svar inte påverkas av varandra under intervjutillfället. 

Vid ett tillfälle intervjuades två personer samtidigt vilket gör den intervjun till en 

gruppintervju. Gruppintervjun var inte planerad av varken författare eller respondenter vilket 

bidrog till att dessa deltagarna kan ha påverkats av varandra (Armour & Macdonald 2012, ss. 

219-220). Intervjufrågorna bör vara noga utformade och samtidigt flexibla för att ge svar på 

studiens syfte och för att skapa trovärdighet (ibid.).  

 

4.3 Urval 
Urvalet för examensarbetet är seniorer som styrketränar på olika träningsanläggningar i 

Mellansverige. Ett bekvämlighetsurval gjordes, vilket innebär att deltagarna fanns 

lättillgängliga (Hassmén & Hassmén 2008, s. 109), som är lämpligt för studiens tidsaspekt. 

Ett bekvämlighetsurval är ett bra alternativ för studiens författare då det gör det lättare att få 

tag på deltagare (ibid.). En nackdel kan vara att studiens deltagare är bekanta ansikten för 

författarna, vilket gör att de kan känna sig mer eller mindre benägna att besvara studiens 

frågor eller hamnar i en beroendeställning till författarna. 

 

Seniorer räknas i detta arbete som personer över 65 år, då det är den åldersgräns 

träningsanläggningar använder sig av när det kommer till gruppträningspass för seniorer. 

Deltagarnas ålder, utöver att de fyllt 65 år, är inget som tagits i beaktning under 

genomförandet av studien då det är irrelevant för studiens syfte. För att besvara studiens 

frågeställningar krävs ingen ytterligare information kring deltagarnas ålder. Totalt 

intervjuades tio personer, varav sex män och fyra kvinnor. Deltagarna gav sitt samtycke 

muntligt innan ett informationsbrev (se Bilaga 1) delades ut. Deltagarna i studien fick sedan ta 

del av informationsbrevet innehållande studiens syfte och deltagarkriterier inför intervjuerna 

samt skriva under och godkänna sitt deltagande.  
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4.4 Genomförande 

En pilotstudie på en liknande målgrupp genomfördes för att ge utrymme för korrigering av 

studiens intervjufrågor (Bell & Waters 2014, s. 192). Ett informationsbrev med 

kontaktuppgifter lämnades på olika gym. På gymmet uppmanades personer som ville delta att 

kontakta studiens författare för att bestämma tid och plats för intervju vilket gör att dessa 

varierar i studien. Det gjordes för att deltagarna skulle känna sig bekväma vid tillfället för 

intervjuerna (Bell & Waters 2014, s. 201). Datainsamlingen bestod av intervjuer som varade 

15-30 minuter och spelades in med hjälp av en mobiltelefon. Intervjufrågorna var formulerade 

i förväg för att riktas mot det ämne studien berör (Armour & MacDonald 2012, s. 235). 

Genom den semistrukturerade modellen gavs utrymme för diskussion och följdfrågor (ibid. s. 

224). Den semistrukturerade modellen gav också utrymme för att besvara flera frågor i 

samma svar vilket skapade mer diskussion och engagemang hos deltagarna (ibid.). Genom 

öppna frågor i intervjuguiden (se Bilaga 2) kunde studiens deltagare delge författarna sin egen 

historia vilket gjorde att flera frågor besvarades i samma svar. Varje intervju numrerades med 

en siffra (1-9). Efter varje avslutad intervju fördes inspelningen över till en lösenordskyddad 

dator och sparades i en mapp med ytterligare ett lösenord för att skydda innehållet. 

Konfidentiell information som framkom under intervjuerna (tillexempel namn, städer och 

gator) uteslöts i transkriberingarna.  

 

Författarna utgick från att deltagarna själva skulle få öppna upp sig och bidrog därmed till ett 

större utrymme för diskussion. Detta bidrog i sin tur till att författarna kunde låta 

respondenten besvara intervjuns frågor efter eget tycke och ordningsföljd (ibid. s. 200). 

Samtalet hölls flytande utan att författarna behövde leda samtalet in på frågorna.  

 

4.5 Analys av data  

Transkriberingarna som utfördes skrevs ned på dator med marginal för egna anteckningar 

under forskarnas första möte med texten. Att lämna marginal till egna anteckningar är till för 

att underlätta analysarbetet (Fejes & Thornberg 2009, s. 153). Dataanalysen genomfördes 

enligt modellen för Interpretativ fenomenologisk analys (IPA). IPA står för kvalitativ 

metodansats som handlar om att kartlägga och analysera uttryck i ett sammanhang (ibid. s. 

148). Genom att metoden gav utrymme för individuella och delade erfarenheter och 

uppfattningar passade metoden bra för att tolka studiens resultat kopplat till syfte och 

frågeställning (ibid.). Analysarbetet genomfördes i fyra steg enligt IPA-modellen (ibid.). 

Varje intervju sammanställdes enligt steg ett till tre för att sedan sammanställas till kluster 
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lämpade för resultatet i steg fyra. Det första steget var en noggrann genomgång av 

intervjuernas transkriberingar där frågor och reflektioner antecknades under tiden. Det första 

steget under analysen var fritt för att anteckna det författaren själv känner är viktigt (ibid.) I 

den vänstra marginalen antecknandes egna tankar och reflektioner medan den högra bestod av 

beskrivningar och uttryck (se bilaga 3). Anteckningarna kan beröra beskrivningar av känslor, 

händelser eller ett skede (ibid. s. 154). Steg två handlar om att identifiera teman som är 

relevanta för studiens syfte (ibid.). Identifikationen av teman utfördes genom noggrann 

läsning av texten där stycken delades in och namngavs utifrån sammanhanget (ibid.). De 

teman som framkom i varje enskild text skrevs ned i ett anteckningsblock och de teman som 

överlappade varandra från texterna skrevs samman i ny anteckning. De identifierade teman 

som var liknande i de enskilda texterna formulerades om och sammanställdes till 

övergripande teman för samtliga intervjuer (se Bilaga 4). De teman som framkom i varje 

enskild text delades in i kluster i det tredje steget av analysen (ibid.). Kluster är områden som 

liknar varandra och på så sätt hör ihop (ibid.). I det tredje steget kan teman som inte är 

relevanta uteslutas och teman som hör ihop kan sammanfattas i ett tema istället för flera 

(ibid.). Vissa teman bildar självklara kluster i det här steget av analysen (ibid.). När kluster 

från varje enskilt text sammanställdes i ett dokument skapades en ny anteckning som var 

övergripande för samtliga texter (se Bilaga 5). I det fjärde steget valdes de viktigaste teman 

och kluster ut, för att kunna besvara frågeställningen (ibid. s. 155). En del teman kunde 

uteslutas i det här steget så att de översiktstabeller som formulerats blev relevanta för studiens 

frågeställning (ibid.). Därefter formades sex översiktstabeller från samtliga intervjuer som går 

att se under resultatdelen (se Tabell 1-6). Översiktstabellerna benämndes efter de kluster som 

överlappat varandra och bidrar till att besvara studiens syfte. De olika kluster som framkom 

förklaras under enskilda rubriker i resultatdelen för att tydliggöra studiens resultat och de 

motivationsfaktorer som nämnts under intervjuerna. De kluster och teman som valts ut 

tolkades sedan. En analys är inte färdig utan att en tolkning genomförts (Fejes & Thornberg 

2009, ss. 155-156). Den tolkning som gjordes ligger till grund för studiens diskussion.  

 

4.6 Etiska överväganden 

I en intervjustudie finns det flera etiska aspekter att ta hänsyn till. Den som blir intervjuad har 

rätt att ta del av ett informationsbrev, där syftet med studien och kontaktuppgifter till de som 

utför den anges, detta kallas informationskrav (CODEX u.å., s. 7). I den här studien 

informerades deltagarna både muntligt och skriftligt genom ett informationsbrev. 

Informationsbrevet var noga utformat och berörde det faktum att känslig information, som 
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tillexempel sjukdomar och skador, kan komma att diskuteras under intervjun (se Bilaga 1). 

Något som var viktigt för författarna var att deltagarna var väl införstådda i att känsliga 

ämnen kan komma att beröras och därför själva fick välja att delta i studien utifrån om de 

kunde tänkas bli sårade av att diskutera de känsliga områden som kan ha påverkat deras 

motivation. Därefter ska studiens deltagare ge sitt samtycke till delaktighet i studien och att 

det insamlade materialet får nyttjas i syfte att besvara den tänkta frågeställningen (ibid. s. 8). 

Deltagarna gav sitt samtycke inför varje intervju. Nyttjandekravet innebär att insamlat 

material endast får användas i forskningssyfte och måste förvaras på ett säkert sätt under 

arbetet med materialet (ibid. s. 14). I den här studien samlades inspelningar och 

transkriberingar på en lösenordskyddad dator. Det insamlade materialet ska inte kunna gå att 

härleda till en specifik person eller träningsanläggning, vilket kallas för ett 

konfidentialitetskrav (ibid. s. 12). I studien numrerades varje inspelning och transkribering 

med siffror samt att deltagarnas och träningsanläggningarnas namn och kontaktuppgifter inte 

nämndes i intervjuerna. Studiens deltagare gavs även möjlighet att, när som helst under 

intervjun, avbryta sitt deltagande (ibid. s. 10). Efter egengranskande av arbetet vilket gjordes 

genom ett formulär från Forsknings etiska nämnden (FEN) samt kommunikation med 

handledare ansågs det att arbetet inte behövde granskas av FEN. För att minimera de 

problematiska delar av intervjun tog författarna hänsyn till de individer som, vid förfrågan, 

inte ville delta i studien då de inte kände sig bekväma med att diskutera tillexempel 

skadeproblematik eller liknande. Författarna valde även att byta lösenord på sina datorer 

under arbetet med studien, detta för att minimera risken att någon obehörig skulle få åtkomst 

till insamlat material.  
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5. Resultat 

Resultatet presenteras i en redogörelse av de svar respondenterna gett under intervjuerna. Sex 

olika kategorier som berör seniorers motivation till den fysiska aktivitetsformen styrketräning 

har framkommit genom en analys. En sammanfattning av intervjusvaren som framkommit 

genom författarnas analys presenteras i tabellerna nedan. Urval av citat från respondenterna 

som tillhör samma kategori finns att se i bilaga 3-5. Författarnas tolkning av 

sammanställningen och kategorier berörs under studiens diskussionsavsnitt.  

 

En enskild motivationsfaktor hos varje enskild individ går inte att utse utan samtliga faktorer 

som nämns ovan har berörts av samtliga deltagare i studien. Resultatet som presenteras är 

motivationsfaktorer som verkar tillsammans för att bidra till ökad motivation för den fysiska 

aktivitetsformen styrketräning.  

 

5.1 Ytliga faktorer 

Efter analysarbetet har författarna valt att definiera ytliga faktorer som att individen presterar 

för att åstadkomma en viss uppfattning hos omgivningen eller för att förändra sitt utseende i 

någon form.  

  

Ytliga faktorer som påverkar motivationen syns i mittenspalten i tabell 1. Dessa faktorer är de 

som framkommit genom tolkning av intervjuernas rådata. Sammanlagt har tolv olika 

intervjusvar pekat på att ytliga faktorer som exempelvis utseende och andras uppfattningar om 

individen påverkar motivationen. Utseende som tillexempel ”att vara snygg” påpekar en stor 

del av studiens deltagare som viktigt och verkar vara en motivationsfaktor som bidrar till 

regelbunden styrketräning. Två av intervjusvaren pekade även på att viktnedgång i form av att 

kläderna passade bättre sedan de börjat träna styrketräning var en bidragande 

motivationsfaktor. Flera av studiens deltagare nämner även en ökad muskelmassa och fler 

synliga muskler som en faktor till att de främst utför den fysiska aktivitetsformen 

styrketräning. Några av studiens deltagare nämner även att de gillar att njuta av "livets goda" i 

form av mat och dryck vilket gör träningen mer nödvändig för att fortsätta vara i form och 

inte gå upp i vikt. Ytterligare intervjusvar visade att behovet av att visa för andra eller 

förmedla träningens positiva faktorer till andra var viktigt för motivationen. Några av 

personerna nämnde även att det var viktigt för motivationen att få positiv feedback från andra 

om individen är duktig och hälsosam. När omgivningen gav positiv feedback skapades en 
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känsla av kompetens hos individen som på så sätt bidrog till att denne fortsatte att träna 

styrketräning regelbundet. När individerna upplevde att omgivningen gav positiv feedback 

påverkades dem även till att bjuda med fler personer till gymmet och på så sätt upplevde dem 

ytterligare motivation. Motivationen ökade även genom att de kände kompetens nog att hjälpa 

andra att komma igång med träningen. Omgivningen påpekade ständigt hur duktiga de var 

som tränade regelbundet vilket var en inspirationskälla för både individen själv och den 

övriga bekantskapskretsen 

 

5.1.1 Tabell 1 Ytliga faktorer 
Tabell 1 presenterar ytliga faktorer som påverkar seniorers motivation till den fysiska aktiviteten 

styrketräning.  

Ytliga faktorer Sammanfattande av citat Antal intervjusvar 

Vara duktig Andra personer tycker att 

man är duktig som tränar 

3 

Se bra ut Vill vara snygg 5 

Vara i form Vill vara vältränad, bli av 

med extravikt 

2 

Föregå med gott exempel Vill visa andra att 

styrketräning fungerar, 

förmedlar till andra 

2 

Totalt                         12 

 

Ett urval av citat som stärker resultatet presenteras nedan: 

• Respondent 2: "Jag sprider budskapet till alla jag känner va, för att det här har varit 

så fantastiskt bra för mig" 

 

• Respondent 4: "Jag vill komma in i mina kläder, så jag slipper köpa nya.", "jag tänker 

inte få någon kalaskula i alla fall" 

  

• Respondent 7: "Så får man ju lite feedback när man är här och tränar på morgonen, 

man hör någon säga att ”men är du så duktig och är" 

 

• Respondent 9: "Ja, försöka bli av med lite daller också (skratt)." 

   

  



 

17 
 

5.2 Livsstil 

Efter analysarbetet har författarna valt att definiera livsstil som att träningen och motivationen 

till träningen påverkas av hur individens levnadssituation ser ut i dagsläget och hur tidigare 

yrkesbakgrunder ligger till grund för motivationen.  

 

I detta avsnitt (se tabell 2) verkade goda vanor, en aktiv livsstil och fysisk bakgrund utgöra en 

stor del av individernas motivationsfaktorer till den fysiska aktiviteten styrketräning. Av 

respondenterna visade det sig att de flesta har haft en fysiskt aktiv bakgrund. Tidigare fysiskt 

krävande arbete verkar ha varit bidragande till att deltagarna fortsatt med en aktiv livsstil och 

börjat träna styrketräning regelbundet. Några av intervjusvaren pekade på att träningen går 

"på rutin" och ytterligare ett antal menade att träningen är en del av vardagen. Respondenterna 

nämner även att det fattas något när de inte tränat under veckan vilket gör att balansen i 

vardagen rubbas och den energi som brukar användas vid träningen istället blir "över". För 

respondenterna var det då viktigt att veckorna innehöll träning för att de inte skulle "klättra på 

väggarna". Respondenternas fysiskt aktiva bakgrund som nämns under intervjuerna varierar 

från yrkesroller med mycket rörelse och tunga lyft till arbeten där respondenterna behövt träna 

för att orka med arbetet. Flera av respondenterna har även varit aktiva på fritiden där 

konditionsträning i form av skidåkning, löpning och cykling varit de primära fysiska 

aktiviteterna innan de börjat med styrketräning. Träningen bidrog till bättre nattsömn och en 

sundare kosthållning visade två av intervjusvaren.  
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5.2.1 Tabell 2 Livsstil 
Tabell 2 presenterar faktorer inom området livsstil som motivation till den fysiska aktiviteten 

styrketräning.  

Livsstil Sammanfattande av citat Antal svar från 

respondenter 

Viktig rutin Träningen går på rutin, det 

fattas något när man inte 

tränar  

6 

Goda vanor Träningen är en viktig del 

som ingår i vardagen 

8 

Fysisk bakgrund Tidigare yrke eller aktivitet 

gör att man styrketränar 

6 

Balans i vardagen Med träningen följer även 

en balans i kost och sömn  

2 

Totalt  22 

 

 

Ett urval av citat som stärker resultatet visas nedan: 

• Respondent 1: "Nästan som att har man inte gjort det är det som att det fattas nånting 

på dagen tycker jag i alla fall"  

 

• Respondent 3: "..i och med att jag sålde huset och flyttade in i lägenhet igen blev jag 

ju mycket mer stilla." 

 

• Respondent 4: "..i stort sett hela mitt liv. Och mitt jobb har alltid varit fysiskt aktivt.", 

"man ska må gott" 

 

• Respondent 5: "I stort sett har jag alltid varit aktiv" 

 

• Respondent 8: "precis så är det, en rutin liksom" 

 

• Respondent 9: "Ja alltså, jag har ju.. När jag var ung gick jag på mycket olika 

varianter och testat yoga och lite på cirkelgymnastik uppe i ***, gymmet där då och 

så vidare." 
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• Respondent 10: "Jag har jobbat på sjukhus så då har vi tränat varje vecka, en gång i 

veckan."  

 

5.3 Fysiskt välmående 

Efter analysarbetet valde författarna att definiera fysiskt välmående som att förbättra 

kroppsliga funktioner (styrka, uthållighet, rörlighet etc.) samt att förebygga skadeproblematik. 

 

Fysiskt välmående som motivationsfaktor (se tabell 3) visade sig till största del vara kopplat 

till att bibehålla kroppens funktion samt att kunna utföra saker som inte är självklart vid 

åldrande. Flera av respondenterna nämnde umgänge med barnbarn och barnbarnsbarn som en 

viktig faktor till att de vill bibehålla kroppens funktioner. För dem var det viktigt att kunna ta 

sig upp och ner från golvet vid lekar och aktiviteter med familjen, vilket de menar att 

styrketräningen var bidragande till. Fem av intervjusvaren pekade på vikten av att kunna bära, 

böja och röra sig på ett sätt som varit självklart tidigare i livet, något de inte trodde sig kunna 

göra om de inte hade tränat styrketräning. Ett av intervjusvaren visade att träningen bidrar till 

att hålla sig fri från upprepning av tidigare sjukdomshistoria. Några få intervjusvar pekade på 

att träningen bidrog till att skador och krämpor inte utgjorde ett lika stort hinder i individernas 

vardag. Genom att krämpor och skadeproblem minskat hade även individernas livsglädje och 

livskvalité ökat. Matlusten verkade också bidra till ökad motivation till styrketräning då dessa 

individer menade att träningen ökade aptiten och gav dem ett större nöje i att äta. Samtliga 

respondenter verkade vara väl införstådda i de hälsofördelar fysisk aktivitet och styrketräning 

ger dem, vilket också verkade vara den primära motivationsfaktorn hos samtliga deltagare. 

Samtliga deltagare pratar även om studier som visar fördelar med styrketräning, vilket också 

varit bidragande till deras motivation och en ökad glädje och meningsfullhet inför aktiviteten. 

Av de tio intervjuerna som genomförts benämner samtliga respondenter deras självupplevda 

förbättrade hälsa som något positivt.  
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5.3.1 Tabell 3 Fysiskt välmående 
Tabell 3 visar motivationsfaktorer som påverkas av fysiskt välmående.  

Fysiskt välmående Sammanfattande av citat Antal svar från 

respondenter 

Minskad skade – och 

sjukdomsrisk 

Måste hålla igång för att 

hålla sig frisk och fri från 

sjukdom 

1 

Kroppslig funktion Vill kunna bibehålla 

kroppens förmågor och 

funktion, klara av att umgås 

med vänner och familj 

5 

Minska smärta och krämpor Hålla borta skador och 

krämpor 

2 

Ökad aptit Bra matlust 2 

Totalt  10 

 

Ett urval av citat som stärker resultatet visas nedan: 

• Respondent 1: "Får bra matlust och känner sig bra i övrigt liksom" 

 

• Respondent 2: "Ja men det viktigaste för motivationen är ju att hålla borta dom 

krämpor man har haft" 

 

• Respondent 3: "Ja men det är ju för att slutar jag med det nu så är det väl sålt." 

 

• Respondent 4: "Jag har väldigt stark rygg, magmuskler.." 

 

• Respondent 8: "Hållning och såhär, att man inte blir en gammal ihopsjunken gubbe 

va" 

 

• Respondent 9: "Ja, det är för att jag inte ska bli slapp och slö och inte, ja tappa orken 

och att jag ska kunna göra saker." 

 

• Respondent 10: "Ja det gäller att komma ner och upp på golvet och så." 
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5.4 Självbestämmande 

Efter analysarbetet valde författarna att definiera självbestämmande som vikten av att 

individen själv kan anpassa sin träning utifrån dennes förutsättningar.  

 

Självbestämmande i samband med träning presenteras i detta avsnitt (se tabell 4). Att 

aktiviteten matchar individen ansågs vara viktigt för motivationen. Respondenterna menade 

att styrketräning gav utlopp för energi och en aktiv livsstil där träningen påverkade vardagen i 

en positiv riktning. Fyra av intervjusvaren pekade på att det var viktigt att själv kunna 

bestämma hur och när träningen skulle utföras för att dem skulle bibehålla motivationen. 

Flera av personerna menade att träningen skulle utföras tidig förmiddag för att bland annat 

slippa den konkurrens om redskap som det vanligtvis blir under eftermiddagarna. Under 

förmiddagarna gavs det mer utrymme till att träna i egen takt och samtidigt föra diskussioner 

med andra likasinnade personer i lokalen för styrketräning. Om en maskin mot förmodan var 

upptagen var det viktigt för respondenterna att kunna välja en annan övning istället vilket 

även det är en form av självbestämmande. En av deltagarna nämner också att tidigare rutiner 

är viktiga som att kroppen är inställd på att dricka kaffe klockan 10.00 varje förmiddag och att 

personen då gärna ser att träningen är avklarad innan dess. Flera av respondenterna menade 

även att det var viktigt för dem att träna tidigt för att kunna utnyttja resten av dagen till att 

uträtta ärenden och pyssla i hemmet. Två av intervjusvaren syftade till att individernas 

motivation påverkades av att ha tillgång till ett individuellt träningsupplägg där individerna 

själv kunde bestämma vad och hur mycket de klarade av för att göra styrketräningen 

meningsfull. Det var också viktigt för dessa respondenter att ha möjlighet till att få 

träningsschemat uppdaterat när de blivit starkare. De respondenter som inte har ett 

individuellt träningsschema ansåg att det var viktigt att få med hela kroppen under 

träningspassen men inte alls lika viktigt vilka övningar som genomfördes och vilket upplägg 

de skulle köra under ett specifikt träningspass. De ansåg istället att det viktiga var att själva 

bestämma vilken övning de skulle börja med och sedan fortsätta runt för att träna hela 

kroppen. För samtliga deltagare var det viktigt att känna en frihet i träningen och inte vara låst 

till ett specifikt gruppträningspass eller annan aktivitet.  
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5.4.1 Tabell 4 Självbestämmande 
Tabell 4 visar de faktorer som påverkas av självbestämmande för att utföra den fysiska aktiviteten 

styrketräning 

Självbestämmande Sammanfattande av citat Antal svar från 

respondenter 

Frihetskänsla Aktiviteten matchar 

individen 

3 

Bestämma tider Att kunna träna hur, när och 

som man vill 

4 

Individuellt 

träningsupplägg 

Att kunna träna efter eget 

upplägg 

2 

Totalt  9 

 

Ett urval av citat som stärker resultatet visas nedan: 

• Respondent 1: "Det kan ju bli lite socialt då va, men däremot när jag kör kondition så 

spelar det ingen roll. Då är jag gärna ensam"  

 

• Respondent 4: "Det ska gå i vågor. Träna, vila och träna. Och sen olika 

muskelgrupper." 

 

• Respondent 9: "Lite efter humör kan jag tycka, det är bra att komma iväg."  

 

• Respondent 10: "På morgonen, då går jag hit till 9, det känns bra!" 

 

5.5 Psykiskt välmående 

Efter analysarbetet definieras psykiskt välmående som att må bättre mentalt, känna en mental 

styrka och tillfredsställelse.  

 

Välbefinnande verkar vara en stor motivationsfaktor hos samtliga deltagare i studien (se tabell 

5). Det svar som respondenterna gett under intervjuerna pekar på att deras psykiska 

välmående förbättras av att utföra den fysiska aktivitetsformen styrketräning. Fyra av 

intervjusvaren tydde på att styrketräningen var glädjefylld medan fem av intervjusvaren 

utmärktes av ett starkt psyke och förbättrad mental hälsa. Detta kan i sin tur tyda på att 

aktiviteten i sig inte är glädjefull i stunden men att känslan efteråt upplevs som glädjefull. 

Flera av deltagarna nämner också att personer de mött på grund av träningen ger dem glädje 
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och bidrar till en förbättrad mental hälsa. Flera deltagare nämnde att det bästa man kan göra 

när man har tankar och funderingar eller problem som behöver lösas är att ge sig iväg och 

träna. Träningen verkar alltså vara bidragande till att kunna tänka klart och på så sätt må 

bättre. Att känna sig stark och få positiva effekter av styrketräning visade sig också vara 

bidragande till motivation hos somliga individer vilket är bidragande till att de känner sig 

kompetenta. Att uppleva styrka och känna sig pigg och frisk verkade också vara viktigt för 

bibehållen motivation till den fysiska aktiviteten styrketräning.    

 

5.5.1 Tabell 5 Psykiskt välmående 
Tabell 5 visar på motivationsfaktorer som påverkas av individernas psykiska välmående  

Psykiskt välmående Sammanfattande av citat Antal svar från 

respondenter 

Glädje Att styrketräna är roligt 4 

Mentalt välmående Rensa hjärnan, starkt psyke 5 

Känna styrka Uppleva styrka 3 

Friskhetskänsla Känna sig pigg och frisk 2 

Totalt  14 

 

Ett urval av citat som stärker resultatet visas nedan: 

• Respondent 1: "..du vet och rensa hjärnan", "Jag känner ju mig friskare när jag 

tränar" 

 

• Respondent 3: "Jag har nog en stark vilja, men hade jag inte hållit på med gymmet 

hade jag inte levt idag, ingen tvekan om den saken." 

 

• Respondent 4: "Det är perfekt, jag blir en gladare person, jag får köra mig lite trött 

och då mår jag så j*kla bra." 

 

• Respondent 5: "Och psyket brukar ju också hänga med, det är ju så" 

  

• Respondent 9: "Ja, det är för att må bra, för hälsan och för att jag tycker att jag sover 

bättre också när jag tränar." 

 

• Respondent 10: "..och ibland när man tycker de är jobbigt att gå hit så när man väl är 

här är det kul!" 
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5.6 Sociala interaktioner 

Sociala interaktioner definieras som motivation genom integration med andra människor, på 

eller utanför träningsanläggningen.  

 

Sociala faktorer anses vara en stor motivationsfaktor (se tabell 6), några av intervjusvaren 

tydde på att individen lockades av gemenskapen inne på träningsanläggningen. Flera 

respondenter nämner den sociala biten innan, under och efter träningspassen som viktigt för 

att de ska besöka gymmet regelbundet. En av respondenterna menar också att sociala 

interaktioner med andra påverkar denne till att lugna ner sina egna träningspass som annars 

har en tendens till att bli lite för tuffa och att denne då har en risk för att skada sig under 

passet. Ytterligare ett antal respondenterna nämner också att de saknar individer som inte är 

på träningsanläggningen under veckan och då frågar andra om de vet var personen befinner 

sig. Samtliga respondenter nämner att de blir som en extra familj på träningsanläggningen. 

Några av svaren tydde även på att inspiration hämtades från varandra och att ta del av 

varandras träningsupplägg ansågs viktigt för motivationen. När en bekant befinner sig på 

träningsanläggningen och utför tuff träning motiveras de andra av att öka sina egna vikter 

eller byta övningar. Detta ansågs vara viktigt då individen med hjälp av andra går utanför sin 

egen "comfort zone" som bidrar till att träningen känns meningsfull och att individerna känner 

kompetens. Det fanns även individer som upplevde att träningen utgjorde en stor del av ett 

socialt nätverk där det inte enbart var träningen som var väsentlig utan även interaktionen 

med varandra. Upplevelsen hos författarna var att de flesta av respondenterna nämnde social 

kontakt som bidragande för motivationen till den fysiska aktiviteten styrketräning. Social 

interaktion utgjorde tillsammans med fysiskt välmående den största delen av samtliga 

intervjusvar som motivationsfaktor.  
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5.6.1 Tabell 6 Sociala interaktioner 
Tabell 6 visar intervjusvar som har sociala interaktioner som motivationsfaktor till styrketräning  

Sociala interaktioner Sammanfattande av citat Antal svar från 

respondenter 

Träffa andra människor 

 

Gemenskap i 

träningslokalen 

4 

Inspireras av varandra 

 

Inspirerande att umgås och 

träna med/lära av varandra 

2 

Vårda relationer Bibehålla social kontakt 7 

Totalt  13 

 

Ett urval av citat som stärker resultatet visas nedan: 

• Respondent 3: "Sen är det ju så att kamratskapen här nere är ju helt otrolig. Det är ju 

nästan lika viktigt det här mentala." 

 

• Respondent 4: "Eftersom att jag är rätt bra på att prata så gillar jag ju det också."  

 

• Respondent 9: "..men det är lite kul att träffa andra människor också och köra 

tillsammans." 

 

• Respondent 10: "Det är ju de, man saknar dom som inte är här.", "Det är mer 

inspirerande om det är fler här tycker jag" 
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6. Diskussion  

6.1 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att få en djupare förståelse för vilka faktorer som påverkar seniorers 

motivation till den fysiska aktivitetsformen styrketräning. Som stöd för att dra logiska 

antaganden i studiens resultat används teorierna KASAM och Self-determination theory 

(SDT) (Dugdill, Crone & Murphy 2009; s. 22, Winroth & Rydqvist 2008, s. 10). Dessa teorier 

går att diskuteras och jämföras med författarnas tolkning av studiens resultat. Teoriernas 

begrepp går att applicera på flera eller liknande svar och grundar sig i författarnas egna 

tolkningar av data som samlats in.  

 

Motivation är ett komplext fenomen som påverkas av olika faktorer och är under ständig 

förändring (Ulseth 2008, s. 46). Under intervjuerna framkommer det att ett flertal faktorer 

verkar tillsammans för en ökad motivation bland studiens deltagare. De faktorer som 

framkommit under intervjuerna har kategoriserats i resultatet för att kunna diskuteras och ge 

en djupare förståelse under detta avsnitt. Motivationen påverkas inte heller enbart av en faktor 

vid ett tillfälle utan flertalet av studiens deltagare nämner olika faktorer som verkar 

tillsammans för att upprätthålla en regelbunden aktivitet. En del motivationsfaktorer påverkar 

deltagarnas mentala förmågor, medan andra faktorer mer berör deltagarnas egenupplevda 

hälsa och de positiva fördelarna de upplevt på grund av styrketräningen.  

 

Ytliga faktorer tolkas av författarna som utseende och feedback från omgivningen. Författarna 

har även valt att tolka förmedlandet till omgivningen och dess reaktioner som en ytlig faktor. 

Anledningen till att det hamnade under ytliga faktorer är att intervjusvaren som pekade på 

detta syftade till att deltagarna upplevde bekräftelse på att de gör något bra som tillexempel att 

föra vidare en positiv inställning till fysisk aktivitet. Att känna bekräftelse tolkades då av 

författarna som en ytlig faktor då det inte kan kategoriseras under tillexempel fysiskt 

välmående eller livsstil och heller inte påverkar individens hälsa i samma utsträckning. Under 

flertalet intervjuer fanns tydliga tendenser som tydde på att motivationen till styrketräning 

bland annat utgjordes av omgivningen. Intervjusvaren som togs upp handlade bland annat om 

att få feedback från omgivningen som bidrog till att individen kände sig duktig. Författarna 

anser att känslan av att känna sig bra på något är en form av kompetens, men kan också 

innebära att aktiviteten blir mer meningsfull. Det i sin tur kan härledas till de viktiga 

parametrarna "meningsfullhet" och "känsla av kompetens" i teorierna KASAM och SDT 
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(Hallberg 2010, ss. 208-209, Winroth & Rydqvist 2008, ss. 10-11). Det handlade även om att 

individen ville visa sig kompetent inför andra genom att påverka umgängeskretsen till att 

komma till gymmet och utföra styrketräning. Att individen känner sig kompetent nog att ge 

råd och motivera andra i träningen bidrar till motivation som kan härledas till SDT känsla av 

kompetens (ibid.). Genom att kunna påverka andra till att utföra en fysisk aktivitet ökar även 

individens egen motivation till att genomföra träningen på en regelbunden basis.  

 

Tidigare studier visar att äldre kvinnor främst tränar för att uppnå hälsofördelar men nämner 

inte utseende eller feedback från omgivningen som primära delar för ökad motivation till 

fysisk aktivitet (Stephan, Bioché & Le Scanff 2017, s. 345). Det är något som inte helt 

stämmer överens med individerna i denna studie då flertalet kvinnor och män beskriver 

utseendet som en viktig motivationsfaktor. Flera av studiens deltagare nämner utseendet som 

en stor faktor för motivation då kläderna får en bättre passform, dallret på armarna minskar 

och de kan unna sig mer av livets goda i form av mat och dryck. Styrketräningen blir på så 

sätt mer meningsfull och givande i det vardagsliv de vill leva som pensionärer.  

 

Studier visar även att äldre kvinnor och män ofta känner sig mer benägna att träna om 

aktiviteten är mentalt tillfredställande (Campbell, MacAuley, MacCrum & Evans 2001, s. 

191). Faktorer som exempelvis utseende går att härleda till detta då dessa kan vara bidragande 

till att individerna känner sig mentalt tillfredsställda och därmed fortsätter med aktiviteten på 

grund av ytliga faktorer och omgivningens positiva inställning. De flesta individerna i studien 

upplever den fysiska aktivitetsformen styrketräning som mentalt tillfredsställande, något 

Campbell, MacAuley, MacCrum & Evans (2001 s. 197) anser är viktigt för att bibehålla 

motivationen till en aktivitet. Meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet är delar i 

KASAM som bidrar till ökad motivation (Winroth & Rydqvist 2008, s. 10). Dessa tre delar 

kan se olika ut beroende på vad en individ upplever som meningsfullt, begripligt och 

hanterbart. För en del individer visar det sig vara utseendet som står för meningsfullheten då 

utseendet är anledningen till att styrketräningen utförs. Begripligheten uppstår genom att 

individen förstår de positiva effekter som träningen ger på den mentala styrkan. 

Hanterbarheten ligger i känslan av att hantera vardagen bättre. Medan för andra innebär dessa 

delar att visa sig stark inför andra som meningsfullt och hanterbarheten bottnar i att individen 

upplever träningen som en vardaglig rutin. Begriplighet innebär för somliga individer att öka i 

styrka då detta ger en dem en anledning till att fortsätta utföra styrketräning som fysisk 

aktivitet. Det viktiga för att bibehålla motivationen är att hitta en träningsform som passar 
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med individens mentala föreställningar, kroppsliga funktioner och livsstil (Campbell, 

MacAuley, MacCrum & Evans 2001, s. 199). En aktivitet som anpassas efter individen anses 

även vara en viktig parameter för studiens deltagare.  

 

Motivationsfaktorerna som de flesta nämnde som de mest väsentliga var sociala interaktioner 

samt mentala och fysiska hälsofördelar. I en tidigare studie visar det sig att styrketräningens 

hälsofördelar ansågs mindre viktigt bland äldre kvinnor och män (Campbell, MacAuley, 

MacCrum & Evans 2001, s. 191). Det är dock något som motsäger de svar deltagarna gett 

under de tio intervjuer som genomförts. Samtliga deltagare som intervjuats nämner 

hälsofördelar som en viktig motivationsfaktor för den fysiska aktivitetsformen styrketräning. 

Det verkar därmed som att deltagarna i denna studie var pålästa inom området styrketräning 

samt att de själva märkt en klar förbättring både mentalt och fysiskt. Då studiens deltagare 

verkar vara pålästa när det gäller fördelar och nackdelar med styrketräning kan det anats att de 

upplever aktiviteten som begriplig. De förstår innebörden och varför det är viktigt att röra på 

sig för att behålla kroppsliga funktioner, vilket också är en viktig del i Antonovskys teori 

(Winroth & Rydqvist 2008, ss. 10-11). En del av deltagarna nämner att krämpor och tidigare 

skador reducerats markant med hjälp av styrketräning, vilket de nämnder som den största 

motivationsfaktorn till att fortsätta utföra aktiviteten. En av deltagarna nämner även att denne 

fått rådet att börja styrketräna från personer i sjukvården vilket kan liknas vid dagens FaR.  

 

Flera av deltagarna nämner även att livskvalitén förbättrats markant och en individ nämner till 

och med att träningen troligtvis räddat livet på denne. Detta går att jämföra med tidigare 

forskning som visar att äldre kvinnor är mer benägna att träna om de får positiva hälsoeffekter 

av den aktivitet som utförs (Stephan, Bioché & Le Scanff 2017, s. 345). Under intervjuerna 

framkommer hälsofördelar som ökad rörlighet, minskade symptom på krämpor och mer ork 

till att utföra vardagssysslor samt bibehållandet av en fortsatt aktiv livsstil. Det fanns även 

individer som nämnde att styrketräningen bidrog till att de fortsatte vara aktiva även 

träningsfria dagar med tillexempel cykling eller promenader. Även träningsfria dagar väljer 

individer att utföra aktiviteter som en verkan av styrketräning vilket kan kopplas till SDT 

självbestämmande (Hallberg 2010, s. 208-209). Individen utför styrketräning som 

träningsform men väljer även att utföra andra aktiviteter under ledig till för att bibehålla 

motivationen. Styrketräningen gjorde att de kom ut i skog och mark mer vilket också bidrog 

till ett ökat välbefinnande. I och med detta bidrar styrketräningen till både meningsfullhet och 

begriplighet som är två av tre delar i KASAM-teorin (Winroth & Rydqvist 2008, ss. 10). 
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Genom att ha förståelse för vilka positiva effekter som träningen har på det övriga livet ges 

begriplighet. Meningsfullheten kommer med i och med att det upplevs som positivt att berika 

vardagslivet med aktiviteter som de annars inte skulle genomfört.  

 

Risken för att drabbas av fallskador minskar med hjälp av styrketräning (Ehn, et.al 2018), 

något som de flesta av studiens deltagare var medvetna om, precis som övriga hälsofördelar. 

En av deltagarna menade till och med att balans var en utav de mest väsentliga delarna i 

träningsupplägget. En förbättrad hälsa kan verka som en bidragande faktor till att individen 

känner en känsla av kompetens, vilket är en viktig del i SDT (Dugdill, Crone & Murphy 2009, 

ss. 22). Bland intervjudeltagarna var det viktigt att känna fysisk styrka, dels för att klara av att 

leka med barnbarn och att kunna ta sig upp från golvet. Känslan av att klara av vardagens 

prövningar och aktiviteter verkade som en bidragande faktor för motivation bland deltagarna. 

När individerna känner att de klarar av vardagen och får en ökad livskvalité ökade 

motivationen bland samtliga deltagare. Det kan anses som en viktig aspekt i individens 

mentala hälsa och därmed vara bidragande till att de känner sig tillfredsställda, både fysiskt 

och psykiskt.  

 

Sociala interaktioner är ett ämne som berörts i samtliga intervjuer och verkar vara en 

bidragande orsak till ökad motivation bland seniorer. Samhörighet och en känsla av att inte 

vara ensam är viktigt för individer (Burton, Farrier, Hill, Codde, Airey & Hill, 2018). Dock 

visade denna studie på att det var svårt att avgöra om social interaktion hade en positiv effekt i 

träningssammanhang (ibid.). Den här studiens deltagare visade emellertid att social 

interaktion utgjorde en stor del i styrketräningen. Få av deltagarna menade att social 

interaktion inte hade någon betydelse i träningssammanhang. Dock menade några av 

deltagarna att under aktivitetens gång hade den sociala interaktionen mindre betydelse, för att 

ha större betydelse före och efter träningspasset. En del menade att processen att ta sig till 

träningsanläggningen blev lättare när de visste att de skulle träffa bekanta. Andra menade att 

de ville ha sällskap under träningspasset. Detta gör att det även här är svårt att påvisa om 

social interaktion har betydelse för att ett träningspass ska bli mer effektivt. Däremot påverkar 

social interaktion att träningen blir av hos dessa deltagare. Denna grupp av deltagare verkar 

påverkas av varandra vilket gör styrketräningen till lite av ett positivt ”grupptryck” där många 

av individerna inspireras av varandra. Flera av deltagarna tränar tillsammans med andra 

seniorer på anläggningarna och menar att när någon inte dyker upp på samma tid ”som 

vanligt” blir de oroliga och frågar runt om någon vet varför denne inte dykt upp. På 
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träningsanläggningarna finns en stor samhörighet mellan individerna där de inte enbart 

diskuterar träning utan även privatliv och tidigare erfarenheter. För vissa individer kan 

träningspassen vara bidragande till att de upplever social interaktion med andra människor 

men också att de får ”prata av sig”. Den känslan visade sig vara otroligt viktig för att 

deltagarna upplevde sig kunna bibehålla kognitiva förmågor. Flertalet deltagare nämner 

studier som visar på att demenssjukdomar kan förebyggas med hjälp av träning och sociala 

interaktioner, vilket också var bidragande till deras upplevda motivation för den fysiska 

aktivitetsformen styrketräning.  

 

Att aktiviteten anses glädjefylld verkar vara mindre viktig hos äldre personer (Dugdill, Crone 

& Murphy 2009, s. 22). Det går även att jämföra med deltagarna i denna studie då få verkade 

uppleva styrketräningen som glädjefull under passets gång. Däremot ansåg deltagarna att en 

mental tillfredställelse infann sig efter träningspasset vilket stämmer överens med tidigare 

studier (ibid.). Att en aktivitet upplevs som lätt och genomförbar har visat sig öka 

motivationen hos äldre individer (Latimer & Ginis 2005, s. 137). Detta verkar även vara något 

som upplevs som väsentligt hos den här studiens deltagare. De flesta individer uppskattade ett 

eget träningsupplägg där träningen anpassades efter individens egna förmågor och styrkor. 

För en del av studiens deltagare var det även viktigt att de hade möjlighet till att uppdatera sitt 

träningsschema allt eftersom de blivit starkare eller behövde utveckla andra förmågor. För 

andra individer var det mer viktigt att ”tävla” mot sig själv eller andra och därmed byta ut 

övningar på egen hand eller lägga på mer vikt i befintliga övningar. Detta bidrog i sin tur till 

ökad motivation hos deltagarna då de utförde den träning som kändes meningsfull och 

hanterbar för individen. När individen känner att den klarar av att öka vikter eller byta ut 

övningar blir träningen hanterbar på ett nytt sätt och därmed utvecklas även individens 

mentala inställning till aktiviteten. Detta går även att koppla till SDT (Hallberg 2010, ss. 208-

209), då självbestämmande är en av de delar som verkar mest väsentliga för dessa individers 

motivation. En känsla av kompetens inför uppgiften beskrivs också som en viktig del i teorin 

(ibid.), vilket hör ihop med att träningsupplägget anpassas efter individ och dagsform. Att 

aktiviteten är anpassad efter individ med en tränare som gjort ett begripligt upplägg har visat 

sig öka motivationen (Rahman, Werfalli & Lehmann-Waldau 2017, s. 96), vilket även den här 

studiens deltagare nämner som viktigt. Att utföra en meningsfull aktivitet har också visat sig 

öka motivationen (Ehn, Eriksson, Åkerberg & Johansson 2018). Studiens deltagare har 

påvisat vid flertalet intervjusvar som kopplas ihop med meningsfullhet i denna bemärkelse. 
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De flesta verkade medvetna om de positiva effekter styrketräningen ger vilket bidrar till att de 

har en positiv upplevelse av aktiviteten.  

 

En tidigare aktiv livsstil och kontakt med fysisk aktivitet är påverkande för motivationen när 

man blir äldre (Ulseth 2008, ss. 46, 47). I studiens resultat presenteras olika livsstilsfaktorer 

som verkar bidragande för deltagarnas motivation (se Tabell 2). Det framkommer att samtliga 

deltagare har haft en aktiv livsstil och tidigare varit i kontakt med andra former av fysisk 

aktivitet. De aktiviteter och yrkesroller deltagarna haft under sin livstid har varit bidragande 

till att de valt den fysiska aktivitetsformen styrketräning när de blivit äldre. Att upprätthålla en 

fysiskt aktiv livsstil verkar viktigt för samtliga individer som haft en fysiskt aktiv bakgrund, 

vilket stämmer överens med tidigare forskning (ibid.). Att vara bekant med fysisk aktivitet 

kan vara bidragande till att individen fortsätter att utföra träning och känner sig kompetenta 

nog att utvecklas i en ny träningsform, i det här fallet styrketräning. Detta kan kopplas 

samman med både SDT känsla av kompetens samt självbestämmande (Hallberg 2010, s. 208-

209). En del av deltagarna nämner att ”ta i” i träningssammanhang är viktigt för att öka 

motivationen även vid åldrande. Något som även det kan kopplas samman med KASAM-

teorin i den bemärkelsen att träningen måste vara meningsfull för att upprätthålla 

motivationen (Winroth & Rydqvist 2008, s. 10-11). Genom att ta i efter individuell förmåga 

gör även att aktiviteten blir hanterbar (ibid.). Det går även att koppla till SDT känsla av 

kompetens då individen upplever aktiviteten som genomförbar efter egen förmåga (Hallberg 

2010, s. 208-209). Hos deltagare som haft ett fysiskt krävande yrke ses styrketräning som en 

aktivitetsform där de får utlopp för energin de tidigare gjort av med under arbetstid. Den 

fysiskt aktiva bakgrunden kan även vara bidragande till att styrketräningen känns som en 

hanterbar aktivitet. Hanterbarhet är en viktig komponent i Antonovskys KASAM-teori och 

verkar därmed som en påverkansfaktor för individers motivation (Winroth & Rydqvist 2008, 

s. 10). Utöver en tidigare aktiv livsstil och yrkesroll nämner även deltagarna fördelar med att 

anpassa träningen till pensionärslivet. Genom att utföra träning på självvalda tider och i 

former de själva valt kan aktiviteten anpassas efter det liv de nu lever.  

 

Motivation är komplext (Ulseth 2008, s. 46) vilket deltagarna i studien tydligt påvisar då 

samtliga deltagare inte nämner samma motivationsfaktorer även om likheter finns. 

Motivationen hos studiens deltagare är högst individuell vilket har påvisats genomgående 

under intervjuerna. Det går inte att beskriva någon generell motivationsfaktor hos de tio 

deltagarna i studien. Det som går att utläsa av studiens resultat är att de flesta nämner någon 
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form av psykiska eller fysiska hälsofördelar som styrketräning ger. Därmed blir hälsofördelar 

den del som utgör den största delen av dessa deltagares motivationsfaktorer till den fysiska 

aktivitetsformen styrketräning. Vad som är intressant och en oväntad upptäckt i studien är att 

samtliga deltagare är medvetna om styrketräningens fördelar. Flera av deltagarna är även 

intresserade av att läsa litteratur och ny forskning i ämnet vilket var en oväntad upptäckt.   

 

 

6.2 Metoddiskussion 

6.2.1 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Trovärdighet i en studie innebär att författarna lyckats med att mäta det som studien avser att 

mäta (Patel & Davidsson 2011, s. 106). Tillförlitligheten i en studie innebär att ett 

mätinstrument (intervjuguiden) ger samma resultat vid andra liknande tillfällen om studien 

återupprepas (ibid. s. 103). 

 

Studiens syfte och frågeställningar besvarades med hjälp av den intervjuguide som 

formulerats. Genom intervjuer skapas ett utrymme för tolkning och förståelse hos författaren 

vilket leder till att trovärdighet och tillförlitlighet har en annan innebörd i kvalitativa studier 

(Patel & Davidsson 2011, s. 105). En respondent kan tillexempel ändra sina svar utifrån nya 

erfarenheter, tid och utökad kunskap, precis som författarnas analysarbete kan komma att 

påverkas av samma anledning (ibid.). Det kan komma att påverka studiens tillförlitlighet då 

både svar, frågor och analys kan komma att ändras över tid (ibid.). En välstrukturerad 

forskningsprocess ökar studiens trovärdighet (ibid. s. 106). De intervjufrågor som användes 

under intervjuerna testades i en pilotstudie innan datainsamlingen genomfördes vilket gör att 

trovärdigheten kan stärkas (ibid. s. 105). Efter pilotstudien kunde intervjuguiden formuleras 

om för att stärka studiens trovärdighet ytterligare. För att skapa en positiv miljö, ett öppnare 

klimat, lättare stämning och en positiv påverkan på deltagarna började intervjuguiden med 

bakgrundsfrågor (Hassmén & Hassmén 2008, s. 259). Detta kan göra studiens deltagare 

avslappnande och kan i sin tur leda till ett öppet klimat mellan respondent och författare och 

på så vis öppna upp för en mer öppen diskussion (ibid.), vilket var något som eftersträvades 

under intervjuerna. Sanningshalten kan av många ifrågasättas när det kommer till en kvalitativ 

studie då det undersöker det som sker "här och nu" samt att forskaren på ett eller annat sätt 

kan tänkas vara känslomässigt involverad i det ämne som undersöks (Myrdal, 2009 s. 34). 

Varierade svar är dock en styrka då undersökningen syftar till vad som sker här och nu och är 

menad att gå in på djupet (Patel & Davidsson 2011, s. 106). De svar som ges från 
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respondenterna kan komma att förändras om intervjun görs om vid ett senare tillfälle vilket 

gör att studiens resultat enbart kan appliceras på den grupp och det tillfället som undersöktes 

och inte generaliseras (Hassmén & Hassmén 2008, s. 274). Det innebär att studiens 

tillförlitlighet ökar i det avseendet att frågeställningarna besvarats men att resultatet kan 

komma att variera om studien genomförs ytterligare en gång. Det kan förekomma en viss 

skevhet i resultatet vilket kan bero på deltagarens dagsform och vad de väljer att dela med sig 

av samt författarnas egen tolkning av svaren (Bell & Waters 2014, ss. 199, 200). En 

intervjustudie undersöker människors tankar och känslor, vilket är något som kan komma att 

variera från dag till dag. Den utlovade konfidentialiteten kan öka individernas trygghet i att 

besvara frågorna så sanningsenligt som möjligt vilket ökar studiens tillförlitlighet (ibid. s. 65). 

Nya funderingar uppkommer och även om kontentan är densamma kan olika 

motivationsfaktorer påverka individen olika vid olika tillfällen (Hassmén & Hassmén 2008, 

ss. 257-258). I varje studie finns det även en risk att deltagarna besvarar frågorna utifrån vad 

de tror att författarna vill höra (Bell & Waters 2014, s. 200). Det som däremot stämmer 

överens är att studiens resultat speglas av individernas dagsform, och motivationsfaktorer när 

studien genomfördes.  För att öka trovärdigheten på författarnas tolkning av svaren lästes 

såväl transkriberingar som egna reflektioner av båda författarna (ibid. ss. 113-114). Båda 

författarna var även involverade i arbetet med analysen och studiens resultat vilket 

minimerade risken för feltolkningar (ibid.). 

 

6.2.2 Diskussion kring metodval 

Ett bekvämlighetsurval gjordes vilket är lämpligt då arbetet hade en begränsad tidsram 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 109). Ett bekvämlighetsurval kan minska studiens trovärdighet 

då respondenter kan ha kontakt med varandra och gruppens representativitet kan ifrågasättas 

(ibid.). Under intervjuerna visade det sig att somliga av respondenterna var bekanta och 

kontaktade varandra angående intervjuerna. Detta kan ha öppnat upp för diskussion 

deltagarna emellan och kan därmed ha påverkat resultatets tillförlitlighet (Armour & 

Macdonald 2012, s. 219). Intervjuerna strukturerades enligt den enskilda intervjumodellen för 

att minska risken för diskussion mellan deltagarna (ibid.). Vid ett av intervjutillfällena 

krävdes dock att två deltagare satt ned med författarna tillsammans på grund av snäv tidsram 

för deltagarna. Detta kan ha kommit att påverka de svar deltagarna gett under intervjun då 

tillförlitligheten påverkas av individernas relation till varandra (ibid.). Risken för att 

individernas svar påverkar varandra kan i sin tur komma att påverka resultatet intervjusvaren 

kunnat vara annorlunda i en enskild intervju (ibid.). Tio intervjuer ger utrymme för diskussion 
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kring deltagarnas olika motivationsfaktorer samtidigt som det är en rimlig mängd data att 

analysera i relation till studiens begränsade tidsram. Genomförandet av intervjuerna skedde på 

olika platser vilket kan komma att ha påverkat resultatets tillförlitlighet då intervjusvaren kan 

påverkas av olika miljöfaktorer (ibid.). De olika platserna valdes av deltagarna för att de 

skulle känna sig bekväma i situationen (Bell & Waters 2014, s. 201). En miljö där deltagarna 

känner sig bekväma kan öka intervjusvarens tillförlitlighet då yttre faktorer inte påverkar 

individen i lika hög utsträckning (ibid.). Trots det kan miljön i bland annat gymmet vara en 

påverkansfaktor i studiens resultat. I gymmiljö eller närliggande lokaler är ljudnivån ofta hög 

från både musik, redskap och andra personer som befinner sig i lokalerna samtidigt. Detta kan 

i sin tur bidra till en minskad koncentrationsförmåga hos studiens deltagare (Myrdal 2005, s. 

17). Utöver miljöns påverkan kan författarnas egna tankar och erfarenheter komma att 

påverka analysen av resultatet (ibid.). Det är därför viktigt att författarna försöker hålla sig 

neutral till studiens syfte och frågeställningar (ibid). Under intervjuerna utgick författarna 

efter metodologisk indifferens, det vill säga att personliga uppfattningar och tankar om 

respondenternas moraliska värderingar ignorerades i den mån det var möjligt (Fejes & 

Thornberg 2009, s. 199). Genom att inte lägga någon vikt vid åsikter, uttryck eller författarnas 

personliga uppfattningar om respondenterna blev relationen neutral. En neutral inställning till 

respondenterna gör att tolkningsprocessen blir minimalt påverkad av författarnas egna åsikter 

och värderingar (ibid.). En vanligt förekommande fälla i intervjuer är att författarna tar för 

stor plats under intervjuer (Armour & Macdonald 2012, s. 234). Under intervjuerna såg 

författarna därför till att inte lägga stor vikt vid den färdigskrivna intervjuguiden. Författarna 

lät den istället vara ett hjälpmedel när det ansågs nödvändigt för att utveckla intervjusvaren.  

Interpretativ fenemenoligisk analys (IPA) är en omfattande analysmodell (Fejes & Thornberg 

2009, s. 153). Analysarbetet utgjorde därför en stor del av arbetet. Varje intervjusvar som 

ansågs relevant för studiens syfte skrevs ned och analyserades vilket gjorde att analysarbetet 

tog lång tid. Detta var något författarna i efterhand upplevde som positivt då tolkningen av 

analysen blev väl genomarbetad och mycket intressanta upptäckter kom fram. Detta hade 

troligtvis inte framkommit om analysarbetet inte varit lika väl genomfört. 
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7. Slutsatser  

Studiens resultat kan ifrågasättas då flera av respondenterna var bekanta med varandra och på 

så sätt kan ha påverkat varandras svar i intervjuerna. Seniorers motivationsfaktorer för den 

fysiska aktivitetsformen styrketräning påverkas av en rad olika faktorer. Det går inte att utläsa 

om motivationsfaktorer som framkommer under resultatet är bestående, utan kan komma att 

förändras över tid. Olika motivationsfaktorer verkar tillsammans för att upprätthålla en 

deltagares individuella motivation. Intressanta aspekter är att utseende och omgivningens 

reaktioner påverkar motivationen även hos den här gruppen seniorer. Studiens deltagare 

verkar väl insatta i styrketräningens positiva effekter och berör även forskning i ämnet. Det 

diskuteras bland annat om hur de kognitiva förmågorna kan komma att påverkas av en aktiv 

livsstil vilket tyder på att deltagarna upplever både mentala och fysiska hälsoeffekter av denna 

träningsform. Det kan tyda på att kunskap är en oväntad faktor som påverkar motivationen 

hos seniorer.  

 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Under arbetet med studien framkom flera tankar kring vidare forskning. Det skulle bland 

annat vara intressant att jämföra den här gruppen individer med en grupp som enbart utövar 

fysisk aktivitet i utomhusmiljö och inte på en träningsanläggning. Ytterligare ett intressant 

förslag till vidareutveckling av studien är att undersöka kunskapen om fysisk aktivitet och 

styrketräning och se vad seniorer tror att de ger för fördelar och nackdelar. För att utveckla 

den här studien ytterligare hade det även varit intressant att följa dessa deltagare över en 

längre tid. Då hade författarna kunnat se hur motivationen förändras över tid för att öka 

kunskapen ytterligare. 
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9. Bilaga 1-5 
 

Bilaga 1: Informationsbrev 
 

Information om deltagande i Intervjustudie som en 

del i ett examensarbete vid Högskolan Dalarna 

Seniorers motivation till styrketräning på gym 

  

Du tillfrågas härmed att delta i en intervjustudie gällande seniorers motivation till 

styrketräning på gym. Det är viktigt att Du som medverkar är medveten om att intervjuerna 

kan komma att behandla de särskilda anledningarna till att du valt att styrketräna, tillexempel 

sjukdomar eller skador. Syftet med den här studien är att undersöka vad som motiverar 

seniorer (65+) till att styrketräna på gym, det vill säga antingen med en Personlig tränare eller 

på egen hand i gymmets styrketräningsdel (Fria vikter och/eller maskiner). Styrketräning eller 

så kallad powerträning har visat sig vara väldigt effektiva för att bibehålla styrka och 

muskelmassa samt stärka leder och skelett när man blir äldre, vilket är grunden till att den här 

undersökningen genomförs. Undersökningen genomförs som ett examensarbete vid 

Högskolan Dalarna i ämnet Idrotts- och hälsovetenskap.  

  

Studiens urval är personer över 65 år som tränar på gym och totalt 10 personer kommer att 

delta. I syfte att besvara studiens frågeställning kommer vi att använda oss av intervjuer. 

Intervjun är beräknad att ta ca 15-20 minuter och kommer att spelas in med hjälp av våra 

mobiltelefoner och sedan förs inspelningarna över till datorer som är lösenordskyddade. Där 

kommer intervjuerna att förvaras fram till de att vår uppsats är godkänd, därefter raderas dem. 

Den information som framkommer under intervjun kommer att hanteras av oss som genomför 

studien samt vår handledare på Högskolan Dalarna. I inspelningarna kommer vi inte att 

namnge Dig som intervjuas och heller inte märka varje enskild intervju och anteckning med 

namn. Dessa kommer att numreras med 1-10. Detta innebär att dina uppgifter och de svar du 

ger under intervjun behandlas med konfidentialitet. Det vill säga att de svar du ger vid 

intervjun inte kommer att kunna härledas till dig som person.  

  

Intervjuerna kommer att genomföras med start v.16. Du bestämmer själv tid och plats för 

intervjun. Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan närsomhelst välja att avbryta 

ditt deltagande utan motivering.  

Tack på förhand! 
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Ort och datum: 
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42 
 

Bilaga 2: Intervjuguide 
 

Intervjuguide 

  

Bakgrund 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du varit fysiskt aktiv? 

3. Varav hur länge har du styrketränat? 

Motivation  

1. Hur många dagar i veckan tränar du styrketräning?  

2. Varför tränar du styrketräning? 

3. Vad motiverar dig till att utföra styrketräning?  

4. Vad tror du att styrketräningen ger för fördelar/nackdelar? (Begriplighet) 

5. Av vilken anledning väljer du just styrketräning? (Meningsfullhet) 

6. Hur tänker du när du lägger upp ditt träningspass? (Hanterbarhet) 

7. Hur och när föredrar du helst att träna? (Self-determination) 

8. Följdfråga: Är det viktigt att själv välja tidpunkt för träning? 

9. Förklara hur den optimala träningssituationen ser ut för dig när du anländer till 

gymmet? 

10. Av de saker som tidigare nämnts, vilka delar är viktigast för att du ska regelbundet 

kommer till gymmet? 
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Bilaga 3: Anteckningar från transkriberingar 
Figur 1 - Anteckningar från transkriberingar 
 

Vänstermarginal - författarnas egna 

tankar och reflektioner 

Högermarginal - beskrivningar och 

uttryck från intervjuerna 

"Träningen gör av med extra energi som 

ersättning för tidigare arbetsliv" 

 

"Mitt jobb har alltid varit fysiskt aktivt" 

"Att bestämma egna tider verkar vara en 

fördel med styrketräning" 

"Det passar mig" 

 "Att ha någon att prata med på gymmet gör 

att de flesta går dit" 

 

"Jag blir en gladare person" 

"Sociala biten verkar viktig" "Jag gillar att prata" 

"Träningen ger dem så mycket mer än bara 

just träning" 

"Jag hade inte kunnat köra på som jag gör 

utan träningen" 

"Att ha en balans mellan sociala 

interaktioner, hälsa och träning verkar vara 

en stor del" 

"Lite lagom av allt är bra" 

"Hälsan och fördelar med styrketräning 

verkar vara en allmän kännedom bland 

seniorerna i studien" 

 "Jag är ju där för hälsan" 

"Träning verkar inte vara något nytt, kan det 

vara en bidragande motivationsfaktor?" 

"Jag har varit fysiskt aktiv hela livet", 

"Tidigare krämpor och känningar från 

arbetslivet verkar försvinna med träningen, 

bra motivationsfaktor" 

 "Jag började med styrketräning för att jag 

hade ont i ryggen" 

"Träningen ersätter det sociala från 

arbetslivet" 

"Jag känner mig friskare när jag tränar" 

"Att träna för ett friskare och mer 

självständigt liv verkar vara en stor faktor 

för motivation" 

 "Jag tränar för att leva" 

"Träningen verkar speglas i vardagen" "Jag klarar vardagen bättre" 

"Kombinationen av att må bra, känna sig 

frisk och samtidigt vara social verkar öka 

motivationen" 

"Den mentala biten är minst lika viktig" 

"Fördelarna verkar vara tydliga för samtliga 

deltagare" 

"Man vill ju bli starkare och hålla leder och 

muskler igång" 

"Att få känna sig frisk verkar otroligt 

viktigt" 

"Orka resa sig från golvet" 

"Att må bättre mental när man tränar är 

bidragande för motivationen" 

"Det är roligt också!" 

"Inte enbart kroppens funktioner är det 

viktiga, det mentala är minst lika viktigt" 

"Ska du lösa ett problem, så ut och rör på 

dig" 

Figur 1 visar anteckningar författarnas anteckningar från transkriberingarna som 

genomförts 
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Bilaga 4: Exempel på identifierade teman 
 

Figur 2 – Exempel på identifierade teman 
 

Träffa andra 

människor 

Mentalt 

välmående 

Kroppslig 

funktion 

Känna styrka  Orka med 

vardagen 

Glädje Föregå med gott 

exempel 

Vara "duktig" Se bra ut Vara i form 

Minskad skade 

– och 

sjukdomsrisk 

Ökad aptit Balans i 

vardagen 

Goda vanor Bestämma tider 

Fysisk bakgrund Minska smärta 

och krämpor 

Viktig rutin Frihetskänsla Friskhetskänsla 

Individuellt 

träningsupplägg 

Inspireras av 

varandra 

Vårda relationer   

Figur 2 visar exempel på de teman som identifierats i transkriberingarna 
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Bilaga 5: Exempel på kluster som framkommit 
Figur 3 
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Figur 3 visar ett exempel på olika kluster och de teman som sammanfattats i dem    
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