
 

 

Kvinnor i gym 
- En kvalitativ studie om deras upplevelser av styrketräning 
och gymmet som arena  
 
Sabine Rådlund 

Julia Stenmark 

 
 

 

Examensarbete i idrottspedagogik, 15 hp  

Kandidatexamensarbete 

Idrottsvetenskapliga programmet 

Pedagogiska institutionen 

Vårterminen 2016 

 

 



 

 
Abstract 
The aim of this study was to gain a deeper understanding of women’s motivation for strength training, 
how women's perceptions of gym surroundings have changed and the impact strength training had on 
women's wellbeing. The study was qualitative with eight semi-structured interviews of women between 
the ages of 35-55 years. The results of the study showed that all the women had developed a different 
and more positive view of gym surroundings today than they had when they started lifting weights. 
Most women also reported that they primarily trained with health in focus, a few described that 
appearance was the main motive before but had now changed to health as the main motivation. In 
relation to the wellbeing the results showed that the strength training made the women feel better, feel 
more alert and happier. 
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De rådande kroppsidealen har idag stor påverkan på människors liv (Bailey, Cline & Gammage, 2015). 
Dessa kroppsideal ser olika ut för män och kvinnor, i stora drag skall mannens kropp vara muskulös 
till skillnad från kvinnans kropp som vara slank och tonad med en smal midja (Marecek & Salvatore, 
2010). Problemen börjar när vi ska jämföra oss mot de ideal som har blivit gestaltade, detta i 
kombination med att vi får höra att våra kroppar går att förändra med hårt arbete, stark vilja och 
pengar (Bengs, 2000). Söderström (1999) menar att konsumtionskulturen sedan en lång tid tillbaka 
har blivit större, vilket gör att fokuseringen på våra kroppar ökar. Ångesten hos individer blir påtaglig 
på grund av det nya samhället, där en rädsla för att kroppen ska förfalla uppstår om man på olika sätt 
slutar förfina den. Trots att idealen påverkar både män och kvinnor menar Bailey et al., (2015) att 
missnöjen för egen kroppsuppfattning är mycket högre bland kvinnor. Bengs (2000) beskriver att 
kvinnor verkar mer mån om att förändra sina kroppar på grund av missnöje i takt med åldern, till 
skillnad från män som inte har samma behov att förändra deras yttre i äldre år. Missnöje ser man 
främst beröra kvinnor i medelåldern då media ständigt påminner dem om att deras kroppar avviker 
från den yngre och fräschare kroppen (Bailey, 2015). Bengs (2000) beskriver att vi överallt i sociala 
medier, i filmer och i verkliga livet kan hitta dessa idealkroppar som på olika sätt berör både män och 
kvinnor oavsett ålder. Sociala medier skapar ett begär att forma en “ny” kropp menar Larsson och 
Fagrell (2010). Vissa beteendenormer kan utsätta oss för att bli “slavar”, där vi tappar makten över 
våra egna kroppar. Eftersom att media framställer en sådan bild om hur våra kroppar ska se ut är 
uppkomsten av detta fenomen inget förvånansvärt (Bailey et al., 2015). Det är därför viktigt att hitta en 
balans mellan det egna upplevda välmåendet och hur samhället framställer ett hälsosamt beteende 
(Söderström, 1999).  
 
Enligt Söderström (1999) har missnöjet medfört att fler människor använder styrketräning som ett 
hjälpmedel för att förändra kroppen. Johansson (1998) menar däremot att många kvinnor som börjar 
med styrketräning upplever att gymmet är en manligt dominerande värld. Johansson påpekar vidare 
att styrketräning är en manligt utformad träningsform som under en lång tidsperiod har utövats av 
män. Kvinnor som förut valde att styrketräna ansågs hota mannens roll, vilket betraktades som 
sexuellt motbjudande av männen (Goffman, 1977). Detta är en förklaring till att styrketräning inte 
varit acceptabelt för kvinnor att utöva, på grund av samhällets föreställningar om att kvinnor inte hör 
hemma där. Johansson (1998) menar dock att befolkningen under 1970-talet blev medvetna om varför 
god hälsa ansågs viktigt, vilket gjorde att träningens positiva effekter togs på allvar. Detta medförde i 
sin tur att antalet gymlokaler under 1970-talet ökade och i Sverige öppnade till en början över 300 
stycken gym i enbart Stockholm. Marecek och Salvatore (2010) beskriver att kvinnor länge har varit 
underrepresenterade i gymträningen och att det bland annat beror på att dem känner sig uttittade. 
Resultatet av den osäkerhet kvinnor upplever i gymmet blir till följd att många utesluter träningen för 
att kringgå en sådan situation som väcker oro. I takt med utvecklingen menar Söderström (1999) att 
könsrollerna förändrats och blivit mer jämställda. Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten (2016) 
kommer motionstrenden att fortsätta öka fram till år 2020, detta enligt beräkningar grundat på 
utvecklingen i motionsvanor de senaste 15 åren. 
 
Mycket av den tidigare forskningen inom området styrketräning är främst gjorda på män eller yngre 
kvinnor. Den forskning som idag finns på äldre kvinnor är främst medicinsk, vilket gör att forskning ur 
ett pedagogiskt perspektiv saknas. Denna studie har därför sitt fokus på kvinnors upplevelser av 
styrketräning och gymmiljön som arena. En intressant forskningsfråga blir att ta reda på varför 
kvinnor valt styrketräning som motionsform och vad det är som motiverar dem att fortsätta? Handlar 
det om utseendemässiga faktorer, förbättrad hälsa eller en kombination av båda? Studien faller inom 
ramen för det idrottspedagogiska forskningsfältet där styrketräningens effekter på kvinnorna kan 
förstås som en påverkansprocess, samt där deras förändrade synsätt på gymmiljön kan förstås som en 
förändringsprocess.  
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Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet är att undersöka vad kvinnor i åldrarna 35-55 år har för upplevelser av 
gymmiljön. Frågeställningar som fokuseras på: 
 

• Vad är det som driver och motiverar kvinnor till att styrketräna?  
• Har kvinnornas föreställningar om gymmiljön förändrats sedan de började styrketräna och 

i så fall på vilket sätt? 
• Vilken påverkan har styrketräningen haft på kvinnornas upplevda välbefinnande? 

 

Begreppsdefinition 
Begreppen nedan är denna studies definition av gymmiljö, ideal, styrketräning och motivation. 
 
Gymmiljö 
Den individuella uppfattningen av gymmet som arena. 
 
Ideal 
Ideal är något som många strävar att nå och ofta finns det en förebild som eftersträvas. 
Ideal kan formas utifrån exempelvis olika kroppsformer, klädstilar och plastikoperationer.  
 
Styrketräning 
Styrketräning syftar på träning bland fria vikter och maskiner på ett gym. Ej via träning med vikter i 
samband med gruppträning som exempelvis Bodypump och Grit. 
 
Motivation 
Motivation är en slags drivkraft som prioriteras högt bland olika saker en person vill göra. Genom 
motivation fås energi till att uppnå ett mål där beteenden och tillvägagångssätt kan påverkas beroende 
på vad det är som ska uppnås. Motivation kan komma från en inre drivkraft som till exempel egna 
instinkter. Det kan även påverkas av yttre faktorer där drivkraften styrs av omvärlden, som exempelvis 
familj, vänner, kollegor och ideal.  
 

Tidigare forskning 
Denna del kommer att presentera fem huvudrubriker; idrotten ur ett historiskt perspektiv, 
gymkulturen, könsnormer, föreställningar om kroppen och motiv till träning. Rubriken könsnormer 
innehåller två underrubriker där skillnader i motion och idrottsvanor mellan kvinnor och män 
förklaras, samt vad som påverkat dessa skillnader mellan könen. 
 
Idrotten ur ett historiskt perspektiv  
Under 1800-talet slog linggymnastiken genom i skolreformerna, denna gymnastikform grundades av 
Per-Henrik Ling och skulle hjälpa eleverna med deras hållning och forma dem utifrån de kroppsideal 
som fanns (Engström, 2010). Vidare beskriver Engström att Linggymnastiken skulle vara 
hälsofrämjande och medicinskt motiverande, det var även viktigt att alla oavsett förutsättningar skulle 
kunna delta i dessa gymnastiska former. Efter Linggymnastiken växte tävlingidrotten fram i Sverige 
där prestationen fick en stark betydelse och tävling hamnade i fokus. Den nya träningsformen innehöll 
i mångas ögon roligare moment som fart, fläkt och spänning. Däremot sågs den nya träningsformen 
enligt vissa som ensidig och riskfylld då specialisering och elittänk kunde växa fram. Under 1990-talet 
övergick gymnastiken i gruppform hos bland annat Friskis och svettis som blev större och större, där 
många likheter från Linggymnastiken fanns kvar. Det viktiga var att alla skulle kunna delta men efter 
egen förmåga och det huvudsakliga syftet blev den fysiska aktiviteten och hälsofrämjandet (Engström, 
2010).  
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Tävlingsidrotten blev som störst under 1900-talet och kring hälften av alla ungdomar var då aktiva i en 
idrottsförening (Engström, 2010). Tävlingsidrotten bidrog till de sociala och kulturella inlärningarna 
och även en stor gemenskap, framgångsupplevelse och trygghet vilket gjorde att den blev så stor. Den 
blev också en viktig funktion i socialiseringsprocessen för ungdomar främst för uppfostran, normer, 
värderingar och livsstil beskriver Engström (2010). Under 1900-talet växte även begreppet motion 
fram som skulle bestå av kroppsrörelser och främst ske utomhus. Denna form minskade efter 1990-
talet och efter det kom en ökning av andra motionsformer, därav främst gymträning via begreppet 
fitnessträning. Söderström (1999) menar att även den nya motionsformen gymträning utvecklade en 
trygghet och att gymträningen var ett led i identitetsskapande. 
 
Gymkulturen 
Under 1970-talet blev Sveriges befolkning medveten om varför det var viktigt med en god hälsa 
(Johansson, 1998). Samma period framkom det att inaktivitet har dålig inverkan på kroppen och 
träningens positiva effekter på hälsan började tas på allvar. I och med detta ökade antalet 
gymanläggningar från ett fåtal på 1970-talet till 300 stycken enbart i Stockholm och ökningen har 
fortsatt sedan dess. Johansson beskriver att gymmen var männens arena och uppbyggda för dem men 
att en större acceptans för att kvinnor skulle få styrketräna växte fram under 1990-talet. Johansson 
beskriver vidare att gymmet inte är en plats för avkoppling, utan en plats för att målmedvetet forma 
sin kropp. Innehåller gymmet ett café är det sällan välkomnande och oftast säljs enbart protein eller 
andra näringstillskott som ska hjälpa till att maximera träningsresultaten. Goffman (1977) beskriver 
även att gymmen ofta innehöll stora affischer på vältränade personer och mycket speglar, som tydligt 
skulle hänvisa att man är där för att träna hårt och bli snygg. Traditionellt sett präglas gymkulturen 
ofta av kala lokaler, få färger och mycket maskiner och många av dessa komponenter tilltalar främst 
det manliga könet (Johansson, 1998). Goffman (1977) beskriver att inredning för män är av mindre 
skala och ofta grövre konstruktioner medan miljöer framtagna för kvinnor innehåller mer inredning 
och mjukare inslag. Genom dessa kala miljöer uppmanas män vara sig själva och finna trivsel till 
skillnad från kvinnorna som blir mer obekväma.  
 
Könsnormer  
Larsson och Fagrell (2010) menar att de föreställningar som finns om de typiskt manliga och kvinnliga 
kropparna har sin utgångspunkt i fortplantningen och började under tidigt 1800-tal, där synen på 
kroppen och dess funktioner var olika mellan män och kvinnor. Mannens styrkor var handling och 
förnuft medan kvinnan associerades med känslor och omsorg. Hon sågs som skör, svag och oförmögen 
till logiskt tänkande, samt var annorlunda byggd än mannen. Nerv och kärlsystem, lungor och hjärna 
var annorlunda och hon levde ett mer inaktivt liv än mannen. Industrisamhället framställde mannen 
och kvinnan som två motsatta kön och kunde därför inte likställas med varandra menar Larsson och 
Fagrell (2010). Svender (2012) beskriver könsnormer som en utveckling av en process där människan 
formas historiskt, socialt och kulturellt genom olika föreställningar, idéer och förväntningar om hur 
män och kvinnors olika beteendemönster ska se ut. När män och kvinnor upprätthöll dessa beteenden 
visades uppskattning från omgivningen, vilket tyder på en skarp formning av könsnormer (Larsson, 
2009; Svender, 2012). Larsson (2009) beskriver vidare att människan förväntas ta hänsyn till den 
identitetkategori man anses “passa in” under.  
 
Söderström (1999) beskriver att samhället håller på att sudda ut manlighet och kvinnlighet. 
Gymträningen däremot motverkar samtidigt denna process genom att öka dess kroppsliga definitioner 
då vi tränar för att se ut på ett visst sätt, vilket gör att träningen läggs upp för att anpassa de feminina 
och manliga kroppsidealen. Söderströms studie som är baserad på 62 observationer och 976 enkäter 
framför tydliga skillnader i vilka muskelgrupper män och kvinnor tränar, kvinnor tränar ofta hela 
kroppen och män främst överkropp. Kvinnor ska främst träna för att få en tonad kropp medan män 
ska bygga en muskulös kropp, vilket visar på att föreställningarna om kroppsideal är olika bland män 
och kvinnor (Marecek & Salvatore, 2010). Dessa könsmönster har konstruerats efter hur män ser på 
kvinnor, det vill säga att mannen avgör vad som är en feminin kropp. Kvinnans åsikt har således inte 
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lika stor betydelse, vilket har gjort att kvinnor anser att gymmiljön är maskulin och att männen har ett 
övertag över kvinnan (Söderström, 1999). 
 
Skillnader i idrottsvanor bland kvinnor och män 
Riksidrottsförbundets (RF) (2014) statistik visar att fler killar än tjejer är aktiva i en idrottsförening i 
yngre åldrar. Killarna är överrepresenterade i alla idrotter utom ridning, gymnastik, friidrott och 
simhopp och dominerar de idrotter som utövas kropp mot kropp, i lagsporter och i motorsport 
(Larsson, 2009). Idrotter som utövas kropp intill kropp, med bedömningskriterier eller estetiska 
idrotter är istället dominerade av tjejer. Det visar sig att manlighet har starka kopplingar till tävling till 
skillnad från kvinnlighet som istället kopplas till kroppen, motion och hälsa. Detta har gjort att 
kvinnor och män har fått en viss roll konstruerat av samhället om vad som anses mer naturlig för 
omgivningen, vilket har påverkat valet av idrott. I unga år uppmanas inte flickor på samma sätt som 
pojkar att förbättra och förstärka sina fysiska färdigheter. På grund av att flickor inte uppmanas att 
träna upp den fysiska styrkan och använda kroppen i rörelse väljer ofta flickor att att avsluta sin 
aktivitet inom exempelvis idrott tidigare än vad pojkar gör (Svender, 2012). Då tävlingsidrotten under 
1990-talet blev stor sågs även den som en manlig arena, grenarna var både uppfunna av män och 
utövades av dem (Engström, 2010). Under senare 1900-tal blev dock valfriheten att välja idrott större 
och könsrollerna började suddas ut vilket gjorde att fler kvinnor fick delta i mansdominerande 
tävlingsidrotter, däremot kan vissa idrotter än idag ses som manliga (Larsson, 2009; 
Riksidrottsförbundet, 2001).  
 
Skillnader i motionsvanor bland kvinnor och män 
I en longitudinell studie av Engström (2010) beskrivs det att många av respondenternas motionsvanor 
har påverkats av idrotten i deras ungdomsår. Ungdomarna som hade god erfarenhet av idrott och 
motion motionerar i större utsträckning när de är 50 år än de ungdomarna som hade sämre eller inga 
erfarenheter från tonåren. Den idrott som utövas i ungdomsåren påverkar därmed vilken typ av 
motionsform som utövas i äldre år. Kvinnornas fysiska aktivitet ökar i samband med ålder upp till 53 
år, till skillnad från männen där motionsvanorna från 30 till 53 år sjunker. Engström menar att pojkar 
är mer intresserade av lagsport och tävlingsverksamheter, vilket kan vara orsaken till att män inte 
fortsätter att motionera i samma utsträckning då främst tävlingsverksamheten blev svårare att hitta. 
Detta till skillnad från kvinnor som i tonåren främst höll på med idrotter som utövas på egen hand, 
vilka blev lättillgängliga även i vuxen ålder (Engström, 2010).  
 
Mellan år 1990 och början på 2000-talet fanns ingen större förändring bland män och kvinnor mellan 
20-65 år avseende motionsvanor. Under dessa år var både män och kvinnor i åldrarna 20-34 år mest 
motionsaktiva. Kvinnorna låg på 51 procent år 1990 och 49 procent år 2000 medan män låg på 56 
procent år 1990 och 50 procent år 2000 (Ekblom-Bak, Engström, Ekblom, Ekblom, 2011). RF (2011) 
visar i en studie att motionärer har ökat från år 1998 och fram till 2011 från 37 till 47 procent, där 
kvinnorna står för den högsta andelen (från 37 till 50 procent). I nyare statistik från 
Folkhälsomyndigheten (2016) har män och kvinnor som motionerar regelbundet stigit till 60 procent.  
 
Söderström (1999) beskriver att förändringen i motions och idrottsvanor har varit stor de senaste 20 
åren. Svenska Centralbyrån (SCB) (2007) visar i sin statistik att när det gäller idrott kontra träning i 
gymmet kan man se en jämnare könsfördelning i gymmet nu kontra idrottshallar och styrketräningen 
har blivit mer populär än någonsin av båda könen. RF (2014) pekar även på att gymträningen är näst 
intill lika populär bland män och kvinnor i åldrarna 25-55 år men kvinnorna går i större utsträckning 
på främst gruppträning. Söderström (1999) beskriver i sin studie att det finns tydliga skillnader hos 
män och kvinnor när det gäller träning i gymmet, kvinnor använder sig mer av maskinerna medan 
männen använder sig mer av fria vikter. Marecek och Salvatore (2010) menar att kvinnorna känner en 
större oro att lyfta vikter i ett gym jämfört med att exempelvis konditionsträna, vilket gör att många 
kvinnor undviker styrketräning som motionsform av den enkla anledningen att de känner sig 
avskräckta, granskade och negativt bedömda i gymmet.  
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Föreställningar om kroppen  
I många år har samhället varit omringat av bilder på den perfekta kroppen, vilket har haft en inverkan 
på individer. Män och kvinnor i alla åldrar får uppleva detta på olika sätt och tenderar att påverkas när 
samhället ständigt uppmuntrar dem att jämföra sig med dessa kroppsbilder. Föreställningarna om den 
egna kroppen blir därmed oftast negativ eftersom att de flesta inte når upp till dessa kroppsideal. 
Kroppen ska hållas ung, frisk och attraktiv, vilket presenteras som eftersträvansvärt i massmedia. 
Genom att förändra, förbättra och upprätthålla våra kroppar skapar vi en image som är avgörande för 
hur andra kommer att bedöma och värdesätta oss menar Bengs (2000). Det har länge varit främst 
kvinnor som blivit kroppsligt beskådade och samhället har konstruerats till att ständigt 
uppmärksamma kroppens utseende och funktion. Det kommer fler och fler tillvägagångssätt att 
förändra och förbättra den, vilket ger ifrån sig signaler om att vi ska arbeta mot en sund och attraktiv 
kropp. Samtidigt ber man kvinnor att vara stolta över sina kroppar och menar att det inte finns 
någonting som heter perfektion (Bengs, 2000). Johansson (1998) menar att kvinnor oftare värderas av 
utseendemässiga faktorer som fysik och klädstilar, vilket ofta leder till att kvinnor är mer missnöjda 
med sitt utseende än män. En studie från England gjord av Halliwell och Diedrichs (2013) visar att 50-
70% flickor inte är nöjda med sina kroppar. Detta kan leda till många negativa konsekvenser, där 
exempelvis ätstörningar är vanligt förekommande (Halliwell & Diedrichs, 2013; Bengs, 2000). Bengs 
menar att siffrorna är höga vad gäller ätstörningar bland yngre vuxna och främst bland flickor. Dessa 
problem med ätstörningar menar RF (2004) kan orsaka återkommande symtom även i äldre åldrar. 
 
Konsumentverket (2012) har i nyare forskning kommit fram till att marknaden för skönhet och 
skönhetsprodukter växer sig starkare i Sverige för varje dag som går och att fler är beredda att använda 
sig av dyra metoder som medicinska ingrepp även om det kan innebära ekonomiska risker. Intresset 
för utseende, hälsa och kroppslighet har en stark koppling och bakgrund i styrketräning och fitness. 
Konsumentverket beskriver att redan kring 1990-talet blev kroppen ett projekt som reflekterade olika 
identiteter. Vidare beskriver Konsumentverket att genom denna kroppsfixering ökade även 
plastikoperationer som en enklare lösning. Den nya kroppskulturen växer sig större och idag läggs allt 
ansvar på individen själv att passa in. ”Idealkroppen” idag för både män och kvinnor sägs ska vara 
fettsnål, hård, vältränad och relativt muskulös men utan att vara för stor. Processen till att 
åstadkomma en sådan kropp sägs vara ett hälsoprojekt där det ofta på sociala medier dyker upp en 
förebild på en överviktig kropp och en efterbild på en vältränad och frisk kropp. Enligt 
konsumentverket har begreppet definierad kropp fått tydliga kopplingar till identitetsskapande och 
det är ett individuellt projekt där hälsan står i fokus och kopplingar mellan kropp, hälsa, moral och 
utseende blir starkt. Denna ”fitnesskropp” har slagit sig in och blivit en stor symbol för hälsa och 
lyckligt liv och det sunda idealet men även för god självkänsla, till skillnad mot det tidigare extremt 
smala idealen där kvinnor istället bantade ner sina kroppar (Konsumentverket, 2012). Johansson 
(1998) beskriver att kvinnor i större utsträckning kritiskt granskar sig själva, vilket medför att kvinnor 
får en sämre självkänsla då granskningen ofta går överstyr. Istället används träning i fel syfte 
tillsammans med hårda dieter för att bota de identifierade “felen” på kroppen. Enligt 
Konsumentverket (2012) finns även en föreställd koppling mellan skönhet och fysisk attraktion. En 
person som tycks vara vacker anses även vara mer omtyckt, vilket i sin tur leder till popularitet och 
bättre självkänsla. Cash, Santos och Williams (2005) beskriver att kvinnor som är mer mån om sitt 
utseende tycker bättre om sin kropp än kvinnor som inte bryr sig utseendemässigt. De har en högre 
självkänsla, ökad livskvalitet och uppfattas ha ett högre socialt stöd från familj och vänner.  
 
Motiv till träning 
Ekblom-Bak et al., (2011) beskriver att kvinnor oftast motiverar sin träning till att “må bättre” medan 
männens motiv till träningen är att behålla eller förbättra kondition och styrka. Något som både män 
och kvinnor anger som ett motiv till träning är “hälsa” och “rekreation”. Enligt statistik från RF (2011) 
är de två största motiven till träning ”för att hålla sig i form” (67 procent) och ”för att det är roligt” (54 
procent). Hälsorelaterade motiv har ökat jämfört med tidigare, där motivet för att gå ned i vikt har 
blivit avsevärt högre. Motivet för viktminskning har generellt sett ökat från 18 till 23 procent, där 
kvinnorna står för en högre andel av svaren. Kvinnor (27 procent) anser att vikten är ett starkare motiv 
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till träning jämfört med männen (19 procent). Zach och Adiv (2015) beskriver även att kvinnor som 
styrketränar tränar av motivet till att gå ned i vikt mer än männen gör. Däremot väljer många aktiva 
kvinnor bort styrketräningen som motionsform på grund av att denna ska hindra viktnedgång då 
muskelmassan ökar i vikt (Brophy, 1997). Detta menar Marecek och Salvatore (2010) är på grund av 
ett missförstånd om vad styrketräningen har för effekter och därför väljer många kvinnor att enbart 
konditionsträna då de uppfattar konditionsträningen som mer förbrännande träning.  
 
Hos kvinnor ses ett tydligt samband mellan träningen och skammen över sin kropp, där träningen 
används som ett motmedel mot dessa skamkänslor (Söderström, 2000). Männen har istället både 
tävling och socialt umgänge som starkare motiv till träning och anses träna av fler ytliga motiv. 
Huvudsyftet är framför allt att vara muskulös för att se bra ut och öka sex appeal (Söderström, 2000; 
Riksidrottsförbundet, 2001; Zach & Adiv, 2015). Söderström beskriver att motion oftast har en grund i 
utseendemässiga faktorer som ska förbättras, vilket leder till att styrketräningen främst används i syfte 
att förbättra delar av kroppen som man är missnöjd med. Motiven till träningen hos både kvinnor och 
män är starkt kopplade till att bli en bättre version av sig själv. Söderström menar dock att dessa motiv 
har förändrats och fler individer tränar med motivet att bli vältränad, det vill säga förbättra 
muskulatur och få fastare former till syftet att det är hälsosamt, samt för att utveckla atletisk 
prestation (Söderström, 2000; Zach & Adiv, 2015). Den träningsform som tidigare enbart 
förknippades med kroppsbygge har istället blivit vardaglig träning i många fler syften och kroppen har 
även blivit en stark symbol utåt i samhället (Söderström, 2000). En stor skillnad i motiv bland de som 
utövar föreningsidrott kontra styrketräning är att föreningsaktiva anger hälsa och välbefinnande som 
det lägsta motivet till träning vilket de som styrketränar prioriterar högt (Söderström, 1999). 
 
Åldern verkar även ha stor betydelse för motiv till träning, där unga vuxna i tonåren anser att träning 
är något man gör för att det är roligt, medan personer i 40-60 års ålder anser att det är viktigare att 
träna för att hålla sig i form. Motivet “för att hålla sig i form” följt av att gå ned i vikt är även högre hos 
individer med en hög utbildningsnivå och hushållsinkomst. Individer med en lägre utbildningsnivå 
anser istället att tävlingsmotivet är viktigare (Riksidrottsförbundet, 2011). Trots detta har män och 
kvinnor en återkommande gemensam nämnare till träning som motiv, vilket är att motverka förfall av 
kroppen (Söderström, 1999).  
 

Metod 
Datainsamlingsmetod 
Kvalitativ metod ansågs som den mest relevanta vid insamling av data, då studien syftar till att få mer 
djupgående beskrivningar (Bryman & Bell, 2011). Valet för denna undersökning föll därmed på 
semisturkturerad intervju. Tanken med studien var inte att göra den generaliserbar, utan den skulle i 
stället ge fördjupad kunskap om kvinnornas syn på gymmiljön. Bryman och Bell beskriver att 
kvalitativa metoder kan användas av semistrukturerade eller ostrukturerade intervjuer men även 
observationer. Backman (2009) beskriver kvalitativa metoder som insamling av verbala beskrivningar, 
via tal eller skrift, till skillnad från insamling via siffror som görs med kvantitativa metoder. Vid 
semisturkturerad intervju som metod behöver inte intervjuguidens frågor ställas i ordningsföljd, vilket 
gör att intervjuaren lättare kan följa upp svar som respondenten ger utan att behöva hålla sig till 
intervjuguiden. Detta för att få en djupare förståelse för respondentens åsikter och uppfattningar. 
Bryman (2008) beskriver att kvalitativa intervjuer har en öppenhet i de första intervjufrågorna främst 
för att fånga upp intervjupersonens egna uppfattningar och göra personen mer avslappnad och 
bekväm. I kvalitativa intervjuer är det även intervjupersonens åsikter som står i fokus och intervjun får 
gärna ta oväntade vändningar eller riktningar för att samla in alla respondenters upplevelser. 
 
Bryman och Bell (2011) beskriver nackdelar med intervju som metod i jämförelse med kvantitativa 
metoder som exempelvis enkät. Intervjuer som metod är ofta mer tidskrävande då sammanställning 
och transkribering av intervjuerna tar lång tid. Tidens begränsning medför också att färre intervjuer 
hinns med vilket gör att det svårare att generalisera resultatet (Bryman & Bell, 2011). Forskarna 
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beskriver att resultatet av den insamlade datan kan påverkas beroende på hur intervjuaren väljer att 
tolka materialet och hur resultatet vidare analyseras. Detta medför att pålitligheten inte blir fullt så 
hög om en annan intervjuare tolkar materialet annorlunda eller väljer att lyfta fram andra saker i 
resultatet (Bryman & Bell, 2011). 
 
Validitet och reliabilitet 
Begreppen validitet och reliabilitet är viktiga inom all forskning för att resultatet ska vara trovärdigt 
(Bryman & Bell, 2011). Inom kvalitativ forskning definieras begreppen reliabilitet och validitet som 
mått på kvalité och trovärdighet. Reliabiliteten innebär tillförlitlighet och för att öka tillförlitligheten i 
denna studie spelades alla intervjuer in för att kunna gå tillbaka och sammanställa resultatet på ett 
trovärdigt sätt (Bryman & Bell, 2011). Bryman (2008) beskriver att begreppen intern validitet och 
reliabilitet har stor betydelse inom kvalitativ forskning. Intern reliabilitet handlar om att forskarna 
tillsammans kommer överens om hur alla intervjuer ska tolkas, främst för att forskarna ska 
sammanställa materialet på ett likvärdigt sätt. I denna studie kategoriserades svaren för att 
sammanställningen av materialet skulle bli mer tydlig och lättläst men även för att lättare kunna tolka 
och analysera svaren på liknande sätt mellan oss forskare. Intern validitet syftar på att det ska finnas 
en överenskommelse mellan forskarna redan innan forskningen påbörjats, främst om hur begrepp ska 
definieras. Därför gjordes en begreppsdefinition av de viktigaste begreppen som kom att bli relevanta i 
studien. Den interna validiteten beskrivs i genomförandet där vi skriver ut steg för steg hur 
forskningen gått till vilket Bryman och Bell (2011) beskriver är huvudsakligt i en kvalitativ forskning. 
 
Litteraturgranskning 
För att samla in kunskap om kvinnors upplevelser av gym användes Umeå universitetsbibliotek för att 
hitta litteratur men också sökmotorer som ub.umu.se söktjänst, PubMed och ebscohost. Hemsidor 
som användes var Riksidrottsförbundet och centrum för idrottsforskning. Sökord som användes var; 
Gymträning, styrketräning kvinnor, kroppsideal, kroppsuppfattning, kroppssyn, styrketräning, 
gender gym, motionsvanor män och kvinnor, motivation män och kvinnor, självkänsla gym, ideal 
träning, jämställdhet gym, träningsglädje, kroppsliga ideal, body image, body ideals, motivation 
gym, body dissatisfaction, women in gym, women weight lifting, exercise habits men and women, 
exercise habits over time, motives in training. 
 
Genomförande 
En intervjuguide framställdes (se bilaga 1) med utgångspunkt i syftets tre huvudfrågeställningar och 
tidigare forskning. Under dessa huvudfrågeställningar utformades intervjufrågor under vardera 
kategori för att kunna besvara studiens syfte. Alla frågor formulerades med syftet att få djupa och 
beskrivande svar utan att leda respondenten in på något uppenbart spår. Viktigt att tänka på vid 
semistrukturerad intervju som metod är att inte ställa ledande frågor (Bryman & Bell, 2011). En 
pilotintervju genomfördes innan resterande intervjuer med syfte att testa frågorna innan 
intervjuguiden färdigställdes. Detta gjordes för att se om alla frågorna var relevanta till syftets 
frågeställningar, samt om de var begripliga att förstå. Efter pilotintervjun formulerades några frågor 
om och några andra frågor togs fram. 
 
För att hålla en struktur hade en intervjuare huvudansvar för en intervju i taget men alla intervjuer 
gjordes tillsammans. Fem av åtta intervjuer gjordes via telefon då det passade respondenten bättre. 
Resterande intervjuer genomfördes på ett lokalt gym i ett avskilt rum för att minimera 
störningsmoment. Intervjuerna varierade tidsmässigt där den kortaste endast blev 8 minuter och den 
längsta intervjun var 16 minuter. Alla intervjuer spelades in via telefon eller dator. För att vara 
tidseffektiv transkriberades fyra intervjuer vardera ordagrant för att inte missa något viktigt, dessa 
transkriberingar skrevs sedan ut för att få en bättre överblick. Därefter användes 
meningskoncentrering under tiden transkriberingarna lästes igenom för att kortare meningar kunde 
formuleras till meningsenheter. Kvale och Brinkman (2009) beskriver att meningskoncentreringar tas 
fram för att sedan kunna kategorisera resultatet. Den information som togs fram genom 
meningskoncentreringarna användes därmed för att dela in resultatet i olika teman. Alla tre teman 
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tillhörde frågor utifrån intervjuguiden som de olika intervjusvaren passade in under. De huvudteman 
som togs fram var “Kvinnors motiv till styrketräning”, “Kvinnors föreställningar om styrketräning” och 
“Kvinnors definition av välmående och styrketräningens inverkan”. Därefter gjordes ännu en 
kategorisering under de huvudtemana med 3-4 mindre teman under de två första huvudkategorierna. 
Genom att analysera resultatet på detta sätt förklarar Kvale och Brinkman (2009) att den mest 
framträdande och viktiga informationen kommer fram ur datainsamlingen.  
 
Urval 
Valet av intervjupersoner föll på åtta kvinnor i åldrarna 35-55 år som styrketränar. Alla bosatta i norr- 
och Västerbotten. För att få kontakt med rätt målgrupp delades flygblad ut på ett lokalt gym med 
information om studien som skulle utföras och vilken målgrupp den riktade sig mot. 
Kontaktinformation till oss via telefon eller mail fanns tillgängligt så att intressenter kunde höra av sig 
om deltagande. Tre av åtta personer kontaktades via mail och telefon då vi i förväg visste att dessa 
skulle passa in under studiens urval. Resterande fem hörde av sig om medverkan via flygbladen. 
 
Forskningsetiska principer 
Vetenskapsrådet (2011) beskriver att det finns forskningsetiska principer att följa vid undersökningar. 
De forskningsetiska principerna innehåller fyra huvudkrav där informationskravet är det första där vi 
inför varje enskild intervju informerade respondenten muntligt om hennes medverkan i studien. Nästa 
krav är samtyckeskravet där respondenten godkänner sin medverkan i studien utefter den information 
hon fått. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet där respondenten informerades om att hon var 
helt anonym och att inga personliga uppgifter kommer att publiceras. Respondenten blev även 
informerad om att hon fick avbryta intervjun, samt att alla frågor besvarades på hennes egen vilja och 
därmed kunde välja att lämna ute frågor om det så önskades. Sista kravet är nyttjandekravet där 
respondenten fick information om att det endast är vi intervjuare som kommer att ha tillgång till 
inspelningarna, samt att de enbart kommer att användas i denna studie. Informationen om 
respondenternas möjlighet att ta del av intervjun när den färdigställts framgick även under 
intervjutillfällena.  
 

Resultat  
Informationen som framgick av intervjuerna kommer i denna del att presenteras. Studien bygger på 
åtta semistrukturerade intervjuer. För att förtydliga resultatet har materialet från intervjuerna 
bearbetats och sammanställts under tre rubriker. Första delen redovisar kvinnors motiv till 
styrketräning, andra delen redovisar kvinnors föreställningar om gymmiljön och tredje delen redogör 
för om styrketräningen haft någon inverkan på kvinnors upplevda välbefinnande. Resultatet innehåller 
en sammanfattad framställning av respondenternas intervjusvar, samt individuella citat.  
 
Respondenterna som deltog i studien har blandade upplevelser av gymmiljön, samt olika motiv till 
styrketräning. Några av kvinnorna har introducerats till gymmet via idrottslig verksamhet i 
ungdomsåren, andra har hittat sin väg till gymmet på andra sätt. Många av respondenterna 
kombinerar styrketräning med andra träningsformer medan några enbart ägnar sig åt 
styrketräningen, vilket vidare kommer att presenteras nedan.  
 
Intervjupersonernas har tilldelats figurerade namn för att behålla deras anonymitet. För att resultatet 
ska bli mer överskådligt kommer här nedan en kort sammanfattning av dem. 
 
“Siv” 
Intervjupersonen som i texten kallas Siv är 47 år och har styrketränat i 1,5 år. Hon har tidigare varit 
aktiv inom gruppträning men ägnar sig mer åt styrketräningen idag. Andra träningsformer som utövas 
är crosstrainer och promenader. Genomsnittlig styrketräning är tre pass i veckan.  
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“Erika” 
Intervjupersonen som i texten kallas Erika är 41 år och har ägnat sig åt styrketräning i cirka 10 år. I 
tonåren var hon aktiv inom framför allt basket men övergick i vuxen ålder till fotboll på korpen nivå. 
Hon har tillsammans med sin före detta sambo ägt ett gym men är idag mest aktiv inom crossfit, där 
hennes mål är att ingå i ett tävlingsteam. Styrketräning/crossfit sker i genomsnitt fem gånger i veckan.  
 
“Karin” 
Intervjupersonen som i texten kallas Karin är 40 år och har varit aktiv inom styrketräningen till och 
från i 23 år. Hon har i ungdomsåren varit aktiv inom ridning men ägnar sig idag åt styrketräning och 
vattenträning. Styrketräningen sker i genomsnitt 3 gånger i veckan.  
 
“Lotta” 
Intervjupersonen som i texten kallas Lotta är 54 år och har styrketränat i 39 år. Hon var i 
ungdomsåren aktiv inom handboll och fattade tycke för styrketräningen i samband att handbollslaget 
ibland styrketränade på gym. Hon leder själv olika gruppträningspass ibland och utövar förutom 
styrketräningen löpning men även olika former av funktionell träning. Styrketräningen sker i 
genomsnitt två till tre gånger i veckan.  
 
“Saga” 
Intervjupersonen som i texten kallas Saga är 39 år och har ägnat sig åt styrketräning till och från i 20 
år. Under de senaste 10 åren har hon dock varit mer aktiv och lagt mer fokus på styrketräningen. 
Andra träningsformer som utövas är löpning och skidåkning. Styrketräningen sker i genomsnitt tre 
gånger i veckan.  
 
“Sofie” 
Intervjupersonen som i texten kallas Sofie är 38 år och har styrketränat i 10 år. Hon har inte varit aktiv 
inom föreningsidrott eller någon annan träningsform tidigare och ogillade idrottslektionerna i 
ungdomsåren. Hon fattade tycke för styrketräningen genom hennes före detta sambo och styrketränar 
nu i genomsnitt fyra gånger i veckan.  
 
“Frida” 
Intervjupersonen som i texten kallas Frida är 38 år och har styrketränat i 22 år. Hon spelade fotboll i 
ungdomsåren men ägnar sig idag åt styrketräning, spinning och löpning. Styrketräningen sker i 
genomsnitt tre gånger i veckan.  
 
“Marianne” 
Intervjupersonen som i texten kallas Marianne är 41 år och har styrketränat i 25 år. Hon har tidigare 
varit aktiv inom ridning, kampsport, gymnastik och dans. I dagsläget är det styrketräning och 
gruppträning som är i fokus. Genomsnittlig styrketräning är två pass i veckan.  
 
Samtliga respondenter utom en har mer eller mindre ägnat sig åt styrketräningen i minst 10 år. Siv har 
styrketränat i 1,5 år medan Karin, Lotta, Frida och Marianne har styrketränat i över 20 år.  
 
Kvinnors motiv till styrketräning  
Många av respondenterna beskriver att de tränar styrketräning av hälsoskäl men att hälsan uttrycks 
genom flera olika motiv. För att förtydliga resultatet har motiven delats in i olika kategorier: 
förebyggande träning som motiv, utseende som motiv, utveckling som motiv och träningsglädje som 
motiv. Under dessa kategorier beskrivs respondenternas egna motiv till styrketräning men även vad de 
tror att andra påverkas och motiveras av. 
 
Förebyggande träning som motiv 
Alla respondenter anger förebyggande träning som ett motiv till styrketräningen och är överens om att 
det främsta motivet är att hålla kroppen skadefri. Ett flertal av respondenterna beskriver att de 
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styrketränar för att det är ett bra komplement i vardagen, främst för att förebygga skador och hålla sig 
i form. Siv beskriver att hon tränar av flera orsaker och nämner “... förebyggande för framtiden för att 
slippa ha ont i rygg och nacke bland annat”. Även arbetet verkar vara ett motiv till träning där Karin 
beskriver varför hon började styrketräna: “Det var som ett måste, att klara mitt nuvarande jobb, att 
man sitter så mycket vid datorn och sådär, ja vid ipad och sånt och då får man mer ont”. Hon menar 
även att styrketräningen ger henne en bättre hållning och en grund till att undvika besvär “ja men det 
är väl att man ska slippa ha ont i nacke och axlar och jag känner ju att jag blir så mycket starkare av att 
jag gör mina övningar”. Saga och Sofie anger liknande motiv eftersom att dem båda har ett arbete som 
påverkar deras kroppar negativt. Saga förklarar att hon har ett arbete som innefattar många tunga lyft 
“jag tycker att jag är beroende av att ha den styrkan i kroppen”. Sofie menar att styrketräningen är ett 
bra komplement till arbetet när hon ofta får inflammationer i skulderbladet, vilket hon påstår orsakas 
av ohälsosamt många timmar framför datorn. Erika har däremot ett annat i fokus och beskriver att 
hennes motivation kommer från att vilja vara en bra mamma men även att förebygga skador är viktigt 
till följd av att “... ta hand om sig själv så att man orkar”. Lotta har en annan bild av vad 
styrketräningen kan ge och beskriver att hon dagligen träffar personer där hon ser hur illa det kan gå 
om man inte håller igång träningen och styrkan, vilket motiverar henne att styrketräna i 
förebygganade syfte. Detta är även Marianne inne på och menar att hon behöver balansera kroppen 
för att få en bättre funktion och för att undvika skador. 
 
Marianne, Lotta och Siv tror att många kvinnor börjar med styrketräning på grund av besvär med 
axlar, rygg och nacke. Både i förebyggande syfte och vid rehabilitering. Lotta beskriver “En del tvingas 
dit för att dem har problem och måste rehabilitera och sedan inser att dem mår bra av det och 
fortsätter”. Frida är inne på samma spår och tror att det mer och mer börjar handla om att kvinnor får 
ont, bland annat efter att de fått barn och då börjar med styrketräning. Hon menar vidare att många 
tyvärr börjar när det är försent, i stället för att börja innan skadan har skett.  
 
Utseende som motiv 
Lotta, Erika och Saga tror att sociala medier har en stor påverkan på kvinnor när det gäller utseende. 
Erika nämner att det idag handlar mycket om kroppsideal och att gå ned i vikt eller forma sin kropp i 
stället för att träna för hälsans skull. Saga tror likaså att kvinnor motiveras av hälsotrenden och att det 
är svårt att inte bli påverkad av sociala medier. Hon beskriver att hon hade önskat en mer positiv syn 
till varför kvinnor styrketränar än utseendemässiga faktorer och säger “... jag hoppas att det är hälsan i 
fokus. Jag tänker att det är ganska svårt för att man blir hemskt påverkad av sociala medier och så. 
Hälsotrenden”. Även Frida beskriver att hon tror att utseendemässiga faktorer har en påverkan. Lotta 
anser att fåfängan generellt sett är ett stort motiv till att kvinnor styrketränar. Hon nämner även att 
utseendemässiga faktorer är ett motiv till hennes egen träning “... ja, dels så tycker jag det är lite 
snyggt med muskler och fåfängan är en bra motivationskälla”.  
 
Saga och Frida menar att deras mål med styrketräningen har förändrats från att vara fixerad av 
utseendet till att idag mer träna för hälsans skull. Saga beskriver att hon förut var mån om att ha en 
snygg och vältränad kropp “... tidigare så kan	jag villigt erkänna att jag kanske har varit driven på 
grund av att man har nån slags kontroll över kroppen och det man äter”. Hon förklarar vidare att en 
del av det fortfarande finns kvar men att hon även har förändrats: “Aa, nu är jag 40, ehm liksom jag 
måste hålla mig i form för att det blir inte enklare och nu tänker jag mycket mer på hälsa och av 
hälsoskäl”.	Frida anser att syftet med styrketräningen har bytt fokus “... förut när jag styrketränade så 
hade jag så extremt mycket mål om hur kroppen skulle se ut “... så då var det väldigt utseendefixerat 
och de är det inte idag, utan nu är det mer det här med styrkan och att orka känna mig stark liksom”.  
 
Utveckling som motiv 
Sofie och Marianne nämner att styrketräningen ger dem en känsla av att lära känna kroppen och vad 
den är kapabel till. Alla utom Lotta och Karin förklarar att styrketräningen ger känslan av att kroppen 
klarar mycket. Sofie påpekar att styrketräningen ger henne känslan av utveckling då hon själv kan 
hitta nya övningar och lyfta tyngre, vilket gör att hon känner sig starkare. Även Saga förklarar att 
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styrketräningen gör henne stark både psykiskt och fysiskt medan resterande nämner att 
styrketräningen ger mer ork i vardagen. Siv förklarar att kroppen ska orka hålla, vilket hon anser att 
styrketräningen är bidragande till “... ja men de betyder ju att man på nått vis är fysiskt mer tränad att 
inte kroppen ska rasa ihop”  
 
Siv och Marianne nämner att resultaten av styrketräningen är en motivationskälla. De förklarar vidare 
att styrketräningen ger dem tid att fokusera på utveckling. Marianne gillar att se effekten av 
styrketräning “... att man blir duktigare och bättre på något, för mig är det kontroll”. Hon förklarar 
vidare att styrketräningen inte handlar om högre styrka och större muskler, utan att det är funktionen 
som är det väsentliga. Funktionen är även något som Lotta anser vara ett motiv till träning. För henne 
handlar det om att kunna hålla sig i tillräckligt fysiskt bra form: “Ja, känna att man kan vara med på 
saker, vill man vara med på något lopp så kan man vara med och sådär”. Karin, Lotta och Siv nämner 
att en varaktig frekvens av styrketräningen är eftersträvansvärt i framtiden. Alla respondenter tycker 
att träningen är viktig att upprätthålla och alla utom Lotta och Frida anger även förbättring av den 
nuvarande träningsstatusen som ett motiv till träning. Frida berättar att hon för tillfället inte har några 
mål med styrketräningen men vill öka frekvensen och få tillbaka motivationen.  
 
Marianne förklarar att styrketräningen är bra på det sättet att kunna koncentrera sig på en liten 
muskelgrupp, vilket ger henne möjligheten att kunna sträva efter perfektion. Hennes målsättning i 
framtiden är även att kunna bygga upp en så pass bra fysisk form att hon kan börja löpa ordentligt. 
Även Saga nämner att hon vill kunna öka träningsfrekvensen ytterligare och beskriver att barnen varit 
en bidragande orsak till en minskad dos på senare tid. Hon menar att träningen är mycket viktig för 
henne “... jag måste vara i form och känna att jag kan springa 1,5 mil utan problem och så”. Vidare 
förklarar Saga att barnen blivit så pass stora att hon enklare kan ta sig iväg och träna, samt att hon nu 
kan fokusera på sin egen utveckling. Även Erika berättar att hon satsar på träningen mer och har 
prestation som ett motiv. Hennes mål är att ingå i ett tävlingsteam inom crossfit och strävar efter att 
kunna tävla inom fem år.  
 
Träningsglädje som motiv 
I kombination med andra motiv anger alla respondenter utom Karin att styrketräning är en rolig 
träningsform, då hon enbart tränar i rehabsyfte. Både Frida och Lotta beskriver att styrketräningen ger 
lyckohormoner och endorfiner som är beroendeframkallande. Även Siv berättar att styrketräningen är 
den roligaste träningsformen just nu; 
 

“ja men det är ju gymmet just nu, det blir ju lite så i och med att jag har valt det, 
om gruppträningen hade varit så mycket roligare skulle jag nog ha valt det men 
för mig är det både praktiskt och roligt, en kombination helt enkelt”  

 
Siv förklarar vidare att hon blir piggare av styrketräningen och att det blir roligt när hon märker att 
hon orkar mer, samt att det är socialt och trevligt att vara i gymmet och träffa folk. Några av 
respondenterna beskriver sig själva som “periodare” där de tränar olika träningsformer olika perioder 
men att det så småningom går tillbaka till styrketräningen igen. Erika beskriver att hon tycker om 
många träningsformer och går därför in i perioder där hon vill utöva flera samtidigt även fast det kan 
bli för mycket“... jag tycker det är så jäkla kul också så jag måste begränsa mig litegrann” men säger 
också att hon blir både piggare och gladare när hon är igång med träningen. Även Lotta beskriver att 
styrketräningen är rolig för att den går att variera och vissa perioder kör hon tunga vikter och andra 
perioder mer fokus på funktionell träning med egen kroppsvikt. Marianne nämner som ovanstående 
att träningen går i perioder, där hon främst pendlar mellan styrketräning och gruppträning. Hon 
nämner även att träningen är rolig på olika sätt och anser att gruppträning är rolig för att man blir 
peppad av personerna runt i kring och musiken. Styrketräningen menar hon i stället är rolig för att 
hon kan och får möjligheten att fokusera på sig själv. Även Sofie menar att styrketräningen ger henne 
möjligheten att fokusera på sitt eget där hon kan bestämma vad som ska göras, vilket hon anser är 
mycket givande och roligt. Frida är inne på samma spår och säger att styrketräningen är rolig och att 
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det är ett sätt att koppla bort allting annat, samt att det ger henne egentid “... att jamen komma bort 
och få vara i sitt egen fokus och verkligen, jag älskar att röra på mig och jag älskar när det känns”. Hon 
förklara vidare att genom styrketräningen hittar hon ett sätt att gå in i sig själv, vilket hon beskriver 
som fridfullt. Hon uppskattar även styrketräningen eftersom att den går att anpassa och det är lätt att 
ta ut sig till fullo. Både Frida och Saga beskriver att styrketräningen har blivit annorlunda sedan deras 
motiv förändrats från utseendemässiga faktorer till att i stället ha hälsofrämjande som motiv. Saga 
anser att styrketräningen har blivit roligare sedan hennes motiv har bytt fokus. Hon förklarar: “Aa, nu 
är det nog mer av hälsoskäl jag tänker på också, vilket faktiskt gör att träningen blir roligare liksom, 
det måste jag nog säga nu i efterhand. Nu när jag har hälsan i fokus blir det som motivation”.  
 
Kvinnors föreställningar om styrketräning 
I denna del har respondenternas uppfattningar om gymmiljön kategoriserats efter tre olika områden: 
Osäkerhet, förändrad syn och trygghet och förändring i träningsvanor. 
 
Osäkerhet 
Alla respondenter beskriver att de främst tänker på muskler när de hör ordet gym, många av dem 
tänker även på styrka, stabilitet och män där Sofie beskriver “... det är en väldigt manlig miljö”. Hälften 
av respondenterna nämner att de känt sig osäkra i gymmiljön till en början, främst bland fria vikter 
där majoriteten som tränar är män. Frida beskriver sin osäkerhet från början och hur hon kände för 
gymmet: ”gymmet då var ju verkligen såhär du vet, det luktade karl, ja det var ett sånt gym” vilket fick 
henne att känna sig lite osäker från början. 
 
Karin, Siv, Erika och Marianne beskriver att de hade känslan av att de skulle bli uttittade på gymmet. 
Siv beskriver hur hennes tankar gick första gången hon var i gymmet: “Ta mig härifrån jag känner mig 
inte hemma, haha. Alla tittar på mig, så kändes det väl. Vidare förklarar hon gymmet: “Utanför min 
bekvämlighetszon, något nytt för mig, helt ny och vet inte ens hur de här maskinerna fungerar”. Även 
Saga beskriver att hon kände en liten osäkerhet första gångerna men förklarar vidare att hon var så 
pass ung då och att osäkerheten snabbt släppte. 
 
Förändrad syn och trygghet 
Hälften av respondenterna berättar att de inte kände någon osäkerhet i gymmet i början. Sofie 
förklarar dock att hon troligtvis hade känt en osäkerhet om inte hennes sambo varit med och hjälpt 
henne. Även Lotta är inne på samma spår och säger att hon kände sig trygg främst på grund av att hon 
första gången i gymmet tränade med ett gäng tjejer från handbollslaget. Alla respondenter som 
tidigare nämnt någon form av osäkerhet har fått en mer positiv bild av gymmiljön. De flesta menar 
också att kunskapen är den största faktorn till bekvämligheten. Siv, Erika och Marianne förklarar 
vidare att lärdomen om hur maskiner fungerar och hur redskapen ska användas gör att dem känner sig 
trygga idag. Siv berättar: 
 

“... ja jag har ju skaffat mig den kunskapen och erfarenheten, jag har ju lärt 
mig asså, sen kan man givetvis snäppa upp det och ta det ännu mer, asså jag 
har ju inte gått nån introduktion men man kan ju ta del av det och skaffa sig 
ännu bättre kunskap på alla avdelningar”. 

 
Hon förklarar att den införskaffade kunskapen har bidragit till en trygghet i gymmet och att ännu mer 
hjälp hade ökat tryggheten ytterligare. Lotta menar att gym innefattar mycket när det gäller olika 
träningsvarianter och att man kan träna allt från rörlighetsträning, träna med sin egen kroppsvikt, 
kondition, trx-band, bollar och så vidare och att det är kunskapen som har gjort att hon idag kan se 
styrketräningen i ett bredare perspektiv. Frida och Marianne menar att gymmet idag är en plats där de 
kan koppla av och fokusera. Marianne nämner även att det är kvalité och egentid för henne att få 
koppla bort jobbet när hon går och tränar.  
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Lotta och Frida förklarar att gymmet ofta var förknippat med män som lyfter tungt men att det idag 
har blivit mycket mer än så. Frida berättar också att första anblicken inte alls är lik den idag och säger 
“... jag känner mig rätt hemma, sen kan jag ibland tycka att det är lite mycket folk så det är väl det, 
men bekvämligheten finns där”. Även Karin nämner “... men det har ju blivit mer kvinnor ändå i 
gymmet, ja det är ju 50/50 oftast här i gymmet” och menar att det är en positiv förändring. Siv 
förklarar att hon idag känner att gym är till för alla, vilket hon anser är positivt; 
 

“... gymverksamheten har ju kommit igång för oss äldre tror jag nu på senare 
år, eller det har ju alltid funnits för oss men jag tror inte att alla i min ålder 
har varit så gärna på gym för att man har haft förutfattade meningar om att 
det är stora starka män som bara är där, sen har det ju blivit trendigare med 
gymträning idag än vad det var för 10 år sen”. 

 
Karin, Siv, Erika och Marianne nämner att de idag har insett att folk i gymmet inte är där för att 
bedöma deras träning, utan att alla fokuserar på sitt eget. Karin förklarar “... efter andra gången insåg 
man att så är det inte utan det är ju så att alla tränar på sitt vis så det är skönt”. Saga kände sig ganska 
hemma på en gång men nämner att just delen av fria vikter kändes lite sådär från början men att hon 
snabbt vågade sig dit och hade inga problem med att fråga andra om hon inte förstod hur hon skulle 
göra.  
 
Förändring i träningsvanor 
Siv, Erika, Karin och Saga beskriver att de främst tränade olika former av gruppträning förut och att de 
av olika anledningar idag tränar styrketräning. Karin, Frida och Marianne håller fortfarande på med 
gruppträning i kombination med styrketräningen främst för att de tycker att gemenskapen och 
musiken i gruppträningen är rolig. Lotta förklarar att hon tränade betydligt mer förut men att hon 
ibland fortfarande måste stoppa sig själv för att det inte ska bli för mycket medan Sofie anser att 
hennes träningsvanor ungefär ser lika ut idag som när hon började med styrketräning. Hon berättar 
däremot att hon ser styrketräningen som en revansch i livet efter att hon hatade skolidrotten som ung 
 “jag var inte bra på nånting, eller ja badminton men inget annat” men att hon nu känner en 
kompetens och att hon är kapabel till att klara av styrketräningen “... jag vet vilka övningar man kan 
göra, jag hittar muskelgrupperna, att få vara på det området och känna att, jamen jag kan det här”. 
Marianne anser att hennes träningsvanor har förändrats och att främsta anledningen beror på att hon 
hade småbarn för tio år sedan och därmed inte fick tid till träning på samma sätt, utan då blev mest 
vardagsmotion. 
 
Kvinnornas definition av välmående och styrketräningens inverkan 
Nedan förklaras hur respondenterna uttrycker välmående i olika former och hur styrketräningen har 
influerat på deras välmående. 
 
Ett genomgående tema hos alla respondenter är alla uppfattar välmående på liknande sätt. Välmående 
för respondenterna är att känna sig pigg, orka vardagen, vara frisk, känna sig stark, ha god kondition, 
slippa ha ont, inte känna någon stress och äta bra. Saga beskriver att välmående är när hon har ett rikt 
socialt liv men även: “... att jag har harmoni med min familj och med träningen”. När man pratar om 
välmående i allmänhet menar Frida att många människor glömmer bort att må bra även på vardagar. 
Hon förklara vidare att många enbart anser att helger ger dem en känsla av frihet och välmående;  
 

“... då är man ledig och liksom kan styra sin tid som man vill och så. Men jag 
är älskar att kunna göra det även på vardagen och det gör att jag mår så 

extremt bra hela tiden. Och inte ha någon söndagsångest och dylikt, utan 
välmående är ju allt”.  

 
Detta anser Frida är något som skapar en större stress och ökad ångest hos människor. Hon förklarar 
vidare att vara frisk och må bra är det viktigaste av allt. Siv beskriver att välmåendet inte alltid har 
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med träning att göra då det ibland kan vara pressande. Trots det menar hon att hon mår bättre de 
dagar hon har tagit sig iväg och styrketränat och nämner att “... ja men dels har ju musklerna fått jobba 
och de är ju ganska skönt” och “... ja men givetvis känner man sig ju lite piggare kan jag ju tycka”. Hon 
tycker även att hon är mer aktiv och orkar mer på dagarna sedan hon började styrketräna. Lotta och 
Marianne nämner att styrketräningen är en viktig rutin i vardagen. Lotta menar att det är viktigt för 
henne att kunna göra spontana saker som att exempelvis ställa upp i ett lopp och vill därmed känna sig 
tillräckligt stark för att kunna göra en sådan grej då hon anser att det är välmående för henne. Även 
Marianne förklarar att det är viktigt för henne att kunna göra det hon vill “... att man har ork både 
fysiskt och psykiskt” “... och det kan ju vara både att kunna springa och orka bära min kropp 5 km och 
att man klarar av sin vardag”. Detta menar både Lotta, Marianne och Saga är viktigt för att inte behöva 
känna sig begränsade. Även Erika beskriver att styrketräningen har stort inflytande på hennes 
välmående “... man får ta ut sig helt men man får som ändå ny energi sen givetvis känslan av att man 
faktiskt förbättrar sig att man kan vara bra på något, det är ju som den optimala känslan”. Hon 
förklarar vidare att styrketräningen är ett sätt för henne att ta hand om sin egen kropp “... det finns 
ingen annan som kan sköta den åt mig utan det är jag som måste sköta helt själv”.  
 
Alla respondenter beskriver att styrketräningen har hjälpt dem att hålla sig skadefria och hjälpt dem 
från att ha ont i rygg, nacke eller skuldror, vilket anses ha en stor inverkan på deras välmående. Frida 
beskriver att styrketräningen har gett en friskare kropp “... ja, alltså jag har aldrig ont i ryggen” “... just 
att kroppen håller, jag har inga krämpor över huvudtaget i min kropp och det är rätt häftigt. Även Siv, 
Karin och Marianne beskriver att deras problem med rygg och nacke har minskat sedan de började 
styrketräna medan Sofie beskriver att styrketräningen är ett bra komplement till hennes inflammation 
i skuldrorna. Detta anser respondenterna har medfört att deras välmående är bättre då de slipper 
smärta. Frida menar att uppehåll från styrketräningen ger henne negativa effekter på kroppen “... då 
börjar man ju få ont, det kan vara ryggen eller krämpor och så, och direkt då man sätter igång igen, då 
är det ju borta”. Karin beskriver att hon håller sig skadefri så länge hon gör sina övningar “... tappar jag 
blir jag direkt... då får jag tillbaka det onda” vilket hon anser påverkar hennes välmående.  
 
Sammanfattning av resultat 
Sammanställningen av resultatet visar att kvinnorna motiverades till styrketräning av främst fyra olika 
motiv. I ett helhetsperspektiv motiverades alla av hälsa och välmående, dessa motiv framfördes dock 
olika hos respondenterna i dessa fyra kategorier: Förebyggande som motiv, utseende som motiv, 
utveckling som motiv och träningsglädje som motiv. Kvinnornas föreställningar om gymmiljön 
resulterade i två olika kategorier och delades upp i osäkerhet följt av förändrad syn/trygghet. 
Respondenterna som introducerades till gymmet tillsammans med någon annan uppger att de kände 
sig mer trygga än de som börjat träna på egen hand. Gemensamt hos kvinnorna är att alla fått en 
förändrad och mer positiv syn på gymmiljön efter en tids styrketräning. Många kvinnorna uppfattade 
gymmet till en början som en manlig arena men anser idag att detta inte stämmer. Dem förklarar 
vidare att tryggheten de känner i gymmet idag beror på en rikare kunskap om gymmets redskap och 
övningar som kan utföras.  
 
Under de senaste åren har de flesta respondenternas motionsvanor varierat en del, vissa har hittat 
styrketräningen via gruppträning och övergått helt från det, medan vissa är aktiva inom både och. En 
respondent har tvingats börja styrketräna i rehabsyfte på grund av skada medan en annan aldrig 
tidigare har motionerat eller idrottat som ung men hittat intresset för styrketräning i äldre ålder, vilket 
medförde att hon för första gången känner att hon hör hemma någonstans och är bra på något.  
 
Respondenterna är i det stora hela överens om vad välmående är och mycket av svaren hör ihop. 
Kvinnorna anser att dem har välmående när dem är pigga, är friska, känner sig starka, har god 
kondition och inte behöver stressa. Alla respondenter anser att välmåendet är bättre när träningen 
finns som rutin i vardagen. Träningen får dem att hålla sig skadefria och ger dem mer energi i 
vardagen till annat. Många beskriver att träningen är viktig för att slippa krämpor i främst nacke och 
rygg, vilket leder till att många av kvinnorna tränar i förebyggande syfte.  
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Diskussion 
Studiens syfte var att få en djupare förståelse till varför kvinnorna väljer styrketräning som 
träningsform. Studien ville även belysa vad kvinnor i åldrarna 35-55 år har för målsättningar med sin 
träning och vad det är som motiverar dem att styrketräna, samt hur styrketräningen har påverkat 
deras välbefinnande.  
 
Motiv till träning   
Respondenterna nämner en rad olika motiv till att styrketräna och många går hand i hand med 
varandra. Hälsa är ett återkommande motiv för alla deltagare i studien och kvinnorna definierar detta 
på olika sätt. Några respondenter anser att utseende som motiv var viktigare förut och att kroppens 
form då hade en större betydelse. RF (2011) beskriver att motivet “för att hålla sig i form” är det största 
bland kvinnor men enbart två av åtta respondenter i studien nämner att utseendet är ett motiv till 
träning. Det är däremot svårt att definiera vad RF menar med att hålla sig i form då detta för vissa kan 
innebära utseendemässiga faktorer, konditionsträning men också att hålla sig stark. Alla respondenter 
i studien anger i stället hälsorelaterade faktorer som de största motiven. Enligt respondenterna låter 
det som att hälsa är ett motiv som får större betydelse ju äldre man blir medan utseendemässiga 
faktorer minskar, vilket egentligen säger emot Bengs (2000) enkätstudie som påstår att kvinnor blir 
mer mån om att förändra sina kroppar desto äldre de blir. Något som går att diskutera är dock om 
respondenterna utelämnade någon specifik information angående utseendemässiga faktorer under 
intervjuerna. Det vill säga om de utifrån intervjufrågorna exempelvis inte ansåg att det kändes relevant 
att ta upp utseendemässiga motiv eller att dem helt enkelt inte ville nämna utseende som ett motiv till 
träning. En annan förklaring skulle kunna vara att många själva inte anser att dem tränar på grund av 
utseendemässiga skäl trots att dem omedvetet gör det. För vissa personer kan det ses som socialt 
oaccepterat, då det kan vara känsligt och genant att nämna utseende som ett motiv till träning. 
Utseende som motiv kan även påverkas med åldern och desto äldre man blir kan utseendet uppfattas 
ha en längre prioritet vilket ännu en gång säger emot Bengs (2000) som menar att kvinnor i äldre 
åldrar vill förändra deras kroppar mer. En respondent nämner att hon hoppas att äldre kvinnor tränar 
för hälsans skull och inte av utseendemässiga skäl, vilket kan stämma in på fler människor som anser 
att ytliga motiv är mer “fel” än andra. Detta kan i sin tur göra att många håller det för sig själva och 
inte anger det som ett motiv till träning.  
 
Utöver hälsorelaterade skäl nämns även andra motiv till träning, visserligen hör många av dessa också 
till hälsa. Till exempel nämner alla respondenter utom Karin att de styrketränar för att det är roligt. En 
förklaring till detta kan vara att hon enbart tränar i rehabsyfte. Resterande respondenter anser att 
styrketräningen på olika sätt är en rolig träningsform, mestadels för att den är varierande, ger resultat 
och går att styra efter sin egen tid, vilket stämmer bra överens med RF (2011) som menar att motivet 
att träna “för att det är roligt” är näst störst bland kvinnor. Eftersom att Karin enbart kör 
rehabiliterande träning följer hon ett format program, vilket kan vara orsaken till att hon inte funnit 
något intresse för styrketräning på samma sätt som resterande respondenter. En anledning till det kan 
vara för att dem i kombination med den förebyggande träningen även utövar styrketräning av andra 
orsaker, exempelvis för att bli starkare, slankare eller få ett bättre löpsteg, vilket kan anses mer roande.  
 
Majoriteten av respondenterna tror att många kvinnor börjar styrketräna av den anledningen att de 
blivit skadade och fått problem med främst rygg och nacke. Mycket av dessa reflektioner kan ha att 
göra med att många av dem själva har eller haft problem med just ryggen eller nacken. En problematik 
i detta är att många människor inte börjar styrketräna förrän en skada eller andra belastningar har 
uppstått, vilket sätter människor i en sits där rehabträning blir högsta prioritet för att inte bli ännu 
mer skadad. Detta menar Bailey et al., (2015) kan medföra att många anser styrketräning som ett 
tvång och inte något som man gör av egen vilja för att nå ett specifikt mål. Eftersom att vi idag även 
påverkas mycket av hur kroppen ska se ut blir träningen en press även på så sätt. Larsson och Fagrell 
(2010) beskriver att dagens samhälle genom sociala medier har konstruerat en oundviklig bild av hur 
den perfekta kroppen ska se ut för både män och kvinnor, vilket som nämnt kan göra att 
styrketräningen mer eller mindre betraktas som ett tvång oavsett i vilket syfte den utövas. Träningens 
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positiva effekter på kroppen har blivit mer uppmärksammade (Johansson, 1998), vilket skapar en 
press på att människor även ska vara mer hälsosamma. Detta i sig skapar även en press eftersom att 
människor som inte tränar anses vara mer ohälsosamma jämfört med de som tränar, vilket bryter mot 
de ideal om hur man idag ska vara. Männen ska exempelvis vara stora och muskulösa medan kvinnor 
ska ha en nätt och fast kroppsform (Marecek & Salvatore, 2010). Styrketräningen kommer därmed in i 
bilden och är en stor bidragande faktor till att kunna forma sin kropp efter de ideal som idag finns. 
Detta kan påverka valet av träningsform och i stället för att utöva det man anser som roligast blir valet 
efter idealet, vilket bidrar till att träningsglädjen påverkas och motivationen likaså. Om man bortser 
från att styrketräningen kan skapa en press är det en viktig träningsform av främst fysiologiska skäl 
(Marecek & Salvatore, 2010). Ett flertal respondenter tror som sagt att belastningsskador är ett motiv 
till att många kvinnor börjar styrketräna och det kan därför anses vara viktigt att man redan innan 
problemen uppstår tar hand om sin kropp och börjar i tid. Har man skador sedan innan kan det 
därmed vara ännu mer viktigt att bemöta problemen för att hålla sig frisk och särskilt när 
styrketräning har bevisats ge positiva effekter på kroppen bör man ge det en chans. Karin som enbart 
tränar i rehabsyfte menar att resultaten är vad som driver henne att fortsätta. Styrketräningen har 
bevisats ha både fysiologiska och psykologiska fördelar särskilt hos kvinnor (Marecek & Salvatore, 
2010), därför ville vi genom denna studie framföra vilken inverkan styrketräning kan ge på en individs 
liv. 
 
Något som utmärkte sig från andra respondenter var att en respondent hade tävling som motiv. 
Hennes mål var att tillhöra ett tävlingsteam inom crossfit. Hon hade precis som de flesta andra varit 
aktiv inom föreningsidrott som yngre. Engström (2010) beskriver att många äldre slutar att tävla i takt 
med att tävlingsutbudet minskar. Eftersom att crossfit blivit en stor tränings och tävlingsform senaste 
åren, kan det vara så att crossfit ger föredetta föreningsaktiva och tävlingsintresserade en möjlighet att 
hitta tillbaka. Respondenten som var aktiv inom crossfit menade att hennes motiv till träning var att ta 
hand om sin kropp, vara pigg och orka med vardagen, vilket speglar sig mycket i vad de andra 
respondenterna också angav som motiv till styrketräning.  
 
Förändrade uppfattningar om gymmiljön 
Gymmiljön kan uppfattas på olika sätt beroende på vem man frågar. Alla respondenter som deltog i 
studien hade en liknande föreställning om gymmiljön till en början. Alla respondenter är dock eniga 
om att föreställningarna har förändrats, vilket mycket kan bero på att det idag är mer populärt med 
gymträning och att fler nyttjar styrketräning som motionsform. Under respondenternas ungdomsår 
var samhällets syn annorlunda, det fanns få gym och kvinnor hörde inte hemma där, åtminstone inte i 
samma utsträckning som män. Nästan alla respondenter nämnde att gymmen var överrepresenterade 
av män och att det uppfattades som en manlig miljö, vilket kan kopplas till Söderström (1999) som 
beskrev att kvinnor ansåg gymmiljön som maskulin och att männen hade ett övertag över kvinnan. 
Detta stämmer väldigt bra in på vad respondenterna har sagt angående tidigare föreställningar. Alla 
respondenter är idag enade om att dessa föreställningar har förändrats till en mer positiv syn och att 
könsrollerna är mer jämlika i gymmen. Om vi bortser från att enbart se en jämnare könsfördelning 
som en faktor till en förändrad syn på gymmiljön kan orsakerna vara många. Idag uppmärksammas de 
positiva effekter av fysisk aktivitet mer än förut, vilket i sin tur kan ha öppnat fler ögon för just 
styrketräningen. Styrketräningen innefattar en stor tillgänglighet då mycket kan utövas i hemmet, på 
jobbet eller på semestern exempelvis. Det finns även fler kunniga människor idag inom området som 
jobbar med träning, vilket gör att okunniga människor har större möjligheter till att få hjälp. En 
respondent förklarar att det tidigare inte fanns några personliga tränare och inte heller några andra 
som kunde ge henne råd när hon introducerades i gymmet, vilket visar på en stor skillnad från idag 
där i princip varenda gym har en eller flera personliga tränare. En annan stor förändring som skett 
inom fysisk aktivitet som helhet är att föreningsidrotten har minskat, medan styrketräningen har blivit 
mer populär på senare år. Av våra respondenter nämner alla utom två att de varit aktiva inom 
föreningsidrotten som unga. Engström (2010) beskriver i sin studie att personer som varit aktiva inom 
föreningsidrott i ung ålder är mer benägna att utöva fysisk aktivitet i äldre ålder. Vilket stämmer 
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överrens med vår studie där sex av åtta personer nämnt att de varit föreningsaktiva och idag är fysiskt 
aktiva. 
 
Johansson (1998) beskriver att styrketräning har blivit mer uppmärksammad och antal gymlokaler 
har ökat. Detta kan ha medfört att fler människor börjar uppskatta styrketräningen då det är en 
träningsform som passar alla oavsett tidigare erfarenheter. Ökningen av gymlokaler ger även 
möjligheten till att hitta en anläggning som individuellt känns mest trivsam. Gym idag har ett stort 
utbud och erbjuder bland annat gruppträning i olika former, vilket ger många valmöjligheter. Med det 
sagt innefattar gym mer än enbart träning med fria vikter och maskiner, vilket kan ha ökat antalet 
gym-medlemmar då fler kan känna att de passar in. Hos respondenterna fanns en genomgående faktor 
som ansågs öka osäkerheten i gymmet, vilket var just kunskapsbristen. Detta kan vara en förklaring till 
att åtminstone några av respondenterna gick på gruppträning i många år innan de började med 
styrketräning. Gruppträning ger möjligheten till att träna tillsammans med andra, vilket ökar känslan 
av trygghet. De respondenter som anger att dem var mer säkra i gymmet hade med sig en eller flera 
personer att träna med, vilket visar att ensamheten kan vara en faktor till att styrketräning prioriteras 
bort bland okunniga. En annan fördel med gruppträning är att det finns en instruktör som visar vad du 
ska göra och du behöver därmed inte tänka själv. Respondenterna som hade med sig en eller flera 
personer i gymmet första gången beskrev att de personerna var kunniga, vilket dem ansåg skapade en 
trygghet. Detta kan kopplas samman med det Söderström (1999) beskriver om nya situationer där vi 
alla känner en osäkerhet i de miljöer vi inte är vana vid. Osäkerheten är ett faktum för alla nya och som 
tidigare nämnts känner sig många kvinnor granskade och uttittade i gymmet, vilket är tråkigt. En 
respondent nämner att den största skillnaden i gymmet är att hon idag inte kollar på alla andra och i 
stället fokuserar på sig själv, vilket kan stämma bra överens med alla personer som känner sig osäkra. I 
stället för att fokusera på sin egen träning är man upptagen med att kolla sig runt och försäkra sig om 
att ingen annan ser vad man gör, vilket skulle kunna vara ett uttryck för okunskap. Utifrån vad 
respondenterna har sagt om osäkerhet kan därför en slutsats dras om att erfarenhet och kunskap är 
avgörande för att bygga upp en mer självsäker och trygg miljö.  
 
Styrketräningens inverkan på välbefinnandet 
Som tidigare nämnt blev fysisk aktivitet allt mer uppmärksammat i Sverige under 1990-talet 
(Johansson, 1998). Även styrketräningen menar Söderström (1999) blev allt mer populär senare under 
denna period, vilket mycket troligt kan bero på att styrketräning bevisats ha många positiva 
fysiologiska effekter men även effekter på välmåendet hos människor, oavsett kön, ålder och 
målsättningar (Marecek & Salvatore, 2010). Trots alla goda effekter med styrketräning förklarar en 
respondent att träningen ibland kan kännas pressande, vilket hon anser har en negativ effekt på 
välmåendet. Hon fortsätter däremot med att hon både blir piggare och mår bättre de dagar hon tränar. 
Många respondenter nämner att de tränar i förebyggande syfte eller för att rehabilitera en skada, vilket 
tyder på att många kvinnor anser att styrketräningen ger dem ett syfte och får dem att må bättre. En 
respondent berättar som tidigare nämnt att hon tränar för att rehabilitera en skada och nämner vidare 
att styrketräningen har ökat hennes välbefinnande då hon kommer undan smärtan. Människor som 
däremot varken har besvär eller skador kan med större sannolikhet få ut mer av styrketräningen när 
fokus ligger på annat än rehabilitering exempelvis. Detta kan kopplas till att alla respondenter 
beskrivit att styrketräningen haft en positiv inverkan på deras välmående, oavsett om det handlade om 
kroppsliga funktioner eller mental utveckling som påverkade deras känslomässiga tillstånd. En annan 
respondent förklarar att hon behöver styrketräningen för att kunna få ut högsta möjliga kvalitet i 
hennes löpsteg. Några respondenter nämnde glädje, terapi och att de lär känna kroppen. En nämnde 
frid och egen tid, vilket visar att styrketräningen ger dem mer än enbart en starkare kropp fysiskt. 
Trots att styrketräningen anses ge mer än fysiska fördelar skriver Marecek och Salvatore (2010) att 
styrketräningen har bevisats ge positiva effekter på osteoporos, vilket kvinnor kring klimakteriet har 
stor risk att drabbas av om de inte underhåller och tränar för att stärka upp kroppen. På så sätt drar de 
äldre respondenterna i studien stor nytta av styrketräningen just för att minimera risken att förlora 
benmassa när de hamnar i klimakteriet, vilket kan medföra en positiv inverkan på välbefinnandet 
(Marecek & Salvatore, 2010). Intressant är att alla respondenter i studien har angett förebyggande 
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träning som ett motiv till styrketräning, vilket tyder på att respondenterna har skapat en förståelse för 
de positiva effekterna av träningen. 
 
Metoddiskussion 
Valet av intervju som metod ansågs vara det bästa för studien då utförliga formuleringar från 
respondenterna krävs för att svara på syftets frågeställningar. En nackdel med metoden kan däremot 
vara att viss information har utelämnats då vissa motiv kan tolkats som icke socialt accepterade, till 
exempel nämner få att de tränar för utseendets skull, vilket inte stämmer överens med tidigare 
forskning från Bengs (2000). Eftersom att detta är något som vi inte kan påverka i efterhand förblir 
det endast spekulationer, däremot är det en faktor som givetvis kan påverka resultatet. Ämnet kan 
också anses känsligare att diskutera med en främmande person jämfört med en person man känt en 
längre tid eller att exempelvis vara anonym i en enkät. Om en större studie hade gjorts kan enkät som 
metod vara ett bra komplement till intervjuerna, där Bryman och Bell (2011) beskriver att fler känsliga 
frågor hade kunnat utformas utan att respondenterna känt sig obekväma att svara då anonymiteten är 
högre. I ett sådant fall hade även fler kunnat medverka i studien vilket hade kunnat öka studiens 
generaliserbarhet. Intressant för denna studie är att den gjorts på kvinnor i åldrarna 35-55 år och alla 
har nämnt hälsa som ett motiv till träning. En fundering som skulle vara intressant att ta reda på är 
därför om studiens resultat hade sett annorlunda ut om målgruppen varit yngre. Detta är något som 
kan ha påverkat studiens tillförlitlighet då studiens resultat inte alltid stämmer överens med tidigare 
forskning vilket kan vara för att den är gjord på yngre kvinnor. 
 
Vid intervjutillfällena valde vi att vara två personer tillsammans med respondenten vilket också kan ha 
medfört att de känt sig i underläge. Det hade i detta fall kanske varit bättre att göra intervjuerna en och 
en för att det skulle uppfattas mer bekvämt om någon känsligare fråga uppkom. Det ansågs däremot 
positivt att vara två då den icke ansvariga för intervjun vid varje tillfälle kunde ta anteckningar eller 
lägga till någon fråga av relevans om intervjuaren missade det. Intervjuguiden var utformad med 
öppna frågor för att undvika att leda respondenten in på något speciellt område, men i detta fall kan 
det även haft en negativ konsekvens för studien då det fanns risk att svar undanhölls. Intervjuerna 
som genomfördes blev mellan 8 och 16 minuter långa, därför hade fler specifika frågor kunnat 
formuleras i intervjuguiden och även ännu fler följdfrågor hade kunnat få fram ett djupare och bredare 
resultat. Något som noterades var att de längsta intervjuerna gjordes via telefon, vilket kan ha varit för 
att respondenten kände sig mer trygg och anonym och därför hade lättare att utveckla sina svar. Under 
telefonintervjuerna ansåg vi att det blev lättare att fokusera på vad respondenten gav för svar och 
därmed lättare att ställa följdfrågor än vid intervjuerna på gymmet där fler komponenter hamnade i 
fokus. Detta kan bero på vår kompetens som intervjuare, vilket kan ha medfört att vi missat att ställa 
följdfrågor vid intressanta svar eller otydligheter. 
 
För att hitta respondenter delades flygblad ut på ett lokalt gym och därför blev gruppen av 
respondenter ganska homogen vilket kan göra att alla dem har en liknande syn på gymmiljön. Hade vi 
istället valt att dela ut flygblad på flera olika gym i ett större geografiskt område och även intervjuat 
fler kvinnor hade resultatet kunnat bli mer generaliserbart. Eftersom att studien var tidsbegränsad 
fanns dessvärre inte den möjligheten. Något som hade lyft studien ytterligare hade varit om vi kunnat 
intervjua kvinnor som inte tränar alls och få deras perspektiv på styrketräning. Målgruppen i studien 
ansågs även svår att hitta vilket hade kunnat bli en begränsande faktor om en större studie hade gjorts. 
Målgruppen gör det även svårt att koppla studien mot tidigare forskning då forskningsområdet 
kvinnor i 35-55 år som styrketränar, utan att blanda in gruppträning är gles. Detta bidrar till att 
studiens resultat blir svår att dra slutsatser från.  
 
Studiens bidrag till idrottspedagogisk forskning och framtida forskning 
Vår studie har ökat kunskapen om kvinnors upplevelser av gymmiljön och deras motiv till att utöva 
styrketräning som motionsform. Studien bidrar även till en ökad förståelse om vad kvinnor haft för 
föreställningar och upplevelser av gymmiljön och dess förändringsprocess, men vill även bidra till att 
fler kvinnor vågar sig på styrketräning. Trots att respondenterna till en början kände sig osäkra och 
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misstrivdes i gymmiljön gick det snabbt innan de ändrade uppfattning. Det framkommer även tydligt 
att kvinnorna i studien har fått ett ökat välbefinnande av styrketräningen.  
 
Vår studie bidrar till en större bredd inom det idrottspedagogiska forskningsfältet då mestadels av 
liknande forskning om kvinnor och styrketräning främst är medicinsk. Vidare forskning inom det 
pedagogiska fältet behövs och skulle kunna utvecklas på många sätt. Genom att göra en större mer 
generaliserbar studie inom samma ämnesområde kan forskningen bli mer välgrundad, därefter vore 
det intressant att jämföra kvinnor i samma åldersspann som inte motionerar. Detta för att kunna se 
om idrottsvanor i ungdomsåren har någon påverkan på träningsvanor och främst då styrketräning i 
äldre år. En annat ämnesområde som även skulle vara intressant att forska vidare på är just 
styrketräningens utseendemässiga motiv där alla åldrar från ungdom och uppåt berörs och tas i 
jämförelse med varandra, om någon förändring på motiven ses över tid från ungdom till medelåldern. 
I vår studie kommer även crossfit som träningsform på tal och detta är en mycket effektiv 
träningsform både för fettförbränning, styrka och prestation men även också en högre skaderisk. 
Eftersom att vi tidigare kunde konstatera att majoriteten av respondenterna styrketränade av 
hälsorelaterade skäl hade det varit intressant att vidare ta reda på vad crossfitutövare har för motiv till 
träning.  
 

Författardeklaration 
Intervjuerna till studien utfördes tillsammans där vi delade på ansvaret. Vi hade huvudansvar för 
hälften av intervjuerna vardera, därefter transkriberades fyra intervjuer var. Analysen av 
transkriberingarna gjordes tillsammans för att båda skulle ha en bättre översikt av materialet till 
resultatet.  
 
Arbetet delades upp så att Sabine hade huvudansvar för inledning och diskussion medan Julia hade 
huvudansvar för abstrakt, metod och metoddiskussion. Tidigare forskning, resultat och studiens 
bidrag till idrottspedagogisk forskning har båda ansvarat lika mycket för, med mindre uppdelningar. 
Ansvar och delaktighet har båda stått för oavsett vilken del som gjorts, detta genom att komma 
överens om innehåll till varje del. Allt efter skrivandets gång har även feedback framförts mellan 
varandra.  
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Bilaga 1. 
Intervjuguide 
Bakgrund 
Hur ung är du? 
Hur länge har du styrketränat? 
Har du utövat någon annan träningsform förut? 
Utövar du någon annan träningsform nu?  

• Vad tycker du om gruppträning? Fördelar, nackdelar? 
Hur ofta styrketränar du? 
 
Vad är det som driver och motiverar kvinnor till att styrketräna?  
Vilken träningsform tycker du är roligast? (vad är då roligt med styrketräning?) 
Hur kommer det sig att du började styrketräna?  
Vad har du för målsättningar med din styrketräning? (förbättra, förstärka, förebygga, förändra, 
utseendemässigt osv.) 

• Vad motiverar dig att styrketräna? Blir samma svar som ovan 
Hur tror du din träning ser ut om 5 år? 
Vad tror du är den vanligaste anledningen till att kvinnor börjar styrketräna?  
(går att använda i diskussionen sen för att se om deras föreställningar stämmer överens eller inte med 
verkligheten typ)  
Hur ser dina träningsvanor ut nu kontra hur de såg ut för 5-10 år sen? 
-har de förändrats, varför, hur kommer det sig. 
 
På vilket sätt har kvinnornas föreställningar till gymmiljön förändrats? 
Vad tänker du på när du hör ordet gym?  
Beskriv hur du kände första gången du klev in i avdelningen med maskiner och fria vikter? 
Beskriv hur du känner när du kliver in på avdelningen med maskiner och fria vikter idag? 

• Vad fick dig att få en förändrad syn/uppfattning? 
• Vad tror du förändringen beror på?  

 
Vilken påverkan har styrketräningen haft för välbefinnandet? 

• Beskriv kortfattat hur en bra vardag ser ut för dig?  
• Vad är välmående för dig?  
• Anser du att styrketräningen har haft en inverkan på ditt välmående? (på vilket sätt)  
• Vad betyder styrketräningen för dig? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


