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Människan blir allt mer hälsomedveten i dagens samhälle, hon går till 
friskvårdsanläggningar för att motionera i grupp och styrketräna. Att finna 
motivationen till att träna kan dock vara svårt. Denna studies syfte var att 
undersöka vad som motiverar deltagarna under ett gruppträningspass. 
Genom ett kvalitativt tillvägagångssätt används semistrukturerade intervjuer 
för att ta del av intervjupersonernas unika upplevelser under träningspassets 
gång. Som teoretisk utgångspunkt användes i studien Self Determination 
Theory. I resultatet framkom det hur deltagarna motiverades av gruppen, 
instruktören och musiken. Resultatet av detta ledde till en ny huvudkategori 
som behandlade hur viktigt det var med glädje och att ha roligt. Dessa 
kategorier resulterade i 27 detaljerade underkategorier som beskrev vad som 
i huvudsak motiverade deltagarna till gruppträning. Slutligen visade det sig 
att glädjen var den mest avgörande faktorn av de alla för att motivera 
deltagarna till fortsatt träning. 
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Inledning 

 
Det är allmänt känt att regelbunden fysisk aktivitet förbättrar hälsan och livskvaliteten hos 
befolkningen (Bauman, 2004). I och med att människorna har blivit mer och mer 
hälsoinriktade har även antalet friskvårdsanläggningar ökat. Ett exempel på detta är Friskis 
och Svettis som 1978 hade en förening och 2008 redovisade en ökning till 156 stycken 
(www.friskissvettis.se).  

För att få en bredare förståelse i vad som motiverar deltagarna och hur yttre faktorer inom 
ramen för ett träningspass kan bidra till att stärka den inre motivationen, ämnar denna uppsats 
undersöka detta. Resultaten från denna studie kan ha många potentiella användningsområden. 
Från en träningsanläggnings perspektiv kan uppgifterna i denna studie användas för att på ett 
optimalt sätt effektivisera och producera ett träningspass som fyller kundernas behov. Ur ett 
instruktörsperspektiv kan resultatet användas som en riktlinje för att tillmötesgå deltagarnas 
individuella behov. Studien ger även ge en inblick i vad deltagarna önskar för struktur och 
innehåll i ett gruppträningspass.  

Kowalski och Westen (2000) definierar motivationen som den drivande kraften bakom  
beteendet som gör att vi målmedvetet strävar efter vissa saker och undviker andra. En 
omständighet som kan bidra till att målmedvetenheten stärks är om deltagarna uppskattar 
träningsformen och har roligt. Detta påvisade Raedeke (2007) i en undersökning där det 
söktes samband mellan att ha roligt och affektiv respons på träningen. Resultatet visade på att 
när deltagarna hade roligt ökade de positiva känslorna vilket i sin tur ökade motivationen 
under passets gång.  

I Ryan och Decis Self Determination Theory (2000) som är grunden för den här 
undersökningen, utgår författarna från ett antal behov som vi människor eftersträvar. Det 
finns tre grundläggande antaganden i SDT-teorin, dessa är att människan har ett medfött 
behov utav autonomi, kompetens och samhörighet. Autonomi handlar om människans behov 
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av att känna att hon handlar utifrån fria val och att i dessa val uppfattas som grunden till 
agerandet. Behovet av kompetens går ut på att människan har en inre strävan att ständigt 
utvecklas och öka sina färdigheter i olika områden. Behovet av samhörighet framträder i 
viljan att relatera till individerna i omgivningen, att passa in och bry sig om andra samtidigt 
som andra bryr sig om en själv. Även i denna teori nämns betydelsen av att ha roligt som en 
inre motivation. 
 
 
 
Autonomi   Kompetens   Samhörighet 
 
                                                               Grundläggande 
                                                                psykologiska 
                                                                     behov 
 
Amotivation                                      Yttre motivation                                       Inre motivation 
 
                        Yttre            Introjicerad           Identifierad           Integrerad 
                       kontroll            kontroll                 kontroll                 kontroll 
   
Tråkigt     Yttre styrning     Inre belöning/           Värderar                   Total                     Roligt 
                                             bestraffning         beteendet högt     överensstämmelse  
                                                                                                                                            Uppnå 
Inaktivitet     Belöning/          ” Borde”                  ”Vill”             Del av identiteten     stimulans 
                    bestraffning 
 
Ingen  
intention                                  ”Måste”              Viktigt för                Värderar         Nå kunskap 
                                                                                                            beteendet 
                                                                            individen                     högt 
 
�-----------------------------------------------------------------------------------------------------------� 
 Självbestämmande 
 
Figur 1 SDT (Hagger & Chatzisarantis, 2007). 
 
Två nyckelbegrepp som nämns i SDT-teorin är inre (intrinsic) och yttre (extrinsic) motivation. 
Tillsammans med amotivation är det grunden för människans självbestämmelse. 
De tre tidigare nämnda grundbehoven är väsentliga i sammanhanget och behöver uppfyllas 
för att den inre motivationen ska kunna uppstå. Den inre motivationen definieras som viljan 
att gå och träna för att det känns bra och att göra det för sin egen skull. Yttre motivation är att 
utföra något som man blir tillsagd att göra. Den innehåller även flera underkategorier: 
 
 

 
- Yttre kontroll: göra något som någon annan säger åt en att göra. 
- Introjicerad kontroll: göra något för att inte göra en annan människa besviken. 
- Identifierad kontroll: utföra något för att man vet att det gagnar sin prestation. 
- Integrerad kontroll: utföra något för att det stämmer överens med personens bild av sig 

själv.  
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Dessa underkategorier delas upp i två delar där yttre och introjicerad kontroll är ej 
självbestämmande yttre motivation och identifierad och integrerad kontroll är 
självbestämmande kontroll. Det som skiljer de fyra underkategorierna från varandra är graden 
av självbestämmande. Det de har gemensamt är att de ger individen möjlighet att välja om 
den vill utföra en aktivitet eller inte. Figuren ovan visar en översiktlig bild i hur Self 
Determination Theorys olika motivationstyper placeras enligt Ryan och Deci. I den här 
studien läggs vikten på tre yttre motivationskällor och dess eventuella betydelser för 
deltagarna under ett gruppträningspass. 
 

Samhörighet och gruppens betydelse 
 
Behovet av samhörighet är som tidigare nämnt en av SDT-teorins tre grundbehov. I en dansk 
studie utförd av Christensen, Schmidt, Budtz-Jørgensen och Avlund (2006) undersökte man 
uppkomsten av gruppsamhörighet och socialt stöd i träningsklasser. Man kom fram till att 
gruppsamhörigheten skapades och påverkades av den sociala komponeringen av gruppen 
kombinerat med ledarens förmåga samt själva aktiviteten. De karaktärsdrag som uppvisade 
sig för en grupp med bra samhörighet var attityden att ömsesidigt peppa varandra. Detta höjde 
deltagarnas tro på sig själva samt förväntningarna på träningen. Här uppvisar sig två av Ryan 
och Decis (2000) antaganden, dels samhörighet men även kompetens. 

Cohen, Ejsmond-Frey, Knight och Dunbar (2009) publicerade i en rapport i evolutionär 
biologi resultatet av ett  experiment där det undersöktes eventuella skillnader i den 
tillströmning av endorfiner som sker under fysisk träning. Syftet var att analysera om 
skillnader uppstod mellan synkroniserad träning i grupp och likvärdig träning i ensamt 
tillstånd. Till detta experiment använde man sig av rodd som idrottsform. Även i denna artikel 
behandlas fenomenet att koordinerad eller synkroniserad fysisk aktivitet utfört tillsammans 
med andra leder till en ökad upplevd känsla av samhörighet. Resultatet i detta experiment 
visade att smärtgränsen ökade signifikant när aktiviteten utfördes i synkroniserad grupp 
jämfört med om deltagarna utförde aktiviteten ensam. De utesluter vissa tänkbara 
samverkande variabler och konstaterar att den ökade effekten i gruppen verkar uppstå i effekt 
av att samarbeta som ett koordinerat team. Exakt vad det är som skapar detta i gruppaktivitet 
är dock för författarna okänt.  

Precis som det konstaterats av Christensen et al. (2006) så kom även Caperchione,  
Mummery och Duncan (2011) fram till ett liknande resultat när de i ett experiment undersökte 
relationen mellan olika ledarbeteenden och hur de påverkade gruppsamhörigheten. Vad som 
framgick i denna studie var att de gruppledare som utmärktes av entusiasm gav en högre 
samhörighet i gruppen. 
 

Kontroll och instruktörens betydelse 

 
Fox, Rejeski och Gauvin (2000) undersökte hur olika ledarstilar samt gruppdynamiken 
påverkade träningsmiljön. I denna artikel visade det sig att deltagarna tyckte det var som 
roligast med en positiv och stödjande ledarskapsstil kombinerat med en stödjande och munter 
gruppmiljö. Forskarna delade upp ledarstilarna och grupperna i benämningskategorierna 
social enriched och social bland. Social enriched definieras här som att till exempel söka 
kontakt spontant med andra deltagare och instruktören, ge respons under passets gång till 
instruktör eller deltagare, uppmuntra de andra i gruppen samt andra karaktärsdrag. I den 
ledarstil som benämndes social bland använde de sig av en instruktör som var av en mer 
likgiltig natur och inte använde sig av ovan nämnda drag. Detta experiment skedde i en 
aerobicsklass. Det visade sig att personerna som deltog i träningspasset med antingen en 
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instruktör eller grupp av social enriched karaktär upplevde en högre grad av välbehag än de i 
social bland gruppen. Forskarna kom fram till att njutning och nöje under fysisk aktivitet är 
optimerad då det är en positiv och stöttande instruktör kombinerat med en glad och öppen 
grupp. 

Puente och Anshel (2010) undersökte hur individens upplevda kompetens och autonomi 
eventuellt kunde påverkas genom uppfattning av instruktörens interaktionsstil och attityd. 
Även om detta påverkade deltagarnas motivation till att träna. Man kom fram till att utövarens 
uppfattning av instruktörens beteende kunde påverka dennes egna beteende både positivt eller 
negativt. Det visade sig även att självbestämmande var signifikant relaterat till den positiva 
träningsnjutningen. Författarna menade på att det är ett samspel av individens personliga 
behov (inre) och externa faktorer, i detta fall instruktören (yttre) som påverkar den upplevda 
kompetensen och autonomin.  

Hollembeak och Amorose (2005) utgick även de från Self Determination Theorys tre  
grundantaganden i sin undersökning där de undersökte om coachens interaktionssätt och 
självuppfattning återspeglades på atleten. I stället för social enriched och social bland använde 
man sig här istället för ett demokratiskt eller auktoritärt instruktörssätt. Det konstaterades 
även här att det fanns ett samband mellan coachens stil och utförarens motivation. 
Instruktörsmässigt föredrog atleterna den demokratiske coachen. 

Ett liknande tillvägagångssätt användes av Bray, Millen, Eidsness och Leuzinger (2004).  
Här var syftet att studera om ledarskapsstilar och träningsprogrammets upplägg påverkade 
träningsglädjen och viljan att fortsätta träna hos deltagarna. Precis som Fox et al. (2000) 
använde man sig här av två olika typer av ledarskap men i stället för gruppdynamik använde 
man sig av koreografi som en andra faktor. Ledarskapet var indelat i antingen instructionally 

and motivationally enriched eller  instructionally and motivationally  bland. Koreografin var 
strikt styrt eller av varierande övningstyp. Det uppstod en signifikant effekt och det visade sig 
att ett varierat program kombinerat med en social instruktör ledde till mer träningsglädje. 
Dock hittades ingen effekt på om det ökade viljan att fortsätta träna.  
 
Musikens betydelse 
 
Musik är och har alltid varit av stor vikt i människans liv, vi möter ljud, hör rytmer och 
lyssnar till ren musik dagligen. Vi använder den bland annat till nöjen, fysisk träning, 
avslappning samt rehabilitering (Schäfer & Sedlmeier, 2010). De flesta människor ser 
musikens närvaro och påverkan som en av de mest betydelsefulla företeelserna i livet. Vidare 
fortsätter författarna i denna artikel att beskriva musiken som ett erkänt instrument som 
används till att uttrycka och framkalla individens affekt och emotioner. Det går även att ta in 
musiken som en social faktor då det är konstaterat att musik för människor samman (Schäfer 
& Sedlmeier, 2010). En sammanfattning av teori, forskning och tillämpning av den 
musikaliska effekten inom sport och träning i dagsläget har utformats av Terry och 
Karageorghis (2006). I denna sammanfattning påpekar de att det kan finnas ett starkt samband 
mellan musik med snabbt tempo och fysisk prestation. De konstaterade även att människan 
tenderar till att ofta anpassa sig rytmiskt till musik d.v.s. synkronisera sina rörelser till takten. 
Detta leder till att prestationen ökar i intensitet och uthållighet. Waterhouse, Hudson och 
Edwards (2009) genomförde en studie där en manipulation av tempot i musiken utfördes. 
Manipulationen innebar en ökning eller minskning från musikens originaltempo med 10 %. 
Detta för att kontrollera om deltagarnas prestation förändrades då tempot i musiken växlade. 
Då tidigare forskning lagt tonvikten på att undersöka om musikgenrer hade inverkan på 
prestandan valde man i denna studie att fokusera på tempot. Valet av ett nytt fokusområde 
gjordes då man ansåg att musikvarianser är en för stor enskild upplevelse och svårt att tolka i 
dagsläget.  
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En av de positiva korrelationer som uppstod var då musikens tempo ökade med 10 % så 
anpassade sig deltagarna till denna tempoökning. Förklaring till detta ansåg forskarna kunna 
vara att musiken kan agera som en distraktion för att koppla bort den upplevda känslan av 
ansträngning och fysiskt obehag. Detta leder till att fokus riktas till musikens takt och rytm 
och resultatet av detta kan bli en ökad uthållighet och prestanda. Ett annat experiment som har 
utförts där det undersökts till vilken grad musik påverkar motivationen i träning behandlas av 
Tenenbaum, Lidor, Lavyan, Morrow, Thönell och Gershgoren (2004). Experimentet här 
utfördes i tre olika versioner. Studie 1 och 2 genomfördes på löpband där deltagarna fick 
springa i tre olika omgångar till varierande musikgenrer och en gång helt utan musik. Studie 3 
genomfördes utomhus i ett motionsspår i skogen. 30 % av deltagarna från de tre studierna 
uppgav att musiken hjälpte dem i början av löpningen, den ökning av motivationen som 
uppstod i början av övningen bibehölls sedan under resten av löpningen. Studien visade att 
vid hög ansträngning är musiken en bra hjälp men den är inte helt avgörande för om 
deltagarna ska prestera hårdare eller inte.  

I en studie utförd av Dyrlund och Wininger (2008) var målet att undersöka om individers 
 prestanda, träningsintensitet samt upplevda välbehag under träningen förändrades med olika 
musik. De tre olika musikgrupperna som användes var: musik som människor mest föredrar, 
minst föredrar samt en grupp som utförde uppgiften utan musik. I detta experiment upptäcktes 
en huvudeffekt i intensitetsskillnad mellan de tre olika testgrupperna. Testgruppen som 
uppvisade störst skillnad i intensitet var gruppen som exponerades för den musik som 
människor föredrar mest. Forskarna påpekade i efterhand vikten av att även undersöka om 
mindre bra musik har någon påverkan prestandamässigt. Vidare tas det upp att det saknas 
litteratur som behandlar träningsintensitet och det upplevda välbehaget av träningen, detta 
anser forskarna vara en nackdel i dagens forskningsläge. Dyrlund och Wininger (2008) hävdar 
precis som Schäfer och Sedlmeier (2010) att musikpsykologi och forskning inom musikens 
alla påverkningsområden fortfarande är i ett utvecklingsskede. Mer forskning krävs inom 
detta relativt unga område inom psykologin. 
 
Syftet med studien 

  
En övervägande del av tidigare forskning inom området har utförts med experimentella 
studier och kvantitativa analyser. Dessa angreppssätt brister när det gäller att fånga 
deltagarnas unika upplevelser. Inom detta forskningsområde finns kunskapsluckor när det 
gäller att förstå varför resultaten blivit som de blivit. För att få ett någorlunda nytt perspektiv 
och erhålla denna inblick som saknas utförs denna studie med ett kvalitativt tillvägagångssätt. 
Fokus läggs på att få en ännu djupare insikt av vad som gör gruppträning populärt bland 
deltagarna. Det undersöks även vad som är viktigt för att de ska bli motiverade att prestera 
bättre och fortsätta med sin träning. För att ta reda på detta ställs i denna studie följande 
specifika frågor:  

1. Hur uppfattar deltagarna trivseln på träningsanläggningen? 

2.  Vilken betydelse har gruppen och instruktören för deltagarna under ett träningspass? 

3.  Vilken betydelse har musiken för deltagarna under träningspassets gång? 
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Metod 

 
Deltagare 
 
Deltagarna bestod av 14 medlemmar från ett förbestämt antal träningsanläggningar. Dessa var 
tre till antalet och var uppdelad på två olika kommuner (tio deltagare från den ena kommunen 
och fyra från den andra). Träningsanläggningarna hade både en gymavdelning samt salar för 
gruppträning. I studien deltog 13 kvinnor samt 1 man. Åldern på deltagarna varierade mellan 
23 och 56 år. Sju av deltagarna var mellan 20-40 år och de resterande mellan 41 och 60. Vad 
gällande antal år som deltagarna tränat användes kriteriet ”minst ett år aktiv träning i grupp”. 
Deltagarna hade deltagit i gruppträning 2-20 år. I den yngre åldersgruppen bestod 
intervjupersonerna främst av studenter. De äldre deltagarna kom från olika arbetsgrupper med 
exempel som barnskötare, skolsjuksyster, deltidsbrandman, tandhygienist. Under insamlingen 
av data fanns ett bortfall på 3 personer som valde att hoppa av innan intervjun hade 
genomförts.  
 

Material 
 
Vid samtliga 14 intervjuer användes en intervjuguide som var utformad och framtagen av 
författarna själva. En intervjuguide utrustad med semistrukturerade frågor ger möjlighet till ett 
relativt fritt samtal där intervjuledarna kan styra in till vissa specifika frågor. Intervjufrågorna 
formulerades med hänsyn till studiens syfte och frågeställningar samt organiserades kring fyra 
olika frågeområden. Dessa behandlade 1) deltagarnas bakgrund så som ålder, antal år de 
tränat, om de använt sig av olika anläggningar samt om de använde hela anläggningens utbud 
eller bara vissa delar. Det frågades även hur man trivdes på anläggningen. 2) Uppfattningen 
om gruppens betydelse innefattade frågor om varför man valt gruppträning istället för enskild 
träning, gruppens betydelse under passets gång, möjligheten av att använda sig av de andra 
deltagarna för att öka sin egen intensitet samt om man på något annat sätt interagerade med de 
runt omkring i lokalen. 3) Instruktörens betydelse behandlade frågor såsom hur/om 
instruktören bidrar till sammanhållning, vad som uppskattas hos en instruktör, hur deltagaren 
upplever instruktörens närvaro och påverkan samt om och när det är viktigt med motivation 
och feedback. 4) Den avslutande delen behandlade musikens betydelse. Här frågades 
deltagarna t.ex. om de tänker på musiken och på vilket sätt den påverkar, hur viktigt det är att 
musiken är anpassad efter träningsform eller deltagarna, vad i musiken som är viktigast (rytm, 
tempo, text eller annat), vad deltagarna definierade som bra musik samt vad som skulle hända 
om musiken försvann. För dokumentationen av datamaterialet användes diktafoner, 
anteckningsblock och penna som stöd. 
 
Procedur 
 
I valet av anläggningar som skulle vara med i undersökningen användes ett 
tillgänglighetsurval. De anläggningar som låg närmast geografiskt kontaktades via e-mail och 
ägarna delgavs information genom ett missivbrev samt en förhandstitt på intervjuguiden. 
Missivbrevet började med en kort presentation av författarna och gick sedan vidare med att 
informera om studiens syfte. Efter detta informerades det utifrån Vetenskapsrådets 
forsknings- och individskyddskrav. Här informerades det om att deltagandet var helt frivilligt, 
hur de insamlade uppgifterna behandlas för att inte riskera deltagarnas integritet och 
konfidentialitet. Detta missivbrev delades även ut till intervjudeltagarna innan varje intervju. 
Efter godkännande från platschef togs det personlig kontakt för att rekrytera deltagare. Det 
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sattes även upp informationsblad på anläggningarna för att rekrytera deltagare när 
försöksledarna inte var på plats. I rekryteringsprocessen användes ett målinriktat urval för att 
få deltagare som kunde ge svar som var representativa för den större populationen och 
relevanta för undersökningen.  Kriterierna som deltagarna var tvungna att uppfylla var att de 
skulle ha ett medlemskap på anläggningen och ha använt sig av gruppträningen i minst ett år. 
I det målinriktade urvalet uppstod även ett snöbollsurval då vissa av deltagarna hänvisade till 
bekanta som även de var villiga att delta i undersökningen. Intervjuerna genomfördes på 
platser anpassade efter deltagarnas önskemål för att skapa en avslappnad stämning. Exempel 
på platser var träningsanläggningen som deltagaren använde och de lokala biblioteken. 
Uppskattad tid för intervjuerna var mellan 30-45 minuter med tid både före och efter för 
eventuella frågor. De 14 utförda intervjuerna spelades in på en diktafon för att sedan 
transkriberas. Transkriptionerna ledde till totalt 82 sidor text. Deltagandet i studien var helt 
frivilligt och det utgick inte någon ersättning till de personer som deltog.  
 

Databearbetning 
 

I ett första steg av databearbetningen lästes alla transkriptioner igenom för att skapa en 
övergriplig bild av materialet. Därefter genomfördes en meningskoncentration samt 
kategorisering med hjälp av Kvale och Brinkmanns (2009) mall. Denna koncentrering 
genomfördes för att reducera mängden data från materialet samt underlätta för nästa steg i 
dataanalysen där de olika kategorierna skapades. Kategorisering och koncentrering utfördes 
separat på samtliga intervjuer. I detta skede uppstod ett antal nyckelord och 
sammanfattningsmeningar vilket abstraherades till ett antal kategorier med tillhörande 
subkategorier. Materialet sammanfördes sedan och de kategorier och subkategorier som 
framträtt jämfördes för att sedan sammanställas. De fem huvudkategorierna tilldelades 
vardera 3-8 subkategorier och utifrån dessa framkom det ett antal återkommande huvudteman.  
 

Validitet 
 
Då upphovsmännen besatt olika kunskap och erfarenheter i det aktuella ämnet användes detta 
i utformandet av intervjufrågorna. Vid tolkning av materialet togs det även hänsyn till denna 
förförståelse för att undvika att detta skulle påverka eller styra de slutsatser som drogs. 
Reflektioner mellan författarna och medvetenhet om förförståelsen bidrog till ett neutralt 
förhållningssätt genom hela studien i den grad det var möjligt. För att kontrollera den externa 
validiteten användes den så kallade ”member check” metoden. Denna metod innebar att några 
intervjupersoner fick möjlighet att ge feedback om hur de tolkningar och slutsatser som drogs 
överensstämmer med de uppfattningar och upplevelser som de verkligen hade och förmedlat 
genom intervjuerna. För att få korrekta transkriptioner av det som sades under intervjuerna 
användes diktafoner för att spela in intervjuerna. Internbedömarreliabiliteten testades genom 
att alla intervjuer undersöktes separat av de båda upphovsmännen på olika håll. Författarna 
noterade de kategorier som uppstod och jämförde sedan dessa med varandra. 
 

Resultat 
 
Här följer resultaten av databearbetningen. Först redovisas en tabell över de kategorier och 
subkategorier som uppstått under analysens gång. Efter detta presenteras fem avsnitt med den 
allmänna delen först följt av gruppens, instruktörens och musikens betydelse samt 
nytillkomna kategorier. Efter de fyra huvudkategorierna tillkommer även en femte del där nya 
teman och mer övergripliga teman presenteras. 
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  Kategorier  Subkategorier 
 
Yttre faktorer som påverkar Allmänt   
     
motivation i gruppträning   Uppmärksammad 
    Trivsel 
    Igenkännande av andra 
  ________________________________________ 
 
  Gruppen   
    Trygghet 
    Gemenskap 
    Acceptans 
    Stämning 
    Tävlingsinstinkt 
 
  _________________________________________ 
 
  Instruktörens insatser 
    Länk 
    Auktoritet 
    Engagemang 
    Tydlighet 
    Taktkänsla 
    Glad 
    Inspiration 
    Personlig 
  _________________________________________ 
 
  Musiken 
    Träningsformen 
    Tempo 
    Prestandaökning/minskning 
    Igenkänningsfaktor 
    Takt 
    Variation 
    Emotionell påverkan 
 
  _________________________________________ 
 
  Övriga teman 
    Glädje 

Ha roligt 
Tillit 

    Självbestämmande och variation 
 
 

Trivselns betydelse på anläggningen  
 
Under den inledande fasen av intervjun som behandlade generella personliga frågor framkom 
det att majoriteten av deltagarna uppskattade en hemtrevlig, avslappnad och intim miljö som 
bidrog till att trivselfaktorn ökade. Att få vara sig själv och bli uppmärksammad när man var 
på anläggningen återkom även det. Med uppmärksamhet menas här att bli sedd och hörd som 
individ. Flera av deltagarna beskrev detta som: ”Man känner sig välkommen och att det känns 
som de vet vem man är och det är alltid glatt och hej! vad kul att se dig” (IP6), ”har man inte 
varit där på tre dagar så är det alltid någon som ringer och undrar om man är sjuk alltså att 
socialt att jag har vänner där, det är en stark trivselfaktor” (IP7), ”Jag tycker att de är trevliga, 
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personliga och hälsar. Jag tycker det är så fascinerande att de, jag tror att de kan allas namn. 
Det tycker jag är helt otroligt att man kan byta lite tankar och så när man kommer” (IP11), 
”Jag vill liksom inte ha det här att, nu ska vi träna till vi blir bodybuilders allihop utan det ska 
vara en avslappnad positiv stämning” (IP12). 

Att anläggningen låg geografiskt nära till deltagarnas bostad samt var fräsch och rymlig  
var även det bidragande faktorer till hur ofta de tog sig tid att träna. ”Innan de höll på att 
bygga ut så satt man ganska mycket i knät på varandra och tränade och det tyckte jag inte om” 
(IP 9), ”Just den här anläggningen ligger bara 200 meter från min lägenhet så det var naturligt 
att gå dit” (IP 7). De flesta av intervjupersonerna ansåg att ett stort utbud på träningspassen 
var att föredra då detta bidrog till en variation i träningen. ”Det är viktigt med valmöjligheten 
och sen att det ska vara fräscht” (IP 10).  

Från informationen om tidigare idrottsbakgrund och skäl till gruppträning visade det sig  
att två olika åldersgrupper uppstått. Den yngre generationens skäl till att använda sig av 
gruppträning var att för hålla sig i form och bli starkare. Här återfanns oftast en tidigare 
träningsbakgrund. I den äldre generationens skäl återfanns skäl som rehabilitering efter skada 
och hur detta resulterade i att de upptäckt gruppträningsformen. 
 
Gruppens/samhörighetens betydelse 
 

Gruppen och samhörighetens betydelse för motivationen visade sig i fem subkategorier där 
två kategorier var mer återkommande. Dessa två var trygghet och acceptans. Att lära känna de 
andra i gruppen och att få vara sig själv visade sig vara avgörande om de ville fortsätta med 
gruppträningen eller inte. ”Att man ser varandra och accepterad för den man är, det tycker jag 
är viktigt” (IP 5).  

Majoriteten av deltagarna har kommit i kontakt med gruppträning via en bekant. De har 
sedan fortsatt träna med denna bekant eller på egen hand då gruppens dragningskraft har varit 
tillräcklig för att ta sig till anläggningen. ”Gruppträning skapar en kompisanda som är oerhört 
stark när man är inne i salen och håller på, det är väldigt spännande” (IP 14). Den kompisanda 
och gemenskap som skapats när acceptansen och tryggheten uppstått beskrivs av många  
deltagare.  ”Sen är det ju gemenskapen också i gruppen, vi är ju ett jättesammansvetsat gäng 
som har gått i många år […] sen har jag ju en kompis och vi drar varandra och ser så att vi 
kommer iväg” (IP 2). Intervjuperson 7 sammanfattar detta genom att säga: 
 

Motivationskälla känner jag främst att det är för jag har försökt träna hemma. Vi har hur 
mycket träningsredskap hemma som helst men det blir inte av att jag använder dem för 
att jag tycker att det är så jäkla tråkigt. Jag är en social varelse och att komma dit och få 
höra när man kommer, vad kul att se dig och så det är en drivkraft. 
 

Ett annat viktigt inslag i deltagarnas uttalande gällande motivation var tävlingsinstinkt. Av de 
14 deltagande nämnde 11 stycken att gruppträningen på något sätt väcker deras 
tävlingsinstinkt. Att ha små tävlingar med de andra i gruppen eller bara utmana sig själv 
genom att observera andras prestation bidrar till en egen motivationshöjare. ”Jag är mer åt det 
lata hållet än att jag, så då är jag hellre med en grupp[…] för då vet jag att jag ger det lilla 
extra” (IP 9), ”Det motiverar, om jag ser en pensionär som ligger ner och kan göra övningarna 
bättre än mig, då blir jag förbannad, då gör jag ju det ännu bättre liksom *skrattar*” (IP 12). 
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Instruktörens betydelse 
 
Delområde tre behandlar hur deltagarna uppfattar och upplever instruktörens roll under 
passets gång. Deltagarna beskrev instruktören som en länk mellan budskapet i övningen och 
de medverkande vilket ansågs av de flesta som bra. Vidare poängterade majoriteten att de 
ville ha en auktoritär instruktör. Dock vill man även ha möjligheten att vara med och påverka. 
De två subkategorierna som återkom mest frekvent här var engagemang och positivitet. ”Det 
viktiga är att det är roligt, det får inte bli för stelt men inte för kompis heller. Den måste 
fortfarande ha ledarrollen för gruppen och för mig” (IP 5), ”Jag gillar någon som är 
engagerad, någon som kan sätta fingret på, skratta åt en när man gör något knäppt eller ja 
men, som har lite humor och som bara inte står där oengagerad för då tappar man ju sugen” 
(IP 1), ”En drivkraft eller ett go, ett positivt engagemang. Jag vill ha en klar auktoritär ledare 
men som också bjuder in deltagarna” (IP 7).  
 

Instruktörens attityd smittar av sig på deltagarna och skapar ett engagemang från dem.  
De påverkar ju också med sin glada attityd där och känner man att de verkligen är glada 
och peppande så hänger man ju på. Så det är väl det man blir påverad av, deras energi 
(IP 12). 

 
I frågan gällande hur deltagarna anpassade sin ansträngningsgrad visade det sig att 
majoriteten utgick från sig själva och den dagsform de var i. Gruppen hade liten påverkan på 
ansträngningsgraden. Utöver den egna dagsformen var det instruktörens förmåga att peppa 
som resulterade i en ökning av den ordinarie prestationsförmågan. ”Ja det beror på 
dagsformen, man försöker alltid göra som instruktören säger men ibland kör man efter sina 
egna mått och då utmanar man inte sig själv riktigt” (IP 14), ”Jag utgår utifrån mig själv men 
sen kan jag bli påverkad av instruktören för att den vet vad jag klarar av och jag litar på den” 
(IP 7). Här nämns både instruktörens påverkningsgrad samt att tillit till denna finns. Det 
framgår i fler av de intervjuades svar att precis som man söker en trygghet i gruppen finns ett 
liknande behov av trygghet till instruktören. Grunden till att tilliten ska existera bygger på att 
instruktören ska vara säker i sin roll samt framföra sitt arbete på ett kompetent och positivt 
sätt. På det praktiska planet, knutet till instruktörens kompetens påpekade deltagarna vikten av 
att instruktionerna som förmedlas till övningarna framförs på ett enkelt och lättuppfattat sätt. 

Som tidigare nämnts av deltagarna så anpassade en del av dem sin ansträngningsgrad efter  
instruktören. Alla de intervjuade påpekade dock vikten av att få peppning under passets gång. 
En jämn fördelning över hela passets gång var mest önskvärd med tonvikt på de tunga 
partierna. De tunga partierna behövde inte nödvändigtvis vara de mest fysiskt ansträngande 
utan kunde likväl vara problem med att komma igång i passets början. 
 

Det är svårt att säga men om man säger på slutet när man börjar bli lite trött är det ju 
schysst om man blir lite extra peppad tror jag. Det är ganska bra fast samtidigt är det ju 
skönt att det är någon som genom hela passet visar att, kom igen, stå inte där som en 
slöhög utan ta i lite, jag gillar det (IP 1). 

 
Alltså det är nog svårt att säga något generellt utan det är nog från dag till dag. Är man 
peppad att träna när man kommer dit så kanske man behöver mest i slutet för att man är 
trött. Är man inte peppad när man kommer dit så behöver man mer i början för att 
komma igång. Så det beror nog på situationen helt enkelt (IP 6). 
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Det tror jag kan vara i början för då har man inte riktigt kommit igång. I slutet då har 
man ju fått in flåset och då är det ju såhär, nej nu jävlar men i början kan det vara lite 
segt beroende på vad man har haft för dag och vilken dagsformen är och så (IP 10). 
 

Musikens betydelse 

 
Del fyra behandlade musikens roll i träningspasset. Här var majoriteten av deltagarna eniga 
om att musiken påverkade dem. Sättet som musiken påverkade var individuellt från deltagare 
till deltagare, men hos de flesta återkom subkategorierna Igenkänning, Emotionellt och 
Inspiration. ”Jag har en viss förmåga att försöka sjunga med i nästan alla låtar […] då blir det 
såhär extra ah! och är det då låtar som man känner igen då går det lättare” (IP 1), ”När man 
kan sjunga med då känner jag att det blir en helhet. Jag blir positiv, mycket gladare och tycker 
att åh det här var ju riktigt kul”(IP 3). Många känner igen musiken och upplever den då som 
inspirerande och att den påverkar dem emotionellt. Det kan vara minnen från händelser som 
är kopplade till en viss låt.  
 

Jag är väldigt emotionellt styrd när det gäller musik, kommer det en låt som jag 
förknippar med något dåligt, så blir det jättejobbigt, […] vissa låtar blir man ju även helt 
hoho! och så ger man allt och alla bara tittar konstigt på en när man kommer hoppandes 
*skrattar* men absolut musik betyder jättemycket (IP 9). 

 
Inspirationsmässigt upplever majoriteten av deltagarna att de blir glada av viss musik och att 
det i sin tur höjer motivationen till att ta i mer. ”Det är musik som man känner att man blir 
glad av, man blir peppad av” (IP 3), ”Man blir mycket mer peppad av musik som man tycker 
om och som man blir glad av” (IP 7). 

När det kom till vilken typ av musik som deltagarna skulle vilja ha på passen svarade 
majoriteten att de var allätare och det spelade ingen större roll. Vissa favoritlåtar och 
musikstilar förekom ändå. Det som dock var viktigt för deltagarna var att musiken anpassades 
till träningsformen. ”För min del spelar det ingen roll eftersom jag är typ allätare av musik så 
men bara det takten stämmer med det man ska göra så spelar det ingen roll. Det kan vara vad 
som helst egentligen” (IP 1). Intervjuperson 1 nämner här vikten av takten i musiken, detta 
styrktes av de flesta deltagare när det frågades om i vilken ordning man prioriterar takt, tempo 
samt text. Det var viktigast att ha en tydlig takt som var lätt att följa och utföra koreografin 
till. Det borde även finnas ett relativt snabbt och glatt tempo i den musik som spelas. Texten 
visade sig vara mindre viktig även om det bidrog till trivselfaktorn, att känna igen låtarna. 
”Texten tycker jag inte, den är helt oväsentlig. Det är tempot och takten som har betydelse för 
mig. Känner jag sedan igen texten så är det en bonus men det är inte nödvändigt” (IP 1). 

Majoriteten av intervjupersonerna ansåg sig ha ett bra taktsinne men de påpekade även  
vikten av att instruktören var utrustad med ett sådant. Dels för att det bidrar till den 
professionalism som tas upp i instruktörsdelen men även då det är viktigt att hjälpa de med 
mindre taktsinne att utföra koreografin på rätt sätt. ”Det är ju A och O för att alla följer ju 
instruktören. Jag skulle bli irriterad om instruktören gör fel” (IP 7). ”Vissa har ju ingen 
taktkänsla alls och då tränar de ju utöver musiktakten om man säger, men de flesta i salen 
följer ju takten eftersom det är det som ledaren gör, så det är väldigt viktigt” (IP 12).  

Det frågades även om gruppen hade samma påverkningsgrad som instruktören i att hålla  
takten. Här svarade majoriteten att gruppens takt inte påverkade dem alls. ”Jag bryr mig inte 
så mycket om vad de andra gör, jag är så pass fokuserad på vad jag själv pysslar med så jag 
struntar i om det är någon som står och sprattlar i otakt” (IP 1). 

Att musiken påverkade deltagarna var de alla överens om. När frågan ställdes om vad som 
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 skulle hända om musiken försvann uppstod det dock för vissa en ny insikt om hur stor del 
musiken verkligen hade i träningen. Tidigare verkar deltagarna ha tagit musik för given, som 
en självklar del i passen och det var inte förrän frågan ställdes som de började tänka på dess 
verkliga betydelse. ”Oj! Det skulle nog bli jättekonstigt. Shit, jag har inte ens tänkt tanken” 
(IP 9). ”Det skulle bli tyst och tråkigt, självklart skulle det funka men det skulle inte alls vara 
samma drivkraft” (IP 6). 
 

Jag tror att man skulle tappa väldigt mycket om musiken försvann. Man skulle nog bli 
så medveten om sig själv också. Just för har man musiken så dämpas ju flåset och allt 
det där[…] Det är ju så att ibland kan man komma in i det här nästan meditativa 
tillståndet att man inte tänker utan man bara kör. Hör man då en massa andra ljud 
runtomkring istället för bara musiken då tror jag man förlorar det. (IP 10) 

 

Nytillkomna kategoriers betydelse 
 
Som en avrundning på intervjun ombads deltagarna att beskriva om någon av de tre 
huvudkategorierna var viktigare än de andra. Majoriteten var dock överens om att en 
kombination av gruppen, instruktören samt musiken var bäst och de poängterade att det inte 
skulle fungera om en av de tre föll bort. Det sammanfattas här med orden ”Ja för mig är det en 
kombination av allihop, det är det absolut! Jag tror inte man kan utesluta det ena eller det 
andra, nej det går inte, de hänger ihop” (IP 1). ”Det blir absolut inte samma sak. Det blir inte 
det konceptet jag vill ha” (IP 6). 

Tre av deltagarna påpekade bokstavligt att det var viktigt att ha roligt och uppleva glädje. 
 ”Det är glädjen som blir drivkraften men det är också att man känner sig uppskattad och typ 
en del av någonting” (IP 7). ”Det jag vill få ut av det hela är att jag ska känna att jag har rört 
på mig och så måste det vara kul, annars tappar jag intresset” (IP 5). ”Jag ska ha kul, det är 
egentligen mest det, att jag tycker att det är roligt” (IP 6). 

Intervjupersonerna i denna studie anmärkte även på vikten av att få vara med och påverka 
 eller få respons för idéer och reflektioner. ”Om man inte gillar låtarna då blir man ju bläh! 
Men då säger man bara till […] och då tog hon bort det” (IP 2). 
 

Diskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka vad deltagarna på ett gruppträningspass upplever som 
motiverande för att prestera och fortsätta med träningen. För att ta reda på det undersöktes 
fyra huvudkategorier. Utöver dessa framkom en femte huvudkategori och tillsammans 
genererade de 27 stycken underkategorier. Dessa 27 var inre faktorer som ursprungligen 
härstammade från de fyra yttre motivationsområdena. Ur deltagarnas perspektiv hade de stor 
betydelse för hur de blev motiverade i gruppträningssammanhanget.  Efter analys av 
intervjumaterialet visade det sig att resultaten stämde bra överens med tidigare forskning i de 
olika områdena. Self Determination Theory har varit användbar för denna undersökning. 
Detta då den behandlar både inre och yttre grad av självbestämmande (Ryan & Deci, 2000). 
 
Trivselns betydelse på anläggningen  
 
En komponent som inte har tagits med i beräkningen men som majoriteten av deltagarna tog 
upp och ansåg var av relativt stor vikt var att bli sedd och hörd och att man fick vara sig själv. 
Det är i sig inte förvånansvärt då vi tror att människor i alla åldrar strävar efter att få 
uppmärksamhet av olika slag. Möjligheten till att kunna få påverka sin egen träning var även 
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det viktigt. Detta anser vi stämde bra överrens med Ryan och Decis teori (2000), vilket 
förstärker vår tanke att Self Determination Theory fungerar bra som teori till denna studie. 
 
Gruppens betydelse 
 
När avsnittet som behandlade gruppens och samhörighetens roll analyserades uppkom en 
intressant underton där det visade sig att de flesta prioriterade bort gruppens betydelse och de 
tränade mest för sin egen skull. Det verkade dock vara så att om man hade någon bekant eller 
om vänskapsband hade formats, då hade gruppen betydelse, inte annars. Av de tre 
kategorierna visade det sig att gruppen var den som stämde minst in med den studerade 
litteraturen. Det förmodades att gruppen skulle ha en något större påverkan än vad som visade 
sig i denna studie. Detta tros bero på att deltagarna kom från olika anläggningar med 
varierande storlek på deltagarantal. Målet med gruppträningen för dem var inte att gå dit för 
att lära känna personer eller umgås utan för att träna. Till viss del stämde studiens resultat 
med Caperchione et al. (2011) dock endast när deltagarna redan kände varandra. 
 
Instruktörens betydelse 
 
Det var svårt att urskilja någon specifik ledarstil som deltagarna föredrog i denna studie. Det 
fanns dock vissa egenskaper som föredrogs framför andra och när de slogs samman 
resulterade detta i en blandning av en auktoritär och demokratisk instruktör. Precis som Self 
Determination Theory, visar resultaten i denna studie att människor vill ha möjlighet att 
påverka saker i sitt liv. Med en viss grad av frihet och möjlighet till påverkan stärks 
motivationen och viljan att fortsätta med aktiviteten i fråga. I denna studie framkom 
egenskaper som kunnig, ordningssam, noggrann och auktoritär. Det önskades även att 
instruktören var engagerad, glad och att den kunde ta till sig feedback. I likhet med tidigare 
forskning gjord av Puente och Anshel (2010) samt Bray et al. (2004) framkom det även i 
denna analys en ny instruktörsprofil som paradoxalt kan beskrivas som en ”auktoritär 
demokrat”. 
 
Musikens betydelse 
 
Precis som Schäfer och Sedlmeier (2010) påpekar märktes det att deltagarna i denna 
undersökning uppskattade musiken och tyckte om att röra sig till den. Musikens betydelse 
varierade dock från deltagare till deltagare. Vissa hade aldrig ägnat en tanke på den utan tagit 
den för given medans andra uppmärksammade minsta lilla ändring i musikvalet. Alla var 
dock överens om att de blev påverkade av den och att de ville ha musik som passade 
träningsformen. Deltagarna ville även ha ett varierande musikutbud så att det fanns något som 
alla gillade att lyssna på. Just denna del, vad som är bra musik är en subjektiv och individuell 
värdering vilket gör det näst intill omöjligt att dra någon generell slutsats i frågan. Sättet som 
deltagarna beskrev musiken stämde överens med de slutsatser som Waterhouse et al. (2009) 
samt Dyrlund och Wininger (2008) kom fram till.  
 
Nytillkomna kategorier 

 
Glädje eller att ha roligt är ett grundbehov och det finns resultat i andra forskningsartiklar om 
detta som till exempel Raedeke (2007). Ryan och Decis Self Determination Theory behandlar 
både inre och yttre motivationsfaktorer. Denna studie tolkar glädje som både en yttre samt 
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inre faktor. Den yttre glädjen härstammar från deltagarna och instruktören. Den inre uppstår 
från musiken samt den glädje som de yttre faktorerna sprider. 

Som det tidigare framkommit var deltagarna överens om att alla tre kategorierna behövdes 
under passets gång för att få en optimal träningsupplevelse. Den yttre glädjen uppstår 
exempelvis från de andra deltagarna i gruppen. Ett tydligt exempel på detta är när 
tävlingsinstinkten uppstår och deltagarna har en inbördes tävlan med varandra.  

En glad och engagerad instruktör kan även den överföra sin glädje till deltagarna. Den 
 yttre glädjen fäster sig då hos deltagaren oavsett om det är i form av att ha blivit 
uppmärksammad, erhållit en komplimang eller fått en vänlig peppning av en medmotionär. 
När detta skett omvandlas den yttre glädjen som överförts från gruppen, instruktören eller 
musiken till en inre glädje som deltagaren själv skapar. Denna inre glädje, att ha roligt och må 
bra leder sedan till viljan att fortsätta träna eller delta i valfri gruppaktivitet. De båda 
glädjekällorna tillsammans skapar en drivkraft som resulterar i att deltagarna kan öka sin 
motivation. Detta i sin tur bidrar till att de klarar av att ta i lite mer än vanligt i de övningar 
som utförs. Detta kan vara en potentiell orsak till varför deltagarna hade svårt att lyfta ut en 
specifik kategori från denna studie som viktigare än de andra.  
  
Validitet  
 
En faktor som dök upp under intervjuerna som eventuellt kan tänkas försämra validitetens 
styrka är den så kallade förhörsledareffekten. Författarna uppmärksammade att under vissa 
delar av intervjuerna svarade en del av deltagarna mer generellt på frågorna. Svaren tenderade 
att ibland utgå mer från vad de trodde att författarna ville ha ut än att svara vad man själv 
tänkte. Dessa svar var dock få till antalet och riskerade aldrig att påverka slutresultaten. Att 
utforma en intervjuguide från grunden kan även det innebära en risk i validitetens styrka. 
Detta då frågorna som ställs eventuellt ej täcker alla områden som undersöks tillräckligt noga. 
I detta fall anses det dock att studiens syfte och frågeställning har uppfyllts.  

En brist i datamaterialet är avsaknaden av manliga representanter, om dessa hade 
funnits hade det varit möjligt att dra lite mer generella slutsatser. Dock är vi alltigenom 
medvetna om svårigheter vad gäller generaliseringar i allmänhet hos den kvalitativa 
forskningsansatsen. Av de kvinnorna som deltog anses det dock positivt att det var en 
varierande ålder vilket gav en bra bild av skillnaderna mellan de olika generationerna. 
 
Framtida forskning  

 
Tidigare forskning som vi tagit del av har inte varit av svenskt ursprung men resultaten har 
ändå visat sig vara representativa för vår undersökning. Frågor som har dykt upp under 
arbetets gång och som skulle kunna användas i framtida forskningssyften har varit om det 
eventuellt finns en skillnad mellan könen i motivationen och hur man tar till sig instruktioner 
under träningen. Då vår undersökning endast hade en manlig deltagare var det svårt att avgöra 
om så är fallet. Vi upplevde att de svar som den manlige deltagaren tillförde var något 
annorlunda jämfört med kvinnornas svar. 

En del av deltagarna i vår studie utövade både individuell träning samt gruppträning. Det 
fanns även här små tendenser till att de besvarade vissa frågor annorlunda än de som enbart 
använde sig av gruppträning. Detta skapade ännu en intressant frågeställning som skulle 
behandla om det finns en skillnad i motivation mellan de som tränar individuellt och de som 
använder sig av gruppträning. Ännu en punkt som vi funderat över är om prioriteringen av de 
tre faktorerna ändras med åldern eller antal år som aktiv. Tänkbart är att man då har skapat sig 
en erfarenhet och uppfattning av vilken musik som passar till träningen, vilken sorts instruktör 
man vill ha samt vilka grupper man passar i. Det uppstod vissa skillnader mellan de olika 
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generationerna i undersökningen vilket fick oss att fundera på om man vid en större 
undersökning borde fokusera mer på ålderskillnaderna. Detta för att se om det finns en 
eventuell skillnad i hur man motiveras beroende på ålder. Vid skapande av träningspass i 
framtiden anser vi det vara av stor nytta att veta vad deltagarna vill ha och upplever. Detta 
bidrar till att man kan anpassa de olika uppläggen så deltagarna får ut så mycket som möjligt, 
inte bara fysiskt utan även upplevelsemässigt. 

Gällande musiken är det intressant vad det är som gör att vi människor är så mottagliga och  
emotionellt påverkbara av musik. Många av våra deltagare nämnde att de bara tänkt på 
musiken ytligt men när de tänkte efter visade det sig att med rätt sorts musik kunde detta 
framkalla minnen eller visualiseringar. En deltagare beskrev att om en viss låt spelades kunde 
den börja gråta då det fanns ett känslomässigt minne till just det musikstycket. 

Den betydelse som glädjen hade för deltagarna kom som en överraskning för författarna.  
Under förarbetet till studien diskuterades de fyra olika huvudkategorierna och hur de 
eventuellt skulle kunna påverka deltagarna. Det sågs som en självklarhet från författarnas sida 
att deltagarna skulle tycka det var roligt att träna. Om studien replikeras i dagsläget men med 
glädjen som utgångspunkt skulle detta eventuellt leda till ett tydligare resultat. Med tydligare 
resultat menas en mer detaljrik förklaring i hur de olika huvudkategorierna genererar denna 
glädje, tillsammans eller var och en för sig. Att undersöka processen hur den yttre glädjen 
även blir till en inre känns i dagsläget som en svår uppgift. Då glädjen dels är individuell men 
också är svår att mäta rent maskinellt i dagsläget resulterar detta i brist av konkreta resultat. 
Det skulle dock vara mycket intressant att ta del av hur denna process fungerar.  
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