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Abstract
The aim of this study is to investigate where and why the fitness clubs, Sats and Friskis & Svettis in
Stockholms county, choose to locate their facilities in certain places and which their primarily target
groups are. Furthermore, the aim is to gain knowledge of people’s health status in areas where the
facilities are located, in order to see if they are located where exercise is most needed. Interviews were
conducted with members of the fitness clubs but also with non members, i.e. people who lived in areas
with an absence of fitness facilities. Further interviews have been made with managers of the fitness
clubs and with two political representatives. The other methods were mapping of the facilities in
relationship to different variables in ArcGIS and field observations. The results of this study show that
the facilities are mostly located in the central of Stockholm and places where income levels,
population density and amount of people working in an area are high. The facilities can also be found
where there are large flows of people, for example near commercial centers such as shopping malls.
The fitness clubs do not primarily focus on establishing any facilities in places where exercise is most
needed. The target groups for Friskis & Svettis were both younger and older people and those who
wanted to pay a low membership fee while Sats target groups were people aged between 20-50 years
and were willing to pay a high price for a membership. Based on price for a membership, availability
and what the clubs offers, some people may get excluded from Sats and Friskis & Svettis. Those
people mostly live in low status areas and if they eventually would become members of the clubs it
would require cheap prices, culture-specific exercise forms and better proximity between the residence
and the facility. Finally, since both the fitness clubs and the political representative’s claims that
people everywhere should have the possibility to exercise regardless of their income level and so on,
there should be a better interaction between all the actors in order for the clubs to be available to all
the people.
Keywords: Sats, Friskis & Svettis, Stockholms county, fitness clubs, fitness centers, availability,
location strategies, exercise, proximity, health.
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1. Introduktion
Historiskt sett har uppfattningen om viktökning och förvaring av fett varit positiv, det var ett
tillstånd som människan strävade efter. Detta berodde på att viktökningen var en skyddsåtgärd
vid dåliga tider, exempelvis när det var ont om mat. På detta sätt var det möjligt att behålla
energiintaget för att överleva svåra tider. (WHO, 2000) Idag har dock levnadsstandarden för
många människor i världen förbättrats, detta kan bland annat förklaras med hjälp av
hälsotransitionen.
Hälsotransitionen innebär att det har skett en förändring (på grund av socioekonomisk
utveckling) i sjukdoms- och dödsmönster från att smittsamma sjukdomar och höga dödstal
dominerade, till en fas där s.k. ickesmittsamma sjukdomar och låga dödstal dominerar.
Människor lever alltså längre och det är andra typer av sjukdomar som dominerar. Vid sidan
av denna hälsotransitionen pågår dessutom en s.k. ”nutrition transition eng.”, som innebär en
förändring från ett liv fyllt av fysiskt arbete och stärkelserik/fettsnål kost till en fas där
tillvaron består av mycket stillasittande arbete och fett- och sockerrik mat. Idag existerar det
alltså fler överviktiga än underviktiga människor i världen. (Lindstrand et al. 2006) Liknande
trender syns även i Stockholm där andelen överviktiga har ökat med en tredjedel mellan år
1990-2002, mycket på grund av ökad konsumtion av onyttig kost samt minskad fysisk
aktivitet (Rasmussen et al. 2004). Vid sidan av denna trend med ökad andel överviktiga och
fler stillasittande aktiviteter sker det idag en expansion av träningsanläggningar. Både små
anläggningar etableras och stora kommersiella expanderar med fler och fler anläggningar i
storstäder (McNeal et al. 2006). Det är därför intressant att fråga om denna expansion är ett
svar för det ökade ohälsotillståndet?
Kunskap om motion och dess vitala betydelse för hälsan är viktig, nu mera än någonsin då fler
människor är överviktiga än underviktiga. Det är relevant att lyfta fram människornas
beteenden och vanor inom denna problematik, men det finns ytterligare en aspekt av
problematiken. Denna är nämligen om huruvida alla människor har samma möjligheter till att
vara fysisk aktiva. Anläggningarna expanderar i storstäderna, i exempelvis Stockholm dröjer
det inte länge förrän en ny träningsanläggning etableras och det är inte svårt att missa dessa då
de finns på väl utvalda platser. Det viktiga blir då att förstå varför dessa anläggningar
lokaliseras just där och huruvida det har en kopplig till utbredningen av ohälsa i form av t.ex.
övervikt.
Tidigare forskning om detta ämne har lyft fram avstånden och tillgängligheten till
träningsanläggningar som viktiga determinanter för främjandet av hälsa, men inte så mycket
om var och varför träningsanläggningar finns just på de specifika platserna. Därför är denna
studie viktig då den fyller kunskapsluckan som existerar och bidrar med en större förståelse
över problematiken gällande ohälsa så som övervikt samt lokaliseringen, närheten och
tillgängligheten av träningsanläggningar.
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1.1 Syfte och frågeställning
Det övergripande syftet med denna uppsats är att få kunskap om träningskedjorna, Sats och
Friskis & Svettis lokaliseringsstrategier i Stockholms län, med andra ord att kunna svara på
var och varför respektive kedja väljer att lokalisera sig just vid specifika platser. Vidare är
syftet att få kunskap om människornas hälsotillstånd i de platser/kommuner där kedjorna är
etablerade. Detta för att se huruvida tillgängligheten respektive otillgängligheten av
anläggningarna kan främja hälsa och ohälsa. För att uppfylla syftet ska följande frågor
besvaras:
Var i Stockholms län är träningsanläggningarna lokaliserade och vilka faktorer styr
lokaliseringsbesluten? Finns de i platser där motion behövs som mest?
Vilka är Sats och Friskis & Svettis målgrupper?
På vilket sätt skulle träningskedjornas tillgänglighet samt otillgänglighet kunna
påverka befolkningens hälsa?

1.2 Centrala begrepp
Träningskedjor – Det finns många olika kedjor i Stockholm. I denna uppsats syftar detta
begrepp till studieobjekten som är Sats och Friskis & Svettis.
Träningsanläggningar – Syftar till de olika anläggningarna utspridda i Stockholms län
tillhörande träningskedjorna. Med anläggning menas även att den innehåller utrymme för
gym- och gruppaktiviteter så som spinning, yoga och diverse gruppass.
Tillgänglighet – Innebär inom ramen av denna uppsats att anläggningarna är fördelade över
ett område så att de kan nås av alla människor.
Övervikt – Att vara överviktig innebär att en individ har ett BMI (body mass index) som är
lika med eller större än 25. BMI är ett mått som beskriver individens vikt i förhållande till
längden. Det är dock viktigt att poängtera att ett BMI lika med eller större än 25 behöver
nödvändigtvis inte betyda att individen är överviktigt då idrottare med stor muskelmassa kan
även ha ett högt BMI. Trots detta är BMI på 25 och över en vedertagen definition på övervikt.
(Lindstrand et al. 2006)

1.3 Avgränsning
Studien kommer i helhet att beröra hela Stockholms län (se Figur 1) på det sättet att alla
anläggningar ska kartläggas i hela länet. Mer ingående kommer studien avgränsas geografiskt
till områden i följande kommuner: Stockholms kommun (City, Skärholmen och Kista) samt
Botkyrka kommun (Hallunda). På detta sätt inkluderas olika typer av kommuner och områden
som skiljer sig från varandra på olika sätt.
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Figur 1: Kommuner i Stockholms län. Källa: Kommunförbundet Stockholms län.

Det är inte av intresse att undersöka problematiken, vad gäller var anläggningarna väljer att
etablera sig och varför just där, över tid i denna uppsats. Därmed kommer jag inte undersöka
hur exempelvis kedjornas lokaliseringsstrategier har förändrats över tid då syftet med
uppsatsen är att förstå vilka etableringskriterier som gäller idag. När det gäller utbredningen
av övervikt är det däremot intressant att se på utvecklingen över tid, närmare bestämt
förändringar mellan år 2002-2010. På detta sätt kan det ge en slags indikator på hur
människornas välmående har utvecklats över tid i varje kommun.
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Motion, övervikt och liknande aspekter sträcker sig över stora ämnesområden så som
beteendestudier (hur och varför människor motioner, varför de inte motionerar, kost),
socioekonomi (varför blir vissa människor överviktiga och varför just där?) samt genetik (att
medicinskt undersöka människors arvmassa för att förstå hur det hänger ihop med
övervikten). Alla dessa aspekter är intressanta men kommer dock inte att behandlas i denna
uppsats då det skulle kräva andra typer av frågeställningar. Jag ska vidare inte kvantifiera
frekvensen av nya anläggningar som har uppkommit vilket hänger ihop med den tidsmässiga
avgränsningen. Med andra ord, det är inte relevant för undersökningen att räkna upp hur
många nya anläggningar som har uppkommit. Uppsatsen riskerar dessutom att förlora sin
fokus om dessa faktorer skulle undersökas.
Det är viktigt att poängtera, gällande utbredningen av övervikt, att den aspekten tas
översiktligt upp i studien för att visa en slags indikation på hur hälsotillståndet är i varje
kommun/område. Det är även möjligt att använda andra indikatorer av ohälsa, men inom
ramen av motion och träningsanläggningar är det mest relevant att använda övervikt som en
slags indikator. Även den socioekonomiska aspekten spelar en stor roll och det är inte syftet i
denna studie att undersöka de socioekonomiska strukturerna i varje kommun/stadsdel på
djupet, exempelvis varför vissa människor har en lägre socioekonomisk status än andra då en
sådan analys skulle kräva en större studie. Socioekonomiska aspekten kommer dock att
behandlas i uppsatsen som en viktig faktor, exempelvis genom att skapa karta över
inkomstfördelningen i länet.

2. Metoder och data
Studien är kvalitativ i sin ansats med resultat som baseras på litteraturstudier, kartering,
intervjuer och fältobservation. Trots att studien är kvalitativ förekommer ett visst inslag av
kvantitativa metoder vilket ligger till grund för karteringen. För att få större kunskap om
problematiken med lokaliseringskriterier och hälsa inleddes undersökningen med en
litteraturstudie. Detta gav en bred uppfattning om rådande forsknings- och kunskapsläge.
Litteraturstudien byggde på vetenskapliga fallstudier om lokalisering och närhetsprincip till
olika faciliteter så som träningsanläggningar, vårdcentraler och shoppinggallerior samt hur
tillgången till träningsanläggningar kan komma att påverka frekvensen av fysisk aktivitet och
hälsa. Studierna om vårdcentraler och shoppinggallerior är relevanta för min studie då
närhets- och lokaliseringsprinciperna även stämmer överens med lokaliseringskriterierna för
träningsanläggningar. Vidare användes ett fåtal journalistiska artiklar och information från
studieobjektens hemsidor i uppsatsens bakgrund. Detta i syfte för att presentera
träningskedjornas historik och deras utveckling. Enligt Esaiasson et al. (2012) tillåter
litteraturstudier forskaren att lyfta fram det som är viktigast i litteraturen och på det sättet är
det möjligt att få en bred kunskap om kunskapsläget.
Primärdatainsamlingen har genomförts via kartläggning av träningsanläggningar,
inkomstfördelning, folkmängd, förvärvsarbetande samt utbredning av övervikt med verktygen
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ArcGIS och Google Earth. Vidare genomfördes intervjuer med kompletterande
fältobservationer. Fördelen med att utföra en fallstudie baserat på den geografiska
avgränsningen som denna undersökning utgår ifrån är många. Enligt Denscombe (2003)
skapar småskaliga undersökningar uppfattningar som annars rikseras att bli förbisedda i större
undersökningar. Fallstudier gör det möjligt att studera detaljer och olika relationer och
processer som tillsammans skapar en helhetsbild över problematiken. Vidare är det möjligt
inom fallstudier att använda olika typer av metoder så som fältobservationer och intervjuer för
att samla så exakta data som möjligt över fenomenet. Nedan presenteras mer utförligt hur jag
gick tillväga gällande primärdatainsamlingen.

Kartläggning
Syftet med denna metod är att kartlägga anläggningarna i Stockholms län i förhållande till
olika variabler så som inkomst, folkmängd, förvärvsarbetande och utbredning av övervikt.
Enligt Dubowitz et al. (2011) är kartering av olika fenomen ett kraftfullt verktyg.
Visualiseringen av dessa fenomen underlättar och har förmågan att påverka beslut- och
planeringsprocessen på en högre politisknivå.
Sammanlagt har fem koropletkartor skapats i syfte för att visa den rumsliga fördelningen av
de ovannämnda variablerna i länets kommuner. Två av kartorna visar utbredningen av
övervikt mellan åren 2002 och 2010. Varför det just är år 2002 beror på att det är så långt
tillbaka i tiden som man kan finna tillfredställande statistik i databasen. Tredje kartan visar
inkomstfördelningen för år 2010, här är utvecklingen över tid inte relevant då syftet är att se
om det finns en koppling mellan anläggningarnas etableringsplatser och inkomst i varje
kommun. Det saknades data för år 2011 och 2012 och därför valdes år 2010 för dessa tre
kartor. År 2010 blev alltså mest relevant att använda då det är ”närmast” nutid. De resterande
två kartorna visar folkmängden och andelen förvärvsarbetande för år 2011 då statistiken för
det året var mest fullständig och närmast nutid.
Varför det just var koropletkartor som valdes just beror på att denna metod är lämpligast vid
visualisering av statistik och när värden mellan olika geografiska områden ska jämföras. I
dessa kartor har jag sedan kartlagt alla anläggningar i länet för att se var de är lokaliserade och
koncentrerade. Anläggningarnas lokalisering på dessa kartor är ungefärlig, men är korrekt
såtillvida att de är lokaliserade i rätt kommun. På detta sätt visar kartan hur mycket av ett
visst fenomen som existerar i specifika områden samtidigt som man ser var anläggningarna är
lokaliserade och klustrade. Informationen om anläggningarnas etableringsplatser har hämtats
från Sats och Friskis & Svettis hemsidor på internet. Som ett komplement till kartorna ska
diagram lyftas fram i uppsatsen som visar skillnader inom Stockholms stadsdelar. Då
anläggningarnas lokaliseringar i respektive kommun är ungefärliga har jag kartlagt ett urval
av anläggningarna och deras läge till kommunikation så som parkeringsplatser och
kollektivtrafik osv. i Google Earth. Här kan anläggningarnas exakta lokalisering ses i
förhållande till omgivningen.
Statistiken som ligger till grund för kartan som visar fördelningen av inkomst, har hämtats
från Folkhälsoinstitutets hälsodatabas i kategorin ”Ekonomiska och sociala förutsättningar,
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inkomsttagare med sammanräknad förvärvsinkomst efter region, kön, antal/andel”. Där valdes
följande variabler: Höginkomsttagare (vad som klassificeras som höginkomst i denna databas
var 370 665 kr för år 2010andel (%)efter kommun män och kvinnor (totalt)år 2010.
Diagrammet som medföljer denna karta följde samma kedja men istället för ”kommun”
valdes stadsdelar. Motivet till varför just variabeln höginkomsttagare valdes istället för
exempelvis låginkomst- eller medelinkomsttagare beror på att det visar en tydligare bild på
om huruvida träningskedjorna verkligen etablerar sig till platser där höginkomst dominerar.
Statistiken som ligger till grund för kartorna som visar utbredningen av övervikt har hämtats
från Stockholms läns landstings hälsodatabas (”Hur mår Stockholm”). Från databasen valdes
variablerna: Överviktandel (%) med BMI 25efter kommunåldrarna mellan 1864män och kvinnor (totalt)år 2002 och 2010. Motiveringen till varför just åldersspannet
18-64 år valdes beror dels på att 18 år var den lägsta åldern med befintlig statistik och dels på
att ålderspannet ger en god överblick för både unga och äldre människor. Även folkmängden
har hämtats från denna databas. Där valdes kategorin ”Antal personer efter kommun, ålder, år
och kön”, och variablerna som valdes var: Alla kommuner i Stockholms länålder mellan
15-64 årår 2011 män och kvinnor (totalt). När det kommer till statistiken för
förvärvsarbetande användes Statistiska centralbyråns databas. Där valdes kategorin
”Befolkning 16 + efter region, sysselsättning, ålder och kön år 2004-2011”. Från denna
kategori valdes följande variabler: Alla kommuner i Stockholms länförvärvsarbetande
ålder mellan 16-64 årmän och kvinnor (totalt) år 2011.
Statistiken för alla kartor behandlades sedan i Microsoft Excel för att passa in i ArcGIS. Med
kartunderlag från Statistiska centralbyrån kopplades statistiken samman med den rumsliga
informationen i kartunderlaget. Resultat blev alltså fem koropletkartor som presenteras i
resultatdelen av uppsatsen.

Intervjuer
Insamling av primärdata har även genomförts via intervjuer med olika respondenter. Syftet
med intervjuerna är att tillskansa mer fördjupad kunskap om problematiken och som bidrar till
en större helhet tillsammans med de andra metoderna i denna uppsats. Enligt Denscombe
(2003) är intervjuer en välfungerande metod då forskaren noggrant kan välja respondenter
som har bäst potential att besvara vissa typer av frågor och därmed bidra med en större
förståelse över problematiken man undersöker. Forskaren har då makt att välja ett relevant
urval så som intervjuer baserade på kön, ålder eller socioekonomisk bakgrund.
I denna uppsats användes olika typer av intervjuer med olika respondenter. Fyra strukturerade
mailintervjuer genomfördes med följande respondenter: Moderaternas Stadsbyggnads- och
idrottsborgarråd Regina Kevius, Åsa Jernberg som är gruppledare för kommunfullmäktige i
Miljöpartiet, Sofie Salmén som är CEO assistent för SATS Sverige och slutligen Johanna
Thornberg som är försäljningschef för Friskis & Svettis (hädanefter förkortat till F&S)
Stockholm. Varför just dessa respondenter valdes beror på att deras perspektiv är relevanta för
problematiken som denna uppsats berör. Sofie Salmén och Johanna Thornberg representerar
deras respektive träningskedja och därför är det då relevant att ta del av deras kunskap om
kedjornas etableringsstrategier etc. Regina Kevius och Åsa Jernberg representerar två olika
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politiska partier och det är därför intressant att få frågeställningen belyst från ett politiskt
perspektiv i syfte för att få en slags indikation på hur man ser på problematiken. Enligt
Denscombe (2003) har frågor via mail (mailintervju) fördelen att de är enkla att besvara och
kan enkelt skickas tillbaka. När det kommer till dessa fyra respondenter var strukturerade
frågor via mail den mest relevanta metoden att använda, detta då jag endast behövde få svar
på specifika frågor. Varför frågorna hade en strukturerad karaktär berodde även på att
respondenterna inte hade möjlighet att delta i en telefonintervju eller att träffas och bli
intervjuade, s.k. ”face-to-face” intervju.
När det kommer till intervjuer med medlemmar på respektive träningskedja var det dock
semistrukturerade intervjuer som användes. Totalt genomfördes 40 intervjuer varav 20 var
med medlemmar på F&S och 20 med medlemmar på Sats. Följande Sats anläggningar
besöktes: Sickla köpkvarter, Medborgarplatsen, Liljeholmstorget och Regeringsgatan. Jag
besökte även följande F&S anläggningar: Skanstull (Ringen), Medborgarplatsen (Skrapan),
Mästersamuelsgatan och Rådmansgatan. Syftet var då att intervjua människor som gick in
eller ut från anläggningen. Urvalet av respondenter var slumpmässigt då jag strävade efter att
få så många perspektiv som möjligt. Det positiva var att det var en jämn fördelning av
respondenter vad gäller ålder (mellan 16-76 år) och kön som ville ställa upp på intervjuer.
Inget urval vad gäller kön har på förhand gjorts då min strävan har varit att få en jämn
könsfördelning. Intervjuarna pågick mellan 10-15 minuter och ibland intervjuades vissa i
grupp då de hade tränat eller skulle träna i sällskap. De flesta medlemmar ville vara anonyma
och därför ska inte några personliga uppgifter förutom ålder, yrke och stadsdel de bor i
uppges. Intervjuerna spelades in med en diktafon i enlighet med respondenternas samtycke för
att jag därefter skulle ha möjlighet att gå igenom svaren och renskriva allting mera effektivt.
På detta sätt var det möjligt för mig att ägna hela min uppmärksamhet åt respondenterna och
ställa följdfrågor utan att tid försvann åt att anteckna på papper. Enligt Desai och Potter
(2006) kan det i intervjusammanhang vara mer fördelaktigt att intervjun har en öppen karaktär
vilket gör det möjligt att ställa följdfrågor och diskutera öppet kring utvalda ämnen
(semistrukturerade intervjuer). Respondenten har alltså möjligheten att utveckla sina
tankegångar och åsikter om ämnet. Semistrukturerade intervjuer var därför den mest lämpade
metoden vid intervjuer med medlemmar. Alltså, till skillnad från den strukturerade varianten
blir det här möjligt att få mer fördjupad kunskap om ett fenomens/ämnes olika aspekter.
Semistrukturerade intervjuer genomfördes även med andra människor som inte var
medlemmar på någon av dessa kedjor. Syftet med dessa intervjuer var att få kunskap om deras
uppfattning och upplevelse av Sats och F&S och tillgängligheten av deras
träningsanläggningar. Intervjuerna genomfördes centralt i Hallunda, Skärholmen och Kista, i
varje plats intervjuades 8 respondenter. Med centralt innebär att jag var i de centrum som
finns i respektive område så som Kista centrum, Hallunda centrum och Skärholmen centrum.
Varför jag befann just i centrum berodde på att många olika människor rör sig på dessa platser
vilket underlättar att fånga ett jämnt urval av människor som skulle kunna delta i
undersökningen. Även här var urvalet slumpmässigt för att jag ville ha en jämn fördelning av
respondenter både vad gäller ålder och kön, det var människor med åldrar mellan 19-67 år.
Även dessa intervjuer pågick mellan cirka 10-15 minuter och inga personliga uppgifter
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kommer att presenteras om dessa respondenter förutom ålder, yrke och vilken stadsdel de bor
i. Det som skiljer dessa intervjuer jämfört med intervjuerna med medlemmarna är att det är
fler respondenter med invandrarbakgrund. Vissa respondenter kunde inte tala svenska men
hade sina barn med sig (12-16 år) som fick översätta. Andra respondenter var arabisktalande
vilket jag också är så intervjuerna genomfördes på arabiska och svaren har jag sedan översatt
till svenska. Även dessa intervjuer spelades in efter respondenternas samtycke av samma
orsaker som jag nämnde ovan. Genom att intervjua både medlemmar och ickemedlemmar på
olika platser i Stockholm är ambitionen att skapa en uppfattning om vilka typer av målgrupper
som respektive kedja vänder sig till.

Fältobservationer
Förutom intervjuer var fältobservationer betydelsefulla för studien. Här var det möjligt för
mig samtidigt som intervjuerna genomfördes i de olika platserna även observera vad som
fanns i varje plats och som kan vara betydelsefulla för anläggningarna så som
kommunikationer, butiker och företag i närheten. Det var alltså inte några komplicerade
observationer som gjordes. Det var även givande med observationerna i samband med
intervjuerna då många platser skiljde sig vad gällde medlemmar, exempelvis var det vissa
typer av människor som helst tränade på F&S Skrapan istället för en annan anläggning på
grund av dess läge. Enligt Denscombe (2003) ger direktobservationer forskaren en möjlighet
att observera det som direkt sker på plats vilket är en del av datainsamlingen.

2.1 Metoddiskussion och källkritik
Kartläggning och statistik
Kartorna som presenteras i denna uppsats bygger på statistiska underlag. När det kommer till
statisktik är det viktigt att diskutera hur den har samlats in och vilken validitet statistiken har.
Det finns alltid risker med att använda statistiskt underlag, exempelvis bortfall eller att
statistiken inte är tillräcklig för att fälla påståenden så som ”så här är det”. Särskild
uppmärksamhet bör ägnas åt statistiken om utbredningen av övervikt samt
inkomstfördelningen (höginkomsttagare i länet). När det gäller statistiken om övervikt har
insamlingen skett via folkhälsoenkäter. Människor runt om i Stockholms län hade alltså fått
enkätfrågor hemskickade för att besvaras som sedan postades tillbaka. Nackdelen med detta är
att vissa människor kan låta bli att svara på enkäten, att alla människor i en kommun inte har
fått enkäten eller att vissa svarar felaktigt exempelvis på grund av missförståelse av en fråga,
snedriver sanningen eller att svarsalternativen inte riktigt passar individen själv. På detta sätt
finns möjligheten att statistiken inte kan representera en kommun till fullo. Att använda sådan
statistik i syfte för att fylla kunskapsluckor bör därför ske med försiktighet. Av denna
anledning är det viktigt för läsaren att ha detta i åtanke när kartorna i denna uppsats ska
granskas. Denna uppsats är som tidigare nämnt inte helt inriktad på förändringar över tid
(förutom lite översiktligt om utbredningen av övervikt). Det hade då varit gynnsamt att
studera hela problematiken över tid, exempelvis undersöka när vissa anläggningar etablerades
och samtidigt undersöka hur folkmängden, inkomstfördelning och ålderfördelning var just då.
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En annan viktig aspekt som förtjänar att diskuteras är människors rörelse i rummet. Det är
egentligen inte tillräckligt att påstå att det finns flera överviktiga i kommun A än kommun B
kommuner. Hur många jobbar egentligen i andra kommuner eller har flyttat mellan
kommuner? Och kan det vara på det viset att den egentliga orsaken till att man blir överviktig
beror på att man äter onyttigt och rör sig mindre i annan kommun man jobbar eller går skolan
i och istället blir det hemkommunen som blir klassificerad som kommunen med hög andel
överviktiga? Enligt Schaerström et al. (2011) skulle detta kunna klassificeras som en s.k. tidsoch lägesförskjutning. Med det innebär att exponeringen och effekten, i detta fall att man blir
överviktig, inte visar sig förrän en lång period senare. Alltså, det är problematiskt att säga att
chansen att bli överviktig är högre i kommun A än B då exponeringen kan ha påbörjats vid en
annan tid och plats lång innan effekten börjar visa sig. Trots dessa nackdelar ger denna
statistik en indikation på hur det kan se ut i varje kommun när det gäller utbredningen av
övervikt vilket kan användas översiktligt men dock inte för djupare analyser.
Kartorna i denna uppsats har dessutom en upplösning på kommunnivå vilket också är orsaken
till att anläggningarna har kartlagts ungefärligt och inte exakt i rummet. Om upplösningen
hade varit på stadsdelsnivå hade anläggningarna kunnat kartläggas mer exakt och i
förhållande till omgivande miljö så som trafiknätverk, byggnader etc. En sådan upplösning
skulle också kunna skapa en större förståelse över hur människor rör sig i förhållande till
träningsanläggningarna och deras lokaliseringsplatser. Detta hade möjligtvis varit mer
passande för en tidsgeografiskstudie vilket dock skulle behöva ett större utrymme vad gäller
tid och resurser. Detta till trots anser jag att kartorna på kommunnivå är möjliga att analysera
då syftet med denna undersökning är att visa på Sats och F&S klustrande i rummet i
förhållande till andra variabler. Det är dock viktigt att ha i åtanke att analys på stadsdels- och
individnivå även skulle bidra med en större kunskap om denna problematik.

Urval och intervjumetoder
Totalt genomfördes 68 intervjuer där vissa var strukturerade intervjumetoder (mailintervjuer)
och andra var semistrukturerade intervjumetoder. Det är intressant fundera över om
slutsatserna i denna uppsats hade sett annorlunda om alternativa metoder hade använts. Det är
fullt möjligt att slutsatserna skulle bli annorlunda om andra metoder hade använts.
Exempelvis, om semistrukturerade intervjuer hade genomförts med Regina Kevius, Åsa
Jernberg, Sofie Salmén och Johanna Thornberg hade det varit möjligt att ta del av mer
fördjupad information än från informationen från strukturerade mailintervjuer. Man kan
vidare fråga sig om det hade varit mer relevant med djupintervjuer med medlemmarna på
anläggningarna och andra människor. Intervjuerna skedde ju när respondenterna var på väg
någonstans, de hade alltså planer för annat och chansen fanns att de ville svara på frågorna så
fort som möjligt för att röra sig vidare. Hade jag istället genomfört djupintervjuer i lugn och
ro på en bestämd tid och plats hade respondenterna kunnat prata mer och varit mer positiva
till att svara på frågor under längre tid. Även detta skulle leda till mer fördjupad information
jämfört med de semistrukturerade intervjuerna. Det hade vidare varit lönsamt med fler
intervjusubjekt, med begränsade antalet intervjusubjekt finns en risk för snedrivning i
uppsatsen. Det är exempelvis viktigt att fråga sig om man hade intervjuat många fler
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respondenter, skulle svaren då skilja sig från de 68 jag intervjuade? Chansen finns att det
skulle vara så och därför är det viktigt att lyfta fram detta när man ska dra slutsatser.
Ytterligare en viktig aspekt som förtjänar att diskuteras är när intervjuerna skedde. Med andra
ord, under vilka tider och dagar intervjuerna skedde. Detta är viktigt för att beroende på när
jag befann mig utanför anläggningarna finns möjligheten att olika typer av människor tränar
på olika dagar och tider. Exempelvis skedde de flesta intervjuerna under veckodagarna
(måndag-fredag) och tiderna var mellan 09.00 – 16.00. Efter klockan 16.00 och helger då?
Det är kanske andra människor som inte kan träna förrän på kvällen eller bara på helger och
det är möjligt att deras svar kan skilja sig från respondenterna som jag intervjuade under dessa
dagar och tider.
Trots att urvalet i denna uppsats var slumpmässigt är det viktigt att lyfta fram problematiken
gällande över- och underrepresentation vilket hade kunnat lösas om denna undersökning hade
sträckt sig över längre tid och inkluderade ett lika stort urval mellan olika människor. Jag
intervjuade t.ex. endast 24 individer totalt i Skärholmen, Kista och Hallunda. Det hade varit
relevant att utöka antalet i syfte för att generalisera informationen som de delade med sig.
Dessutom skedde vissa av dessa intervjuer genom att barn till äldre respondenter fick
översätta frågorna då respondenterna inte kunde behärska svenska språket. Dessa ungdomar
fungerade alltså som tolkar vilket innebär att det finns risker att frågorna förvrängs,
missförstås eller att svaren inte är fullständiga för att en del försvinner i översättandet från det
egna hemspråket till svenska (Bujra, 2006).

Fältobservationer
Fältobservationer och dess vetenskapliga värde är viktigt att diskutera då det handlar om
forskarens egna, subjektiva uppfattningar om verkligheten (Denscombe, 2003). Jag har själv
med min uppfattning observerat verkligheten som skulle kunna skilja sig från en annan
forskare om han/hon skulle befinna sig på samma plats och observera. Risken att individer ser
olika saker leder då till att verkligheten uppfattas olika och definitiva slutsatser blir då svåra
att komma fram till. I denna undersökning har jag dock observerat platserna som
anläggningarna är etablerade i, t.ex. var de ligger i förhållande till omgivningen så som i
centrum, nära tunnelbana, parkeringsplatser etc. Dessa observationer anser jag skulle stämma
överens med en annan forskares uppfattningar om han/hon skulle genomföra observationer på
samma plats. Värt att nämnas är att observationerna visserligen skulle förändras om
omgivningen skulle förändras, exempelvis om parkeringsplatser försvinner osv. Därför är det
viktigt att ta hänsyn till när studien gjordes för att veta vad som låg var under studieperioden.

Källkritik
Trots fördelarna med att utföra en fallstudie finns det även nackdelar. En viktig nackdel som
förtjänar att diskuteras är huruvida det är möjligt att generalisera resultaten från en fallstudie
(Denscombe, 2003). Resultaten från min fallstudie kan ju skilja sig om samma undersökning
skulle genomföras i en annan plats i världen. Att då dra slutsatser som sedan ska generaliseras
över andra delar i världen kan därför vara problematiskt.
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För att överhuvudtaget generalisera resultaten från en fallstudie är det viktigt att hitta liknande
egenskaper mellan den egna genomförda fallstudien och andra platser i världen som uppvisar
dessa egenskaper (Denscombe, 2003). Detta kan exempelvis vara om respondenter i min
studie har liknande bakgrund som respondenter i andra studier (ekonomisk bakgrund, ålder,
etnicitet osv.) eller att resultaten i uppsatsen visar att träningsanläggningar endast finns i
specifika platser Stockholm vilket även syns i andra storstäder i världen. En stor del av den
tidigare forskningen som presenteras i denna uppsats är studier som har utförts i USA. En
intressant fråga är hur relevant det är att jämföra resultat från en studie i Stockholm med
resultat från andra städer så som New York, USA. Även de använda metoderna i vissa
tidigare studier som uppsatsen refererar till skiljer sig från metoderna i denna undersökning.
Då det finns skillnader mellan de olika studieplatserna gäller det att ta hänsyn till detta när
resultaten i min undersökning ska diskuteras i förhållande till den tidigare forskningen.
Vissa tidigare studier kan anses vara ”föråldrade” (de två äldsta är från 1973 respektive 1990).
Man kan då fråga sig om det är relevant att referera till så gamla studier. Det kan vara till en
nackdel då forskningen alltid utvecklas och ny kunskap tar över, dock verkar resultaten i
dessa studier från 1973 och 1990 till en stor del stämma överens med resultaten från den
nyare forskningen. Speciellt Sallis et als. studie (1990) är det många nyare studier som
refererar till så som Eriksson et al. (2012) vilket ökar dess relevans för denna typ av
forskning.

3. Bakgrund
Allt fler människor, trots möjligheten att motionera gratis hemma eller utomhus, väljer att
teckna medlemskap hos träningskedjor. Med ökad kunskap om hälsa och effekten av motion
väljer människor att investera i ett medlemskap och utnyttjar de tjänster som träningskedjorna
erbjuder. Några stora aktörer är Sats och F&S som fortsätter att växa både i antalet
medlemmar samt i expansion av anläggningar i svenska städer. Gymmen har blivit en plats
där individer både motionerar och socialiserar sig med andra människor. (Dagens industri,
2012, internet)
För att förstå träningskedjors lokaliseringsstrategier är det relevant att ha historiken av
träningskedjors utveckling i åtanke. Utbudet av träningskedjor har inte alltid varit lika stort
som det är idag. I USA började denna typ av verksamhet att växa i samband med ökad
medvetenhet om hälsa och motion under 1970-talet. Motion ansågs vara som en slags
”medicin” mot de växande sjukdomarna så som hjärt- och lungsjukdomar, övervikt och fetma.
Men även kulturella perspektiv på utseende spelade roll, det blev mindre och mindre
”acceptabelt” att vara överviktig och därför var träning mer eller mindre ett måste för
människorna. Att träna på gym och liknande anläggningar blev, förutom en orsak för att
förbättra hälsan, även ett sätt att förstärka självförtroendet både vad gäller fysiskt utseende
och mentala hälsan. (Stern, 2008)
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Det var dock inte alla människor som följde denna hälsotrend. De som motionerade var vita
medelklassgrupper med högskoleutbildning och välbetalda arbeten. Det är även viktigt att
poängtera kvinnornas deltagande under denna utveckling. Med fler kvinnor som sköt upp på
giftermål och barn kunde de spendera mer tid och resurser på sin egen hälsa och
välbefinnande. Under 1980-talet började träningskedjorna att ta ny form, från lågbudget
lokaler till exklusiva lokaler i exempelvis gallerior och hotell. Utrustning och träningsutbud
förändrades även med nyare elektronisk utrusning och gruppass. Varför människor valde att
träna just på klubbar och inte i hemmet eller utomhus berodde dels på att det underlättade att
träna på gym då allting var tillgängligt, och dels på att medlemskapet på gym innebar ett slags
åtagande där individen har bestämt för att lägga ner tid och resurser för att uppnå vissa mål.
Med större konkurrens på marknaden började småskaliga träningskedjor bli utkonkurrerade
eller uppköpta av de större kedjorna. (Stern, 2008)
De ovannämnda trenderna som präglade USA kom också att influera det svenska synsättet på
träning och hälsa där en övergång skedde från s.k. ”body building” till en utvecklad
”wellnessbranch”. Detta förklarar Anna Iwarsson, tidigare generalsekreterare för F&S i en
artikel i Dagens Nyheter. (Dagens nyheter, 2012, internet) De svenska träningskedjornas
historik visar också en utveckling från småskaliga gym till idag en mer hälsoinriktad
verksamhet som vänder sig till olika typer av människor och motiv. F&S startades cirka 1978
som en ideell idrottsförening med visionen om att man ville kombinera sjukvård med motion
där namnet Friskis stod för den del av verksamhet som vände sig till personer med orsaker
som gör att de inte kan delta i den vanliga jympan medan Svettis vände sig till individer som
tvärtom vill satsa fullt ut. Tanken var dock inte att separera på dessa verksamheter, utan
visionen var att få människor från Friskis till Svettis. År 1981 öppnades den första klubben i
Gärdet. Sju år senare, 1988, hade F&S expanderat till 64 olika anläggningar och 70 000
medlemmar. Trenden fortsatte på liknande sätt med ökade medlemsantal och flera
anläggningar som startas både i Sverige och bland annat i Norge, Helsingfors, Paris och
London för att nämna några. 2012 hade F&S ett medlemsantal på 535 000 och 159 föreningar.
(Friskis & Svettis, 2013, internet)
Även Sats, likt F&S, ville ändra på träningsfilosofin. Man ville erbjuda en mer inkluderande
miljö för alla människor och inte bara träningsformer fokuserade på ren muskeluppbyggnad.
Träningsglädjen skulle då stå i fokus och därmed få alla människor att delta i olika aktiviteter.
Grunden för Sats lades till år 1995 i Norge där den första anläggningen öppnades. Flera ägare
tillkom i organisationen genom en emission år 1997 som gjorde det möjligt för kedjan att bli
en starkare aktör på marknaden vad gäller handel med träningsutrustning samt drift av
träningscenter. Vid 1998 hade kedjan expanderats till 49 anläggningar i Norge och fyra
anläggningar i Sverige. Sats fortsätter att växa med över 100 anläggningar i Skandinavien och
en anläggning i Spanien under år 2000. Sedan 2006 skedde ett ägarbyte där danska
TryghedsGruppen smba tog över. Gruppen har stort fokus på hälsa, företagshälsovård,
trygghet och säkerhet i Norden. Även för Sats fortsatte trenden med fler medlemmar och nya
anläggningar som öppnades både i Sverige och bland annat i Finland, London, Norge och
Danmark. Sats hade alltså vuxit så pass mycket att man under 2011 hade 270 000
medlemmar.
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4. Tidigare forskning
Det är en tids- och resurskrävande process när det gäller att etablera verksamheter i vissa
områden. Innan beslut ska fattas om att bygga eller hyra en facilitet krävs det allra främst att
lokalisera en plats. Vilken plats som är bäst lämpad för faciliteten är då den viktiga frågan
som måste besvaras. Eftersom att det är en krävande process på många sätt måste
verksamheten, där den ska lokaliseras, vara funktionsduglig över en lång period. Annars
skulle de investeringar som har gjorts varit bortkastade. Av denna anledning är strategiska
beslut viktiga, exempelvis kan förändringar i verksamhetens närmiljö påverka verksamheten
både positivt eller negativt. (Owen och Daskin, 1998)
I en studie av Newsome och Comer (2000) undersöktes, med hjälp av statistiska metoder,
flygfoto och adressuppgifter, lokaliseringen av olika sportfaciliteter i USA:s storstäder och
hur dessa faciliteter har lokaliserats över tid. Resultaten i deras studie visar att
sportfaciliteterna klustrar sig centralt i det s.k. ”central business district”. De förändringar som
hade skett var att faciliteterna hade omlokaliserats från suburbana områden till centrala lägen i
städerna, CBD. Det var dock inte endast omlokalisering, utan även en expansion av kedjorna.
På detta sätt kunde verksamheterna som expanderades kunna täcka större geografiska
områden och därmed ha tillgång till en större marknad.
Den geografiska lokaliseringen spelar alltså en viktig roll för verksamhetens utveckling,
därför är det ännu viktigare att veta vilken typ av marknad och behov som existerar på
etableringsplatsen. Calvo och Marks (1973) använde i sin studie matematiska beräkningar för
att finns den optimala lokaliseringen av vårdcentraler. Författarna diskuterar i studien att tre
olika kriterier är viktiga att ta med i beräkningen vid lokaliseringen av vårdcentraler. Första
kriteriet är distans/resetiden till faciliteten, ju mindre kvantitet i restid och distans desto bättre
är det för befolkningen som ska använda faciliteten. Andra kriteriet är användarkostnaden
som mera ingående innebär att minimala kostnader för transport och service endast gynnar
konsumenten då man kan spara pengar. Sista kriteriet är maximering av efterfrågan som
innebär att lokaliseringen av faciliteten lokalisering i rummet skulle skapa en maximal
efterfrågan. Med dessa kriterier uppsatta kan sedan lokaliseringsprocessen ta fart. Enligt
författarna är vissa kriterier mer lämpade än andra när det gäller att lokalisera faciliteten,
exempelvis kan kriteriet för distans/restid vara viktigaste determinanten för valet av plats i
urbana akutmottagningar. Å andra sidan kan kriteriet angående användarkostnad vara mest
lämpat vid lokalisering av vårdcentraler i låginkomstområden. Utifrån dessa kriterier och
beräkningarna av olika variabler är det alltså möjligt att finna den optimala platsen för dessa
faciliteter.
I en annan studie användes GIS som en metod för att kartlägga den optimala platsen för
shoppinggallerior. Både rumsliga och ickerumsliga data användes som utgångspunkt för
studien för att skapa kartor över möjliga etableringsplatser. Med olika kartlager och variabler
är syftet med kartorna, och därmed lokaliseringen av galleriorna, att lösa fyra olika problem.
Det första är då att finna platsen med minimum distans till den tänkta marknaden. Andra
problemet är, likt Calvo och Marks studie (1973), maximering av efterfrågan. Med andra ord,

17

att finna den optimala platsen för att skapa en stor efterfrågan. Tredje problemet är att finna
platsen där inkomsterna är höga och slutligen när alla tre problemen är lösta gäller det att
utmärka de bästa platserna som möter alla kriterier. Med en färdig karta blir det alltså möjligt
för beslutsfattarna att komma fram till ett beslut om var gallerian ska lokaliseras. (Cheng et al.
2007)
Planerare och beslutsfattare har alltså viktiga roller när det gäller att lokalisera olika
verksamheter. Viktiga är de även för att lokalisering och tillgänglighet av vissa verksamheter
och resurser kan komma att påverka människors hälsa. Det kan dels handla om lokaliseringen
av ett avfallsområde nära ett bostadsområde, eller om lokaliseringen och tillgängligheten av
träningsanläggningar och grönområden för rekreationssyften.
Sallis et al. (1990) utförde en studie i San Diego, USA där distansen mellan hemmet och
träningsanläggningar undersöktes för att se om det påverkade frekvensen av motion hos
befolkningen. Genom enkäter, beräkningar av distans mellan bostad och anläggningar samt
överlagringsmetoder med kartor kunde författarna få fram att det existerar ett samband mellan
tillgängligheten samt närheten av träningsanläggningar och frekvensen av fysisk aktivitet. Det
finns vidare två sätt som en miljö rik på träningsanläggningar kan uppmuntra till ökad fysisk
aktivitet enligt författarna. För det första skulle faciliteter nära individens hem stimulera viljan
att motionera. Genom att fler och fler i området använder anläggningen för träning och
motion skulle det utvecklas till en slags social norm och därmed leda till att effekten smittar
av sig hos andra. För det andra skulle tillgängliga faciliteter i närheten av bostaden rasera
barriärerna kring restid och distans. Med andra ord, om lång restid till träningsanläggningarna
är en barriär för fysisk aktivitet så underlättar det om träningsanläggningen ligger i närheten
av ens bostad. På detta sätt skulle individen kunna promenera eller cykla till anläggningen.
Det är dock inte endast närheten till anläggningarna som spelar roll, även andra aspekter är
viktiga så som parkeringsmöjligheter. Dessa aspekter kan alltså påverka individens
uppfattning om hur väl tillgänglig anläggningen är och påverkar därför beslutet om att välja
anläggningen för den tänkta aktiviteten.
Sallis et al. (1990) poängterar vidare att det är möjligt att vissa människor flyttar till områden
med ett bra utbud av träningsanläggningar eller att ägare av vissa träningskedjor etablerar
dessa i områden som man vet består av människor medvetna om vikten av hälsa och motion
och är fysiskt aktiva på olika sätt. Marknaden styr alltså lokaliseringen av
träningsanläggningar trots att befolkningar i vissa områden är i större behov av motion än
andra. Det kan handla om låginkomsttagande områden som är i större behov av motion men
där frånvaron av träningsanläggningar är påtaglig. Att placera träningsanläggningar som
kräver ett slags medlemskap för en viss summa är enligt författarna en osannolik lösning på
problemet då befolkningen inte kommer ha råd att bli medlemmar. Stora insatser ifråga om att
göra träningsanläggningar mera tillgängliga för människor skulle ha positiva effekter på både
enskilda individer men viktigast av allt på samhället i stort. Insatserna skulle då vara ett
ställningstagande av beslutsfattarna som visar en strävan efter en förbättring av folkhälsan och
skapar därmed en atmosfär för främjande av hälsa genom rörelse och motion.
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Enligt Eriksson et al. (2012) är det många människor i världen som inte når upp till den
rekommenderade nivån av fysiskt aktivitet trots kunskapen om dess fördelar för hälsan. Detta
kan bero på många orsaker och en av dessa är, likt Sallis et als. (1990) studie, problematiken
kring tillgänglighet och närhet till träningsanläggningar. Syftet med studien var att undersöka
sambandet mellan tillgängligheten av träningsanläggningar och människors bostadsplatser.
Författarna kartlade träningsanläggningar med hjälp av GIS i olika administrativa områden,
de bostadsplatser som låg inom samma område ansågs ha en god tillgång till
träningsanläggningar. Men för att bestämma huruvida anläggningarna låg nära ens bostad
skapades bufferzoner på 1000 meter runt individernas bostadsplatser för att se om en
träningsanläggning sammanföll inom zonen, låg nära den zonen eller långt ifrån zonen. Man
använde vidare socioekonomiska och demografiska variabler så som ålder, yrke, civiltillstånd
och inkomst för att se om det påverkade frekvensen av fysisk aktivitet. Även denna studie
visar på att tillgänglighet och närhet till träningsanläggningar leder till ökad fysisk aktivitet.
De socioekonomiska och demografiska variablerna visade sig inte påverka graden av fysisk
aktivitet, individer med olika inkomster gynnades lika mycket av träningsanläggningarna så
länge de var tillgängliga och låg nära ens bostad. En begränsning i studien är dock att man
inte har undersökt anläggningar lokaliserade längs rutterna till och från arbete/skola eller nära
arbetsplats och skola vilket kräver vidare studier .
En viktig aspekt i diskussionen om lokaliseringen av träningsanläggningar är huruvida det är
tillgängligt för alla människor. Enligt Eriksson et al (2012) och Giles-Corti och Donovan
(2002) har det genomförts många studier med varierande resultat där vissa visar att
tillgänglighet till träningsanläggningar och fysisk aktivitet förknippas med socioekonomisk
status medan andra visar att socioekonomisk status inte spelar någon roll. Denna typ av
studier är viktiga att lyfta fram då fler och fler människor får en sämre hälsa i form av
övervikt. Tillgången till träningsanläggningar kan då spela en viktig roll för
överviktsproblematiken och hälsa överhuvudtaget.
Moore et al. (2008) har genomfört en studie i North Carolina, New York och Maryland, USA
i syfte för att kartlägga olika anläggningar i städerna och se var de är lokaliserade. Med hjälp
av GIS, demografisk och socioekonomisk statistik (så som ålder, kön, etnicitet och inkomst)
samt adresser från gula sidorna kunde man kartlägga alla enskilda träningsfaciliteter och
parker i staden. Resultaten visar att lokaliseringen och fördelningen gällande olika typer
träningsfaciliteter och resurser är ojämnt distribuerade. I lågstatusområden återfinns parker för
olika syften så som fotbollsplaner, basketplaner etc. som var gratis att använda. När det
däremot kommer till områden med hög socioekonomisk status återfinns anläggningar med
avgifter för användning samt parker för olika syften. Enligt författarna skulle en förbättring av
utbud av olika resurser så som fler anläggningar leda till att fler människor skulle bli fysiskt
aktiva.
Choitz et al. (2010) har utfört en studie för att pröva om det stämmer att tillgänglighet av
träningsanläggningar faktiskt ökar fysiska aktiviteten i områden med låg socioekonomi.
Författarna förklarar att otillgängligheten till träningsanläggningar är ett hinder för fysisk
aktivitet, i områden med låg socioekonomi är det vidare begränsat med träningsanläggningar.
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Denna studie visar resultaten som uppstod när två träningsanläggningar slog upp portarna i ett
lågstatusområde i Philadelphia, USA. Under tre år följde man utvecklingen i
träningsanläggningarna och individerna som tränade där. Genom intervjuer med utövarna om
bakgrund, hälsotillstånd och motionsvanor var det möjligt för författarna att fastställa
huruvida anläggningarnas tillgänglighet var positiva och om barriärerna för fysisk aktivitet
försvann. Resultaten visar att tillgängligheten av de två träningsfaciliteterna rev ned
barriärerna då fler individer, med en historia av fysisk inaktivitet, började bli mer fysiskt
aktiva. Det var inte endast tillgängligheten som var avgörande, utan även låga kostnader för
medlemskap och att anläggningarna låg centralt i området vilket minimerade restiden var
viktigt för ökat deltagande. Ett år efter studiens avslut utförde författarna en
uppföljningsstudie vilket visade att 41 % av medlemmarna fortfarande var fysiskt aktiva på
något sätt vilket är ett viktigt steg mot en hälsosammare livsstil.
Powell et al. (2006) följer samma spår som Choitz et al. (2010) och visar även liknande
resultat. Författarna diskuterar i sin studie om att det existerar en ojämn fördelning av
anläggningar där lågstatusområden hade inga eller få träningsanläggningar till skillnad från
högstatusområden. Skulle tillgängligheten till sådana anläggningar förbättras finns goda
möjligheter för ökad fysisk aktivitet och därmed bättre hälsa i lågstatusområden. Det är vidare
viktigt att anläggningarna lokaliseras inom dessa områden då människorna inte har tid och
resurser att transportera sig utanför sina områden till anläggningarna. Författarna förklarar att
tillgänglighet ensamt inte är tillräckligt för att människorna ska bli medlemmar,
kostnadsfrågan är även viktig. Låga kostnader skulle alltså lösa detta problem då fler
människor skulle ha råd att bli medlemmar.
Brist på anläggningar underlättar dessutom inte för överviktiga människor som behöver vara
mer fysiskt aktiva. Andelen människor med övervikt är, likt träningsanläggningar, också
ojämn fördelad där koncentrationen återfinns i områden med låg socioekonomisk status.
Enligt en studie av Wilms et al. (2003) hade man studerat övervikten bland Kanadas
befolkning, både barn och vuxna. I studien hade en relation mellan prevalensen av övervikt
och utbildningsgrad upptäckts. Även Lopez och Hynes (2006) förklarar i en studie att
människor i områden med låg socioekonomisk status sällan har tid och resurser för att vara
fysiskt aktiva, vilket kan förklaras av att de arbetar ofta, har flera arbeten samtidigt eller inte
råd att teckna medlemskap hos någon slags kedja för att vara fysiskt aktiva.
Just att inte ha ekonomiska resurser för att vara fysisk aktiv är något som många studier lyfter
fram, speciellt hos etniska minoriteter. Lees et al. (2007) har i en undersökning studerat äldre
latinamerikanska och afroamerikanska kvinnors uppfattningar om olika typer av förändringar
i sin närmiljö som skulle kunna leda till att de blir mer fysiskt aktiva i USA. Genom
kvantitativa och kvalitativa metoder fick forskarna fram att många äldre kvinnor (mellan 5075 år) hade velat ha låg eller konstadsfria anläggningar, ett större utbud av aktiviteter samt
förlängda öppettider för att bli mer fysiskt aktiva. Även Belza et al. (2004) genomförde en
liknande studie och undersökte etnisktspecifika män och kvinnor mellan 52-85 år i USA.
Genom detta urval och fokusgrupper kunde man få fram att deltagarna skulle vara mer fysiskt
aktiva om de befintliga träningsanläggningarna kunde erbjuda s.k. kulturspecifika
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träningsmöjligheter, låg- eller kostnadsfria träningsmöjligheter, tillgänglighet av anläggningar
(att det inte ska ta lång tid att transportera sig till närmaste anläggning) och slutligen socialt
stöd.
Många av studierna ovan visar därmed att tillgängligheten av träningsanläggningar är viktig
för hälsofrämjandet i helhet men ännu viktigare i de områden där behovet av motion är som
störst. Med det sagt innebär det inte att lågstatusområden saknar anläggningar
överhuvudtaget. I en studie i Glasgow, Skottland kartlades olika typer av faciliteter där man
fann att lågstatusområden hade god tillgång till allmänna träningsanläggningar som motsvarar
den svenska varianten av exempelvis Eriksdalsbadet i Stockholm. Däremot kommersiella
kedjor och träningsanläggningar kunde endast lokaliseras i områden med högstatus och nästan
inga i lågstatusområden. (Macintyre et al. 2008)

5. Resultat
I detta avsnitt presenteras resultaten i olika delar. Först ut är kartorna och Google Earth
bilderna och sedan presenteras resultaten från intervjuerna och fältobservationer.

5.1 Kartläggning
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Figur 2: Rumsliga fördelningen av höginkomsttagare i Stockholms län och träningsanläggningarna.

Denna karta (Figur 2) visar fördelningen av höginkomsttagare i Stockholms läns kommuner i
procent andel där den allra ljusaste färgen (16-22 %) är den lägsta andelen och den mörkaste
och gröna färgen (41-47 %) är den högsta andelen. Om vi börjar med den lägsta andelen
återfinns följande kommuner, Södertälje, Nynäshamn, Haninge, Botkyrka, Upplands-bro,
Sigtuna samt Norrtälje. Näst lägsta andelen (22-28 %) återfinns kommunerna Upplands
Väsby, Järfälla, Sundbyberg och Huddinge. Kommunerna med 28-34 % höginkomsttagare är
Nykvarn, Vallentuna, Österåker, Värmdö, Tyresö, Solna, Stockholm och Salem. Nästhögsta
andelen höginkomsttagare (34-41 %) återfinns följande kommuner, Sollentuna, Ekerö,
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Lidingö, Vaxholm och Nacka. Slutligen, de kommuner med högst andel höginkomsttagare är
Täby och Danderyd. De gula diamantformade figurerna i kartan representerar Sats
anläggningar i respektive kommun och de röda fyrkantiga figurerna i kartan representerar i sin
tur F&S anläggningarna i varje kommun. Se även Figur 3 nedan som är en inzoomad variant
av Figur 2 och visar anläggningarna i centrala Stockholm. Kartan i Figur 2 bygger, som
tidigare nämnt, på statistik på kommunnivå, det är dock även intressant att se skillnader
mellan stadsdelar i Stockholm då det skiljer sig avsevärt mellan dessa, se Figur 4 nedan.

Figur 3: Visar anläggningarna andelen med höginkomst och anläggningarna inzoomade.

Figur 4: Höginkomsttagare i Stockholms kommuns stadsdelar. Statistik från FHI.
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Diagrammet i Figur 4 visar alltså att det finns stadsdelar i Stockholm som också har hög andel
höginkomsttagare vilket inte syns i kartan. Några exempel är Norrmalm, Kungsholmen,
Östermalm som är bland de högsta medan Rinkeby-Kista, Skärholmen och Farsta tillhör de
lägre. Detta är viktigt att notera och ska diskuteras vidare i diskussionsdelen av denna uppsats.

Figur 5: Folkmängden i kommunerna i Stockholms län och träningsanläggningarna.
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Denna karta (Figur 5) visar folkmängden i respektive kommuner där den ljusaste färgen
representerar det lägsta folkmängdsantalet (mellan 5886 - 9752) och den mörkaste färgen
representerar det högsta antalet (107554 - 599899). Kommunerna med lägst antal är Salem,
Nykvarn och Vaxholm. Kommuner med folkmängdantal mellan 9752–19633 är Ekerö,
Upplandsbro, Danderyd, Vallentuna och Nynäshamn. Följande kommuner har ett
folkmängdsantal mellan 19633 – 39465, Norrtälje, Sigtuna, Upplands Väsby, Upplands-Bro,
Lidingö, Täby, Tyresö och Värmdö. Kommuner med folkmängdsantal mellan 39465 – 66013
är Sollentuna, Solna, Nacka, Järfälla, Huddinge, Haninge och Södertälje. Botkyrka är den
enda kommunen med folkmängd på 107554 (näst högst) och det högsta antalet återfinns i
Stockholms kommun på 599899. Det är även viktigt här att anmärka skillnaderna mellan
stadsdelar (se Figur 6 nedan) som också kommer att diskuteras i diskussionsdelen.

Folkmängd i antal 15-64 åringar, 2011
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Figur 6: Folkmängdsantalet i Stockholms kommuns stadsdelar. Statistik från Stockholms läns landsting (Hur
mår Stockholm).
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Figur 7: Antalet förvärvsarbetande mellan 16-64 år i alla kommuner i Stockholms län.

Denna karta (Figur 7) visar förvärvsarbetande (mellan 16-64 åringar) i varje kommun där den
ljusaste färgen representerar det lägsta antalet som är mellan 4607 - 7306 och den
mörkaste/grönaste färgen representerar det högsta antalet som är mellan 46360 - 434553.
Kommunerna med lägst antal är Nykvarn, Salem och Vaxholm (4607 - 7306). Kommuner
med antal förvärvsarbetande mellan 7306 - 15228 är Nynäshamn, Ekerö, Upplands-Bro,
Danderyd och Vallentuna. Kommuner med antal mellan 15228 - 20394 är Sigtuna, Upplands
Väsby, Österåker, Värmdö, Lidingö, Tyresö, Sundbyberg och Solna. Kommuner med antal
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mellan 20394 - 30829 är Järfälla, Sollentuna, Täby och Norrtälje. Kommuner med antal
mellan 30829 - 46360 är Södertälje, Botkyrka, Huddinge, Haninge och Nacka. Slutligen,
kommunen med störst antal (mellan 46360 - 434553) är Stockholm.
Det är intressant att se anläggningarnas lokalisering i förhållande till omgivningen. Nedan
följer några bilder från Google Earth som visar anläggningarnas lokaliseringar runt om i
Stockholms län.

Figur 8: F&S i Stinsen centrum, Sollentuna. Röda linjen markerar anläggningens lokalisering i byggnaden och
närhet till parkering och andra byggnader. Källa: Google Earth, 2013, bilddatum 2012-4-4.

F&S som syns i Figur 8 är lokaliserad i Stinsen centrum, Sollentuna. Bilden visar att
anläggningen ligger nära i förhållande till parkeringsplatser, har goda
kommunikationsmöjligheter och bra tillgänglighet då anläggningen ligger i ett köpcentrum.
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Figur 9: Sats och F&S i Stockholms city. Gula linjen markerar var Sats ligger (Regeringsgatan) och röda linjen
markerar var F&S ligger (Mästersamuelsgatan). Källa: Google Earth, 2013, bilddatum 2007-09-13.

De båda anläggningarna som syns i Figur 9 ligger centralt i Stockholm vilket skapar god
tillgänglighet till människor som befinner sig ”på stan”. Anläggningarna ligger alltså bara i
gångavstånd till många platser i centrala Stockholm.

Figur 10: Sats och F&S centralt i Kista. Sats ligger här i Kista centrum medan F&S ligger en bit utanför
centrum. Gula linjen markerar Sats och röda linjen markerar F&S. Källa: Google Earth, 2013, bilddatum 20124-4.

28

Anläggningarna som syns i Figur 10 ligger centralt i Kista där Sats är lokaliserade i en lokal i
Kista centrum och F&S ligger strax en bit utanför centrum. Båda anläggningarna är
tillgängliga och goda kommunikationsmöjligheter finns.

Figur 11: Sats i Heron City (Kungens kurva). Gula linjen markerar Sats lokalisering i Heron City och
anslutande parkeringsmöjligheter. Källa: Google Earth, bilddatum 2012-4-4

Figur 11 visar Sats lokalisering i södra Stockholm, närmare bestämt i Heron City vid Kungens
kurva. Goda parkeringsmöjligheter finns och kollektivtrafik. Ungefär nordöst om Heron city
ligger IKEA och andra storbutiker finns i närheten så som ICA Kvantum osv.

29

Figur 12 : Utbredning av övervikt i Stockholms läns kommuner, år 2002.

Denna karta visar alltså utbredningen av övervikt i varje kommun i Stockholms län där den
grönaste färgen (26-30 %) är den lägsta andelen och den röda färgen (45-50 %) är högsta
andelen. Från kartan går det att utläsa att kommunerna med lägst andel överviktiga (mellan
26-30 %) återfinns i Täby, Lidingö, Danderyd och Vaxholm. Näst lägsta andelen (30-35 %)
återfinns i kommunerna Stockholm, Sollentuna, Sundbyberg, Solna, Nacka, Tyresö och
Salem. Kommunerna med andelen överviktiga mellan 35-40 % är Nykvarn, Huddinge,
Sigtuna, Vallentuna, Österåker, Värmdö, Ekerö och Järfälla. Andelen överviktiga Mellan 4045 % återfinns i kommunerna Norrtälje, Upplandsbro, Botkyrka, Södertälje, Nynäshamn och
Haninge. Kommunen med högst andel överviktiga (45-50 %) är Upplands Väsby. Hur har då
utbredningen av övervikt utvecklats över tid i Stockholms län? Nedan presenteras en karta för
år 2010.
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Figur 13: Utbredning av övervikt i Stockholms läns kommuner, år 2010.

Denna karta visar alltså utvecklingen sedan 2002. Vid jämförelse mellan denna karta och
kartan från 2002 (Figur 12) syns att några kommuner har fortsatt hög andel överviktiga
samtidigt som vissa kommuner har fått ökad andel överviktiga så som Sigtuna, Botkyrka,
Södertälje och Haninge kommun. Även här finns skillnader på stadsdelsnivå, se exempelvis
Figur 14 och 15 som bland annat visar skillnader mellan stadsdelar för år 2002 samt 2010.
Trots att Stockholms kommun i Figur 12 och 13 har ett värde visar diagrammen nedan att
stadsdelarna skiljer sig, t.ex. finns det stora skillnader mellan Kista och Östermalm. Dessa
diagram ska diskutera vidare i diskussionsdelen.
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Figur 14: Diagram som visar skillnader mellan stadsdelar/kommuner i Stockholms län vad gäller utbredning
av övervikt för år 2002. Statistik från Stockholms läns landsting (Hur mår Stockholm).

Figur 15: Diagram som visar skillnader mellan stadsdelar/kommuner i Stockholms län vad gäller utbredning av
övervikt för år 2010. Statistik från Stockholms läns landsting (Hur mår Stockholm).
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5.2 Intervjuresultat och fältobservationer
Friskis & Svettis om sina etableringskriterier
Detta avsnitt bygger på information från Johanna Thornberg (2013, intervju) försäljningschef
för F&S Stockholm. Hon förklarar att det finns flera primära kriterierna som styr var F&S
anläggningar ska etableras. Dessa kriterier är att platserna ska ha en god befolkningstäthet
samt på platser som är knytpunkter för transport och handel. Vidare är befolkningsunderlaget
viktigt och detsamma gäller för kommunikationer så som parkeringsmöjligheter,
kollektivtrafik etc. samt närheten till bostäder och/eller arbetsplatser.
Enligt Thornberg är F&S medvetna om att fler svenskar är stillasittande samt utbredningen av
övervikt i Stockholm och man strävar efter att få fler människor att bli mer fysiskt aktiva. Hon
förklarar då att när F&S etablerar nya anläggningar leder detta till att föreningen kommer i
kontakt med nya människor som kanske tidigare inte har tränat på F&S. Genom att erbjuda
olika träningsmetoder vars funktioner och syfte passar till människor med olika träningsmotiv
och hälsobakgrund blir det då även möjligt för överviktiga människor att träna hos F&S. Här
är det viktigt med närheten mellan anläggningen och bostaden. Att ta bort möjliga hinder i
form av t.ex. långa distanser eller dåliga kommunikationsmöjligheter blir därför viktigt för att
människor ska vara mer fysiskt aktiva. Antalet medlemmar i Stockholmsföreningen ökar i takt
med att inflyttningen till Stockholm ökar och F&S strävar ständigt efter att expandera och
finnas tillgängliga för så många människor som möjligt över Stockholm.
Många människor väljer hellre att träna på gym istället för att på egen hand träna gratis
hemma eller utomhus för att många är ute efter sociala möten. F&S är en mötesplats för
människor över generationsgränser och andra gränser. Det handlar till stor del om att det är
dels populärt att träna på gym (man talar gärna om att man tränar då det anses vara positivt)
och dels om att träning i en anläggning är en social aktivitet. Människor möts i dessa sociala
rum där man umgås oavsett för att man vill träna tillsammans med andra eller bara för att
prata om vardagliga saker samtidigt som man gör något nyttigt. Man söker dessutom till en
anläggning för att där kan man få hjälp med sin träning och kost av både personliga tränare
och andra utövare vilket inte är lika tillgängligt om man tränar hemma.

Friskis & Svettis medlemmar
Detta avsnitt bygger på muntlig information från medlemmar på F&S olika anläggningar runt
om i Stockholm. Den viktigaste informationen som har erhållits från respondenterna har
sammanställts i tabeller nedan.
Plats: F&S Södermalm (Ringen). Denna anläggning ligger i ett bra läge på Södermalm,
närmare bestämt i samma byggnad som Ringen centrum på Södermalm. Det är mycket rörelse
av människor i centrum och överhuvudtaget kring området då anläggningen ligger nära
Skanstulls tunnelbanestation. Många bostäder ligger också i närheten av anläggningen.
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Tabell 1: Intervjuresultat med medlemmar på F&S, plats Ringen

Respondent – (2013,
muntlig källa).

Varför respondenten väljer
F&S.

Kvinna, 52 år, ekonom, bor i
Johanneshov.

P.g.a. rimligt pris samt
anläggningens läge i förhållande
till bostaden. Närheten mellan
bostaden och anläggningen (F&S,
Ringen) är viktigaste kriteriet för
att hitta motivation till träning.

Kvinna, 19 år, kassörska på
matvarubutik, bor i Enskede.

Tillfredsställande utbud, rimligt
pris för att hennes arbetsplats har
företagsavtal med F&S samt att
anläggningen ligger nära
arbetsplatsen . Hon hade inte haft
lika stor motivation om
anläggningen låg för långt bort.
Billigt och många kompisar som
tränar där vilket har spelat stor roll
för honom. Bra att F&S finns
utspritt över Stockholm så att han
kan träna vart han än är.
Trivs med atmosfären på F&S,
rimligt pris och för att hans vänner
tränar på F&S. Bra att F&S finns
över stora delar av Stockholm så att
han kan träna på olika
anläggningar. Hade tränat på Sats
tidigare men det var för dyrt.
Har tränat på F&S sen de startade
och har stannat sen dess. Bra utbud
och tillgänglighet då hon ibland
tränar nära bostaden och ibland vid
arbetsplatsen.
Större utbud, finns över hela
Stockholm då han rör sig ofta i stan
och då är det bra med tillgänglighet
samt rimliga priser.
Sund inställning till hälsa och
motion, bra priser samt att det
ligger nära bostaden.

Man, 16 år, student på gymnasium,
bor på Södermalm.

Man, 25 år, undersköterska, bor i
Kärrtorp.

Kvinna, 62 år, tandläkare, bor på
Södermalm.

Man, 18 år, student på gymnasium,
bor på Ingarö.

Kvinna, 76 år, pensionär, bor på
Södermalm.

Man, 37 år, arbetslös, bor på
Södermalm.

Respondentens
uppfattningar om vilka
F&S målgrupper är baserat
på priset på medlemskap,
var anläggningen ligger och
vilka typer av människor
som tränar på
anläggningen.
Alla typer av människor. Typ
människor som har tränat hela sitt
liv och vill fortsätta med det under
rimliga förhållanden. De vänder sig
dock inte till s.k. ”body builders”
då hon inte ser många sådana
människor på anläggningen. Tror
att det är mest medelklass som
tränar på F&S.
Anser att F&S vänder sig till alla
typer av målgrupper, unga som
gamla och med olika ekonomiska
bakgrunder.

Anser att F&S vänder sig till alla
från ungdomar till pensionärer samt
människor som inte har så mycket
pengar.
De vänder sig till människor som
kanske inte har så mycket pengar
för att träna. Alla är välkomna på
F&S.

F&S är till för alla människor
oavsett bakgrund.

De vänder sig till äldre människor,
medelklass och kanske lägre.

Alla människor överhuvudtaget
men tar också med arbetslösa och
folk som tänker på pris i
beräkningen.
Ligger nära hans bostad då det ska
Riktar sig till alla, ungdomar till
vara så smidigt som möjligt att ta sig pensionärer. Man strävar efter en
till anläggningen och för att det är
bredare målgrupp då priserna är
ett rimligt pris.
billigare än t.ex. Sats.

34

Man, 19, studerande, bor i
Enskede.

Billigt, lättillgängligt då det finns
utspritt i Stockholm och att han har
kompisar som tränar på F&S.

Vänder sig till äldre och folk som
inte har så mycket pengar.

Plats: F&S Södermalm (Skrapan). Denna anläggning ligger också i ett bra läge på Södermalm
med goda kommunikationsmöjligheter och gångavstånd till många platser. Anläggningen är
lokaliserad i Skrapan gallerian där det är gott om folk som shoppar osv, i samma byggnad
finns även studentbostäder, så denna F&S anläggning har ett gynnsamt upptagningsområde.
Många människor som jobbar i närheten brukar komma för att träna under luncherna och det
finns några grundskolor i närheten.
Tabell 2: Intervjuresultat med medlemmar på F&S, plats Skrapan.

Respondent – (2013,
muntlig källa).

Varför respondenten väljer
F&S.

Kvinna, 19 år, servitris, bor i Årsta.

Billigt, utbudet är värt priset.
Viktigt att det är nära hennes
bostad, annars blir träningen inte
av.
Bra priser samt att det ligger nära
bostaden.

Man, 20 år, studerande, bor på
Södermalm.
Man, 33 år, musikterapeut, bor i
Bagarmossen.

Kvinnor, 19 och 18 år, studenter på
gymnasium, bor i Södertälje.

Bra pris på medlemskap och bra
träningsfilosofi. Ett plus att de är
utspridda då han rör sig ganska ofta
och vill ha flera alternativ.
Billigt, ligger en F&S i Södertälje
nära bostaden vilket är viktigt. Men
är man i stan (Stockholm) är det
bra att de är utspridda så att man
kan träna var man än är.
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Respondentens
uppfattningar om vilka
F&S målgrupper är
baserat på priset på
medlemskap, var
anläggningen ligger och
vilka typer av människor
som tränar på
anläggningen.
Vänder sig till alla, från ungdomar
till pensionärer.

Vänder sig till motionärer och
människor som inte har hög
inkomst.
Alla typer av människor, mest
människor som tänker på sin hälsa.

Riktar sig till alla människor i olika
åldrar och de som vill hålla igång
men som inte vill/kan betala
mycket pengar.

Plats: F&S City (Mästersamuelsgatan). Lokaliseringen av denna anläggning är centralt i city
med närhet till butiker, arbetsplatser och gymnasieskolor. Goda kommunikationsmöjligheter
finns och det är lättillgängligt.
Tabell 3: Intervjuresultat med medlemmar på F&S, plats Mästersamuelsgatan (city).

Respondent – (2013,
muntlig källa).

Varför respondenten väljer
F&S.

Man, 18 år, student på gymnasium,
bor i Solna.

Billigare, kompisar
rekommenderade så nu tränar hans
tillsammans med andra. Viktigt
också att F&S finns utspridda för
att man kan träna överallt.
Trivs med det som erbjuds och att
de är utspridda så att man kan vara
flexibel.

Kvinna, 17 år, student på
gymnasium, bor i Bergshamra.

Man, 74 år, revisor, bor i Enskede.

Bättre jämfört med t.ex. Sats där
folk som tränar är ”to much”. Trivs
med utbudet och att de är utspridda
då han arbetar centralt i Stockholm
och har flera tillgängliga
anläggningar.

Respondentens
uppfattningar om vilka
F&S målgrupper är
baserat på priset på
medlemskap, var
anläggningen ligger och
vilka typer av människor
som tränar på
anläggningen.
Unga som gamla människor.

Vänder sig till alla typer av
människor, beroende på vilken
F&S man är på så finns det olika
typer av människor. T.ex. här (F&S
Mästersamuelsgatan) eller på
Södermalm.
Vänder sig till människor som vill
motionera överhuvudtaget och med
olika bakgrunder och ekonomisk
status.

Plats: F&S (Rådmansgatan). Denna anläggning ligger centralt vid Rådmansgatan nära
tunnelbana, Handelshögskolan och andra diverse butiker och arbetsplatser. Gymnasieskolor
och grundskolor finns även i närheten.
Tabell 4: Intervjuresultat med medlemmar på F&S, plats Rådmansgatan.

Respondent – (2013,
muntlig källa).

Varför respondenten väljer
F&S.

Kvinna, 22 år, studerande, bor på
Södermalm.

Billigt och att de finns utspridda.
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Respondentens
uppfattningar om vilka
F&S målgrupper är
baserat på priset på
medlemskap, var
anläggningen ligger och
vilka typer av människor
som tränar på
anläggningen.
Vänder sig till alla jämfört med
andra anläggningar där det verkar
vara för överdrivet. Folk med lite
sämre ekonomi.

Man, 59 år, advokat, bor i
Kungsholmen.

Man, 25 år, projektledare, bor i
Bromma.

Bra pris, kamratlig känsla och inte
så modetrendigt. Viktigt med
närhet till arbetsplats och bostad
för att det ska gå snabbt att träna.
Billigt, F&S ligger nära hans
arbetsplats och för att det är en
ideell förening.

Bred målgrupp, de vill få igång alla
att träna och de med kärvare
ekonomi.
Vänder sig till alla som vill träna
för ett rimligt pris.

Sats om sina etableringskriterier
Detta avsnitt bygger på information från Sofie Salmén (2013, intervju), CEO assistent på Sats.
Även för Sats är det flera primära faktorer som bestämmer var Sats väljer att etablera sina
anläggningar. Dessa kriterier är storleken på upptagningsområdet vad gäller antal människor,
inkomstnivå och åldersfördelning. Ytterligare kriterier är placeringen av lokalerna i
förhållande till kommunikationer så som kollektivtrafik och/eller parkeringsmöjligheter samt
storleken av lokalen och generell synlighet. Sats har potentialen att växa inom Stockholms län
och man strävar efter att expandera allteftersom Stockholms län växer. Salmén poängterar
vidare att Sats får det bemötande och handläggning som är bra och effektivt, för de olika typer
av projekt som man genomför, från Stockholms stad.
När det kommer till utbredningen av övervikt förklarar Salmén att Sats vision är att få fler
människor att bli mer fysiskt aktiva då det är allmänt känt att rörelse, motion och träning har
en positiv inverkan på hälsan. I samband med deras vision strävar man efter att ta ett större
ansvar för att hjälpa individer med vikt och kostrelaterade problem. Därför är det viktigt med
en expansion av anläggningar detta då lättillgängligheten kommer att spela en stor roll.
Enligt Salmén är det motivationen som är helt avgörande för att träna på ett träningscenter. Är
man medlem på ett träningscenter får medlemmen ett stort utbud av olika träningsformer, väl
anpassade lokaler för träning men framför allt möte med andra människor som också tränar
eller kan hjälpa individen med sin träning. Det tillsammans skapar en miljö och atmosfär som
är mycket mer motiverande och effektiv för ens träning och träningsresultat än hemmamiljön.

Sats medlemmar
Detta avsnitt bygger på muntlig information från medlemmar på Sats olika anläggningar runt
om i Stockholm. Den viktigaste informationen som har erhållits från respondenterna har
sammanställts i tabeller nedan.
Plats: Sats Sickla. Anläggningen är lokaliserad vid Sickla köpkvarter med goda
parkeringsmöjligheter, nära flera butiker då Sickla galleria ligger i närheten och bostäder.
Många människor rör sig vid denna plats och Sats är därför lättillgängligt. Lokalen har stora
fönster, så medlemmar som tränar har en bra utsikt över området.
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Tabell 5: Intervjuresultat med medlemmar på Sats, plats Sickla

Respondentens
uppfattningar om vilka
Sats målgrupper är baserat
på priset på medlemskap,
var anläggningen ligger och
vilka typer av människor
som tränar på
anläggningen.

Respondent – (2013,
muntlig källa).

Varför respondenten väljer
Sats.

Man, 53 år, egen företagare, bor i

Ligger i närheten av hans bostad,

Alla människor som är

Nacka.

brett utbud och rimligt pris.

motionsintresserade, inga s.k.
”bodybuilders”.

Kvinna, 27 år, fondadministratör,

Trivs med utbudet och har skapat

Unga människor, mellan 25-45 år

bor i Johanneshov.

en vana att träna på Sats. Närheten

och de som kan och vill betala

mellan bostad och anläggning är

mycket pengar.

också viktigt för motivationen.
Kvinna, 41 år, chef på ett

Bra träningsutbud, bra

Storstadsbor, eller folk som är i

telekommunikationsföretag, bor i

tillgänglighet i Stockholm då hon

etableringsfasen i livet med

Hammarby sjöstad.

tränar nära bostad och nära

arbeten, barn osv.

företaget. Gillar att anläggningen
har barnpassning.
Kvinna, 30 år, barnmorska, bor i

Lättillgängligt, bra utbud, fräscha

20-45 åringar, flesta kan vara

Bagarmossen.

anläggningar och bra pris.

välutbildade och ha bra jobb.

Man, 31 år, administratör, bor på

Lättillgänglighet, man kan vara

Vänder sig till vuxna människor,

Södermalm.

flexibel och träna var man vill.

speciellt med barn.

Slipper man spendera tid på att åka
längre sträckor.

Plats: Sats Medborgarplatsen. Med gångavstånd mellan butiker, arbetsplatser osv. på
Södermalm är denna anläggning lättillgänglig för människor som både bor eller arbetar i
närheten.
Tabell 6: Intervjuresultat med medlemmar på Sats, plats Medborgarplatsen.

Respondent – (2013,
muntlig källa).

Varför respondenten väljer
Sats.
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Respondentens
uppfattningar om vilka
Sats målgrupper är baserat
på priset på medlemskap,
var anläggningen ligger och
vilka typer av människor
som tränar på
anläggningen.

Kvinna, 20 år, kassörska på

Bäst utbud, bra personal och att de

Vänder sig till 25 år +, detta då hon

matvarubutik, bor på Södermalm.

är utspridda då man kan träna

tror att priset exkluderar yngre

tillsammans med andra beroende

personer. Tror även att priset

på var man är.

exkluderar de som inte har
ekonomin att träna på Sats.

Kvinna, 42 år, marknadsförare, bor

Bra utbud, viktigt att de finns

Sats vänder sig till alla, ungdomar

i Upplands Väsby.

utspridda då hon arbetar i

till gamla. En anledning till att Sats

Stockholm och nära bostad för att

ej finns överallt är p.g.a. priset.

slippa åka långt.
Man, 29 år, ekonom, bor på

Bra utbud med pass, maskiner och

20-30 år, folk med ”flashiga”

Södermalm.

lokaler. Viktigt att anläggningen

kläder och dyr utrustning samt folk

ligger nära bostaden.

som har god ekonomi.

Man, 43 år,

Bra utbud, passen är bäst.

Bred målgrupp vad gäller ålder,

utbildningsadministratör, bor på

Företaget har ett avtal och sen dess

dock vänder de sig till folk med

Södermalm.

har han bara fortsatt träna där.

bättre ekonomi jämfört med andra.

Viktigt med att de är nära
bostaden, kan då passa på att träna
innan han gör något annat.

Plats: Sats Regeringsgatan. Denna anläggning, som ligger relativt nära F&S
Mästersamuelsgatan, är central i förhållande till många aspekter så som butiker, företag och
arbetsplatser. Upptagningsområdet är stort och anläggningen ligger inom gångavstånd till
tunnelbana, bussar och andra delar av city.
Tabell 7: Intervjuresultat med medlemmar på Sats, plats Regeringsgatan i city.

Respondentens
uppfattningar om vilka
Sats målgrupper är baserat
på priset på medlemskap,
var anläggningen ligger och
vilka typer av människor
som tränar på
anläggningen.

Respondent – (2013,
muntlig källa).

Varför respondenten väljer
Sats.

Man, 22 år, Säljare på företag, bor

Bra utbud och att det är

Unga mellan 20-35 år och med en

i Tumba.

lättillgängligt då de finns överallt.

relativt hög inkomst.

Man, 25 år, studerande och jobbar

Bra tillgänglighet, bred variation

Varierar beroende på anläggning,

extra, bor i Vasastan.

av träningsmöjligheter.

men oftast folk med god ekonomi.

Kvinna, 30 år, lärare, bor i

Finns överallt då kan man träna var

Unga vuxna med stadig inkomst.

Kungsholmen.

man än är, bra utbud.

Man, 26 år, hovmästare, bor i

Att de finns överallt är viktigast

Mycket ”svenskar” och folk som

Midsommarkransen.

och att det är nära arbetsplatsen.

har god inkomst.
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Kvinna, 42 år, sjuksköterska,

Större utbud, utspridda är viktigast

Alla människor, mestadels

Enskededalen.

då hon tränar på olika platser.

medelklass.

Plats: Sats Liljeholmstorget. Denna anläggning är placerad i Liljeholmstorget (gallerian).
Platsen är en bra knytpunkt då flera av kollektivtrafikens linjer möts vid Liljeholmen.
Placerad centralt i Liljeholmen gör att anläggningen är lättillgänglig för både människor som
arbetar i närheten och boende i området.
Tabell 8: Intervjuresultat med medlemmar på Sats, plats Liljeholmstorget.

Respondentens
uppfattningar om vilka
Sats målgrupper är baserat
på priset på medlemskap,
var anläggningen ligger och
vilka typer av människor
som tränar på
anläggningen.

Respondent – (2013,
muntlig källa).

Varför respondenten väljer
Sats.

Kvinna, 70 år, pensionär, bor i

Bra utbud och för att dottern

Vänder sig till unga människor

Hägersten.

tipsade henne om Sats. Ligger nära

som även har bra inkomst.

bostaden och lätt att ta sig till
anläggningen.
Man, 27 år, kassör i butik, bor i

Arbetsplatsen har företagsavtal

Åldersmässigt är det en bred

Vårberg.

med Sats, får bra pris. Samt att det

målgrupp. Men tror att det mest är

ligger nära arbetsplatsen så då

folk som har bra inkomst.

tränar han på luncherna.
Kvinna, 35 år, fritidspedagog, bor

Bra utbud med klasser osv. Och

på Södermalm.

ännu viktigare att de finns överallt,

Människor som har råd att träna.

både nära arbetsplats och bostad.
Man, 29 år, bilhandlare, bor i

Utspridda anläggningar, man kan

Liljeholmen.

då träna var man vill och när det

Unga vuxna, medelinkomsttagare.

passar.
Man, 29 år, studerande, bor i

Många anläggningar, bra utbud så

Ca 25-35 år med utbildning och

Solna.

som maskiner etc.

höginkomst.

Man, 35 år, it-ansvarig på företag,

Företaget har avtal med Sats,

Överhuvudtaget vänder de sig till

bor i Älvsjö.

behöver ej betala något. Även

alla, men antagligen bara folk som

viktigt att de finns överallt.

har råd som tränar på Sats.
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Befolkning i Hallunda om motion och träningsanläggningar
Detta avsnitt bygger på muntlig information från människor som befann sig centralt i
Hallunda under intervjudagen. Den viktigaste informationen som har erhållits från
respondenterna har sammanställts i tabeller nedan.
Plats: Hallunda centrum. Med centrumet som en träffpunkt för många är det en stor rörelse
av människor vid denna plats. Olika butiker och restauranger samt goda
kommunikationsmöjligheter med tunnelbana och bussförbindelser till resten av Botkyrka gör
att det är en blandning av människor som rör sig här.
Tabell 9: Intervjuresultat med människor i Hallunda centrum om motion och träningsanläggningar.

Respondent – (2013,
muntlig källa).

Om motion och
tillgängligheten av
träningsanläggningar

Uppfattningar om Sats och
F&S

Kvinna, 50 år, hemmafru, bor i

Tränar inget för tillfället men

Ingen uppfattning om Sats/F&S.

Norsborg.

skulle vilja göra det om det fanns

Vid närmare förklaring om att det

anläggningar anpassade för

är olika träningskedjor berättade

kvinnor med hennes religiösa och

hon att hon skulle tänka sig träna

kulturella bakgrund.

där om fler kvinnor i hennes
umgängeskrets eller med samma
bakgrund tränade där, billigt pris
samt att det låg nära bostaden.

Man, 59 år, arbetslös, bor i

Promenerar ibland. Vill vara mer

Ingen uppfattning om Sats/F&S.

Hallunda.

aktiv men har inte orken till det,

Vid närmare förklaring berättade

dessutom finns inget som

han att om anläggningarna var

motiverar en. Flesta anläggningar i

anpassade efter ålder, hade

området är för unga som vill bli

åldersspecifika träningsformer, bra

kraftiga.

pris och låg nära bostaden skulle
han tänka sig att träna.

Man, 24, arbetar på restaurang och

Träning är viktigt för att må bra.

Sats och F&S finns inte här för att

man 26, bilmekaniker, båda bor i

Tränar på lågbudgetkedjan Fitness

de är mest till för människor som

Alby.

24 seven i Hallunda centrum då det

har råd. Men de verkar ha bra

ligger nära och är billigast. Finns

utbud och om det hade varit billigt

egentligen inte så mycket att välja

och legat nära Alby hade de kunnat

mellan.

tänka sig träna där.

Kvinna, 19 år, student på

Tränar ibland, oftast finns inte tid

Anläggningarna vänder sig till

gymnasium och kvinna 23 år,

att träna. Finns inte så många

människor som tränar ofta och som

arbetar som kassörskor i

anläggningar att välja mellan, de

har råd att träna ofta. De hade

matvarubutik, båda bor i Hallunda.

tränar på Fitness 24 seven för att

kunnat tänka sig bli medlemmar på

det är det närmaste, billigaste samt

Sats eller F&S om priserna var

att det finns en tjejavdelning.

billigare och om man fick eget
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utrymme då de inte trivs träna med
många killar i närheten.
Kvinna, frisör, 45 år, och kvinna,

Träning är viktigt men tiderna går

Har hört talas om anläggningarna

frisör, 41 år, båda bor i Norsborg.

inte ihop och de orkar då inte träna.

men tror att de skulle vara

Men ett annat problem är att de

missplacerade där. Dels för att de

inte skulle trivas med gymmen som

tror att andra typer av människor

finns tillgängliga.

som de inte känner sig bekväma
med tränar där och dels för att det
är dyrt samt ligger för långt borta.
Om de hade sänkt priset och hade
avdelningar som var mer anpassade
för deras behov hade de kunnat
tänka sig träna där.

Befolkning i Skärholmen om motion och träningsanläggningar
Detta avsnitt bygger på muntlig information från människor som befann sig centralt i
Skärholmen under intervjudagen. Den viktigaste informationen som har erhållits från
respondenterna har sammanställts i tabeller nedan.
Plats: Skärholmen centrum/torget. Många människor som rör sig vid denna plats mycket på
grund av centrumets lokalisering och många bostäder runt omkring. Även människor som bor
vid närliggande områden så som Vårberg, Vårby gård osv. har goda
kommunikationsmöjligheter för att ta sig till Skärholmen.
Tabell 10: Intervjuresultat med människor i Skärholmen centrum/torget om motion och träningsanläggningar.

Respondent – (2013,
muntlig källa).

Om motion och
tillgängligheten av
träningsanläggningar.

Uppfattningar om Sats och
F&S.

Man, 19 år, studerande och arbetar

Viktigt att vara aktiv, tränar på en

Sats och F&S inte finns i

extra, bor i Skärholmen.

lågbudgetkedja (Fitness 24 seven)

Skärholmen för att människor inte

för att det är billigt samt att det

har råd att träna här. Han har t.ex.

ligger nära hans bostad. Annars

inte råd att träna på Sats/F&S. Om

finns simhallen som har

han skulle börja träna där skulle det

gymavdelning men det är dyrare

krävas lägre priser och bättre

där.

tillgänglighet, t.ex. anläggningar
nära bostad eller bättre
kommunikationer.

Man, 23 år, kioskbiträde, bor i

Kan inte tänka sig ett liv utan

Anser att de vänder sig till alla i

Vårby gård.

motion. Bra med utbud i innerstan

stort sett men med tanke på pris

men inte ute i förorterna. Tränar

och var de finns så kan ju alla inte
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för tillfället på lågbudgetkedjan

träna där. Han tränar inte där för att

Fitness 24 seven för att det är

det är dyrt vilket också är

billigaste alternativet samt att det

anledningen till varför de inte är

finns nära bostaden.

etablerade i förorterna.

Man, 28 år, banktjänsteman, bor i

Man måste hålla igång och leva

De vänder sig till människor som

Skärholmen.

hälsosamt. Normalt utbud i

är villiga att betala mer för bra

Skärholmen, tränar just nu på

träning. Han kan tänka sig att träna

Fitness 24 seven p.g.a. bra

på Sats eller F&S om de skulle

öppettider och bra tillgänglighet

öppna centralt i Skärholmen och

nära arbetsplats och bostad.

hade bra öppettider. Priset är
överkomligt då han får
friskvårdsbidrag via arbetsplatsen.

Man, 54 år, civilingenjör, bor i

Medveten om hälsofördelarna vid

Tror att de vänder sig till mer

Sätra.

motion och därför motionerar han

välutbildade grupper. Om han

hemma på egen hand. Anser att

skulle börja träna på Sats eller F&S

tillgängligheten av anläggningar är

krävs de finns närmare bostaden

dålig.

och ett billigt pris.

Man, 56 år, kvinna 53 år, båda

Motion är viktigt, speciellt då de är

Har ingen uppfattning om

sjukskrivna och bor i Skärholmen.

sjukskrivna och behöver vara

Sats/F&S. Vid närmare förklaring

aktiva. Motionerar dock inte på

om att det är träningskedjor

något sätt, dåligt utbud av platser

förklarar de att de skulle tänka sig

att träna på samt att det är för dyrt.

att träna på någon av dessa
anläggningar om de var anpassade
efter deras ålder, låg nära bostaden
och inte kostade för mycket.

Kvinna, 60 år, sjuksköterska och

Motionerar inget för tillfället men

Mest unga och människor med

kvinna, 67 år, pensionär, båda bor i

skulle vilja göra det. De anser att

bättre inkomst som tränar där. De

Bredäng.

det inte finns någon anläggning

lockas till att träna, dock skulle det

som passar just deras behov.

krävas att det låg nära bostaden,
billiga priser och att man hade
människor i samma ålder som
tränade med en.

Befolkning i Kista om motion och träningsanläggningar
Detta avsnitt bygger på muntlig information från människor som befann sig centralt i Kista
under intervjudagen. Den viktigaste informationen som har erhållits från respondenterna har
sammanställts i tabeller nedan.
Plats: Kista centrum. En av Stockholms största gallerior belägen i Kista drar till sig många
människor runt om i Stockholm och speciellt norrort. Det är en stor rörelse av människor här
både människor som arbetar i närheten, boende i Kista samt människor från närliggande
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områden som åker till Kista för att shoppa. Kista har goda kommunikationsmöjligheter,
speciellt vad gäller kollektivtrafiken med bussförbindelser och tunnelbana. Sats och F&S är
även etablerade i centralt Kista.
Tabell 11: Intervjuresultat med människor i Kista centrum om motion och träningsanläggningar.

Respondent – (2013,
muntlig källa).

Om motion och
tillgängligheten av
träningsanläggningar.

Uppfattningar om Sats och
F&S.

Man, 48 år, busschaufför, bor i

Viktigt med motion, joggar eller

Vänder sig till människor med

Kista

promenerar oftast. Medveten om

stabil inkomst och som vill

alla anläggningar som finns men

spendera mycket pengar på att

inget som passar just hans behov.

träna. Trots att de finns centralt i
Kista vill han inte träna där för att
det är dyrt och inte passar honom
för att han är äldre och anser att
hans kulturella bakgrund inte
skulle ”passa in”.

Man 55 år, snickare, kvinna, 50 år,

Promenerar tillsammans ibland om

Ingen uppfattning om just Sats och

arbetslös, båda bor i Husby.

vädret är bra. Anläggningarna som

F&S. De skulle tänka sig att träna

finns anser de inte passar

på någon anläggning

människor som dem. Kanske anses

överhuvudtaget om det fanns

olämpligt med tanke på deras ålder

specifika avdelningar som passade

och kulturella bakgrund.

ihop med deras bakgrund. Kvinnan
vill t.ex. träna tillsammans med
andra kvinnor, gärna i hennes ålder
och med liknande bakgrund medan
mannen helst vill träna med
jämnåriga.

Man, 30 år, snickare, bor i Kista.

Alltid viktigt med träning, tränar på

Anser att Sats och F&S är inget för

lågbudgetkedjan Fitness 24 seven i

honom. Tycker att de vänder sig

Kista Science Tower. Ligger nära

till människor med mycket pengar.

bostaden samt att det är billigast.

Han klarar sig med det som Fitness
24 seven erbjuder. Om Sats eller
F&S skulle sänka priserna skulle
han tänka sig prova att träna där.

Kvinna, 47 år, sjukskriven, bor i

Har en skada i foten och hade

Har ingen uppfattning om

Tensta.

gärna behövt träna oftare än vad

anläggningarna. Men vid rätt pris,

hon gör idag där hon promenerar

närhet till bostad och att

oftast. Finns anläggningar överallt

anläggningarna är anpassade efter

men känns fel att träna där, tror att

hennes religiösa och kulturella

hon inte passar in.

värderingar skulle hon tänka sig att
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träna där. Hon förklarar också att
det hade varit bra med något som
motiverar en, t.ex. om grupp
människor med liknande bakgrund
skulle träna på en anläggning
tillsammans.
Kvinna, 25 år, kassörska och

Tränar basket och ibland på lokalt

Anläggningarna vänder sig till

kvinna 24 år, kassörska, båda bor i

gym för att man måste hålla igång.

äldre människor med arbete och

Akalla.

stabil inkomst. Finns antagligen
inte i Akalla för att ingen skulle
träna där. I Kista är det ju butiker
etc. i närheten, kanske därför de
finns här. De skulle inte träna på
någon av anläggningarna för att det
skulle vara för mycket män och för
litet utrymme för kvinnor samt att
det är för dyrt.

Kvinna, 44 år, förskolelärare, bor i

Motionerar ibland, hon borde göra

Är bekant med Sats och F&S, tror

Kista.

det oftare men finns ingen tid för

att människor som har mycket

det samt att det är för dyrt för att

pengar oftast tränar där. Om det

bli medlem på någon anläggning

skulle vara billigt att träna där och

trots att det finns gott om dem i

om hade aktiviteter för människor i

Kista.

hennes ålder skulle hon tänka sig
att träna där.

Politiskt perspektiv på motion, hälsa och tillgängligheten av anläggningar
Regina Kevius, Stadsbyggnads- och idrottsborgarråd (Moderaterna)
Detta avsnitt bygger på information erhållen från Moderaternas Stadsbyggnads- och
idrottsborgarråd Regina Kevius (2013, intervju). Kevius förklarar att de vill planera in nya
idrottsytor tidigare i stadsplaneringen och utgå från fakta om befolkningen, t.ex.
åldersfördelning och andel idrottsutövande. En av de prioriterade målgrupperna att nå är barn
och unga med lägre socioekonomisk bakgrund än genomsnittet. Detta då den fysiska
inaktiviteten är större där. För att inspirera grupper som idag inte idrottar har de infört en
idrottsbonus vars syfte är att nå personer som idag är fysiskt inaktiva. En majoritet av de
projekt som beviljats medel är aktiva i områden där den socioekonomiska bakgrunden är lägre
än Stockholm i stort. Därutöver satsas det årligen 5 miljoner kronor på idrott i t ex Järva inom
ramen för Vision Järva 2030.
Vidare förklarar Kevius att det är viktigt att alla människor får möjlighet att idrotta utifrån
sina egna förutsättningar och önskemål. Idrott och motion måste vara lättillgängligt och därför
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har de inom Stockholms stad t.ex. satsat mycket på utegym och motionsspår i anslutning till
där människor rör dig. Men det är också viktigt att vara lyhörd kring vad som efterfrågas.
Kevius säger att de gärna ser en spridning av idrottsanläggningar i hela staden, så som Sats
och F&S, dessvärre är politikernas möjlighet att påverka deras etableringar obefintlig (det är
till viss del en exploateringsfråga samt för fastighetsägare) även om Moderaterna, genom
stadens branschråd, för dialoger med flera privata aktörer om hur man kan underlätta för nya
etableringar.
I dagens läge pågår byggandet av en dubbelstor idrottshall på Stora Mossens IP, en
anläggning som kostar 40 miljoner kronor och som kommer att stå klar till hösten. Därutöver
planeras det för en hall i Älvsjö, en i Norra Djurgårdsstaden samt en anläggning i anslutning
till Engelbrektskolan som även den står klar till hösten. Ytterligare konstgräsplaner planeras,
de beräknar bygga 3-4 planer per år.
Åsa Jernberg, gruppledare för kommunfullmäktige i Miljöpartiet
Detta avsnitt bygger på information erhållen från Miljöpartiets gruppledare för
kommunfullmäktige (2013, intervju). Jernberg förklarar att i Stockholm ska det finnas
möjligheter för alla att kunna idrotta oavsett inkomstnivå. Generellt vill Mp satsa på ett stärkt
föreningsliv och fler mötesplatser för unga runt om i staden. Anläggningsbristen i Stockholm
är en mycket viktig fråga, där bristen på anläggningar försvårar för föreningslivet att erbjuda
goda möjligheter till idrott. Det är bland annat viktigt att nya bostadsområden inrymmer goda
möjligheter till idrott, annars förvärras anläggningsbristen ytterligare i takt med
bostadsbyggandet. Några satsningar som Mp vill göra för att få fler människor att bli mer
fysiskt aktiva är s.k. organiserad spontanidrott eller drive-in idrott i samarbete med lokala
idrottsföreningar och fritidsgårdar i områden med många fysiskt inaktiva. Satsa på insatser för
att även flickor i större utsträckning ska begagna sig av möjligheterna till spontanidrott. Dessa
insatser kan exempelvis bestå i ökad tillgång till instruktörer på utegym och konstgräsplaner,
förbättrad belysning och säkerhet i stadens motionsslingor. Vidare vill de göra det billigare att
besöka stadens simhallar.
Det är också viktigt att skolornas idrottshallar är möjliga att använda för exempelvis
föreningslivet de tider på dagen då skolan är stängd. Det ska också vara lättare att idrotta i
vardagen, exempelvis bör satsas mer på att underlätta vardagsmotionen så som cykel och
gång. Stockholms stad ska uppmuntra samtliga invånare till en aktiv livsstil och varje stadsdel
ska erbjuda goda möjligheter till vardagsmotion i parker och grönområden. För att inspirera
fler att bli fysiskt aktiva krävs att alla kan hitta en motionsform som passar dem. Det är därför
viktigt att staden även uppmuntrar nyare idrotter och motionsformer och strävar efter att de
ska ha tillgång till lämpliga lokaler. Staden ska lyssna på sina invånare, särskilt barn och
unga, och satsa på de idrottsanläggningar som efterfrågas av medborgarna, särskilt de som
idag är fysiskt inaktiva. Trots att politikerna inte har någon beslutsmakt över var föreningar
och företag väljer att etablera sig kan politiken förstås skapa goda förutsättningar för
föreningar och företag att bedriva verksamhet. Viktigast för Mp är att alla stockholmare kan
hitta en motionsform som passar dem och att det finns motionsmöjligheter som människor har
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råd med. Det är inte driftsformen i sig som är viktigast, huruvida det är offentligt eller privat,
utan resultatet.
Slutligen förklarar Jernberg att ett problem idag är att idrottsytor inte prioriteras när
Stockholm bygger nya bostadsområden. Befolkningen, och därmed behoven av
idrottsmöjligheter, växer utan att per automatik matchas med nya idrottsanläggningar.
Planeringen för idrottsytor kommer in för sent i planprocesserna. Det är viktigt att staden
reserverar mark för idrottsändamål när nya bostadsområden ska byggas. Det här arbetet måste
prioriteras. Det är viktigt att det finns ett bra utbud i alla Stockholms stadsdelar, att
investeringar i första hand riktas mot barn och unga och att investeringarna sker jämställt
mellan könen.

6. Diskussion
Vad som kan utläsas från resultaten i denna uppsats är att det existerar flera variabler som
bestämmer vilka platser träningskedjorna väljer att etablera sig till och det är intressant att
sätta dessa i jämförelse med resultaten i den tidigare forskningen. Newsome och Comer
förklarar i sin studie (2000) att sportfaciliteterna klustras och expanderas centralt i städer för
att få tillgång till en större marknad. Även Cheng et al. (2007) lyfter fram flera kriterier som
är viktiga för lokalisering så som platser med höga inkomster och en optimal plats för att
skapa en stor efterfrågan. Detta stämmer överens med resultaten från kartorna samt
informationen om lokaliseringskriterierna från Salmén (Sats) och Thornberg (F&S).
I kartorna syns det att de flesta anläggningar finns koncentrerade i Stockholms kommun och
speciellt i innerstaden där variabler som höginkomsttagare, folkmängd och förvärvsarbetande
hade höga värden. Varför de finns koncentrerade just där beror då på de kriterier som Salmén
(2013, intervju) och Thornberg (2013, intervju) lyfte fram. Centralt i Stockholm är det en stor
rörelse av människor, tillgängligheten av kommersiella centrum är stora, arbetsplatser och
befolkningstätheten är stor. Detta ger en större anledning för kedjorna att ligga koncentrerade
i innerstaden då man får ett större upptagningsområde. En del av respondenterna i denna
undersökning förklarade att deras arbetsplatser/företag hade avtal med exempelvis Sats. Både
Sats och F&S har företagsavtal som man kan läsa om på deras hemsidor på internet. Detta är
alltså ännu en orsak till varför anläggningarna finns just där de ligger för att företagsavtalen
gynnar träningskedjorna ekonomiskt då man får fler medlemmar och ett större nätverk. Vissa
anläggningar finns inte i hela Stockholms län, innebär detta då att det bland annat inte finns
några attraktiva företag/arbetsplatser för träningskedjorna? I exempelvis Flemingsberg,
Botkyrka och Vaxholm finns det varken Sats eller F&S och det vore intressant att se om det
kan bero på att det inte finns några ”attraktiva” företag.
När det gäller höginkomsttagare så var Stockholmskommun inte störst men detta beror på att
skillnaderna mellan stadsdelarna sänkte värdet. Figur 4 visade skillnader mellan stadsdelar
och de högsta värdena fanns bland annat i Norrmalm, Östermalm, Kungsholmen etc. vilket
stämmer kan kopplas till var anläggningarna är koncentrerade. Vad innebär det då att det
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existerar ett kluster av de flesta anläggningar, både Sats och F&S, centralt i Stockholm? Å ena
sidan kan det innebära att vissa kriterier väger mer än andra när det gäller etablering av
anläggningar, t.ex. att det ska vara platser med hög inkomst, förvärvsarbetande och
folkmängd. Å andra sidan har kartorna visat att anläggningarna finns i platser där vissa
variabler inte var höga, detta beror då på andra kriterier som Salmén (2013, intervju) och
Thornberg (2013, intervju) har lyft fram så som anslutning till kommunikationer, generell
synlighet och knytpunkter för transport och handel. Detta kan då förklara varför exempelvis
tre Sats-anläggningar finns i Sigtuna kommun som inte har haft några höga värden på
variablerna. De tre anläggningarna finns närmare bestämt i Arlanda flygplats, Märsta centrum
och centralt i Sigtuna. Alltså finns anläggningarna även i platser där synligheten och rörelsen
av människor är stor. Google Earth bilderna visade att anläggningarna oftast finns där
synligheten är som störst så som Sats i Kista galleria eller F&S i Stinsen centrum. Oavsett
vilka kriterier som väger tyngst är ambitionen för kedjorna att expandera så mycket som
möjligt över Stockholms län trots att vissa platser har få eller inga anläggningar så som
Botkyrka kommun eller Södertälje kommun. Detta skulle då innebära att det blir möjligt för
andra mindre kedjor att etablera sig till platser där de större kedjorna inte finns som
budgetkedjan Fitness 24 seven centralt i Skärholmen och i Hallunda. Frågan är dock om
utbudet hos dessa små kedjor fyller behovet hos alla människor? I dessa fall finns risken att
endast en viss målgrupp tränar på dessa kedjor och resten riskerar att förbli inaktiva.
Exempelvis var det många av de äldre respondenterna i Skärholmen, Hallunda och Kista som
inte tränade på Fitness 24 seven trots att kedjan finns etablerad i alla tre områden.
Både Sats och F&S har alltså välfungerande strategier i syfte att finna de optimala platserna
för att expandera sina verksamheter och som skapar efterfrågan hos befolkningen. Detta
märks även vid analys av svaren från medlemmarna på Sats och F&S. För exempelvis Sats
medlemmar (2013, muntliga källor) var det många som förklarade att Sats utspridning i
Stockholm, utbud osv. spelade en stor roll för valet av Sats. Även F&S medlemmar (2013,
muntliga källor) förklarade att lågt pris, tillgänglighet, bra utbud och närheten till bostäder var
kriterier för att man valde F&S. Dessa resultat bekräftar Sallis et als. (1990) studie och
Eriksson et als. (2012) studie om att anläggningar nära individens bostad och
kommunikationsmöjligheter skulle rasera många potentiella barriärer för motion och leda till
ökad fysisk aktivitet.
Det är viktigt att poängtera att förutom närhet till bostad tyder resultaten i denna uppsats på att
tillgängligheten spelar en stor roll, alltså att anläggningarna finns ”överallt” så att man kan
träna var man vill. Just detta att anläggningar finns ”överallt” är något som den tidigare
forskningen inte har undersökt, se exempelvis Eriksson et al (2012). Det skulle därför vara
intressant att studera människors rörelse i rummet när det gäller att besöka
träningsanläggningar. Genom exempelvis tidsgeografiska metoder hade det varit möjligt att
följa individers rörelse och studera när och var man tränar i syfte för att skapa en uppfattning
om hur det förhåller med den aspekten. Spelar det någon roll om anläggningar ligger nära
bostäder när många människor anser att det är viktigare med att anläggningarna finns
tillgängliga när man är på väg till någon destination så som arbetsplats eller skola?
Utspridning av anläggningar och närhet till bostäder, arbetsplatser osv. berör även
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problematiken med träningsbeteenden, något som denna uppsats inte har undersökt. Håller
samhället idag på få en annan typ av inställning gentemot motion på anläggningar där man
vill ”få det gjort” medan man befinner sig på arbetet, skolan eller är på väg dit eller hem? Det
är vidare intressant att ställa sig undrande till vilken roll närhet och tillgänglighet spelar för
människor som av olika anledningar inte kan/vill träna? Det kan exempelvis vara rädsla för att
andra människor ska ”döma” ens utseende, utrustning, sätt att träna, kön, ålder, etnicitet osv.
Det hade alltså varit intressant att utföra beteendestudier för att skapa en förståelse om de
grupper som inte påverkas av närhet och tillgänglighet. Att då påstå att närhet och
tillgänglighet per automatik skulle leda till att fler skulle bli fysiskt aktiva är därför inte
tillräckligt då det behövs fler studier.
En viktig fråga som behöver ställas är om dessa platser, som Sats och F&S upptar, också är i
störst behov av motion? Å ena sidan kan de vara i störst behov av motion om man ser det ur
synvinkeln att motion och hälsa är faktorer som befolkningen värderar högt. Många lever
hälsosamma liv med nyttig kost, graden av fysisk aktivitet är hög genom många åldersgrupper
och överhuvudtaget existerar det en typ av ”träningsatmosfär”. Det är då inte svårt för
träningskedjorna att tillskansa sig medlemmar vid platser med sådan atmosfär. Å andra sidan
existerar det en begränsad eller obefintlig tillgång till träningsanläggningarna i platser där
människor behöver vara mer fysiskt aktiva för få en bättre hälsa. Kartorna som visar
utbredningen av övervikt (Figur 12 och 13) visar att de kommuner med hög andel överviktiga
så som Botkyrka eller Södertälje kommun men även stadsdelar som visas i t.ex. Figur 15 så
som Skärholmen, saknar eller har begränsad tillgång till träningsanläggningar jämfört med
t.ex. centrala Stockholm. Detta bekräftar även de tidigare studierna om att anläggningar är
ojämnt fördelade där lågstatusområden har ingen eller begränsad tillgång till anläggningar
som kräver avgifter och att det istället går att finna allmänna anläggningar så som simhallar
och fotbollsplaner medan högstatusområden har god tillgång till anläggningar som kräver
avgifter och som erbjuder olika typer av träningsformer (Moore et al., 2008; Powell et al.,
2006; Wilms et al., 2003; Lopez och Hynes, 2006; Macintyre et al., 2008).
Vad betyder denna fördelning egentligen? Vid jämförelse av kartorna i denna uppsats syns det
att anläggningarna finns på olika ställen oberoende av vissa variabler, jämför t.ex. Sigtuna
kommun i Figur 2 (höginkomstkartan) och i Figur 13 (kartan om utbredningen av övervikt).
Sigtuna kommun hade år 2010 låg andel höginkomsttagare och hög andel övervikiga under
samma period. Trots detta går det att finna tre Satsanläggningar i kommunen, och som ovan
nämnt är det viktigt att komma ihåg var i kommunen dessa anläggningar ligger (Märsta
centrum, Arlanda flygplats och centralt i Sigtuna). Ett annat exempel är Sollentuna kommun
som hade relativt stor andel höginkomsttagare, folkmängd och förvärvsarbetande samtidigt
som kommunen hade hög andel överviktiga för år 2010. Sett utifrån kartorna går det att
lokalisera en F&S-anläggning (som ligger i Stinsen centrum) samt en Sats-anläggning (som
ligger i Sollentuna centrum). Vad anläggningarnas rumsliga fördelning pekar på, i
förhållande till variablerna som har undersökts i denna uppsats, är att det primärt är
marknadsfaktorer som styr lokaliseringen och inte främst behovet av motion i sig.
Exempelvis, diagrammet i Figur 15 visar skillnader mellan stadsdelar vad gäller utbredning av
övervikt där vissa stadsdelar har hög andel överviktiga och samtidigt finns en eller ingen
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anläggning så som Skärholmen där det finns en Sats som dessutom finns i Heron city eller
Skarpnäck där en F&S-anläggning går att lokalisera. Detta bekräftar alltså Sallis et als. (1990)
påstående att marknaden styr lokaliseringen av träningsanläggningar trots att människor i
vissa områden är i större behov av motion än andra ur ett hälsoperspektiv.
Hittills har det fastställts var och varför träningskedjorna väljer att lokalisera sig till specifika
områden, det är därför intressant att diskutera vilka målgrupper kedjorna vänder primärt
vänder sig till. Det är viktigt att fastslå att både Sats och F&S är verksamheter som är öppna
för alla typer av människor, vem som helst kan och får teckna medlemskap hos någon av
dessa utan vidare problem.
Olika typer av människor tränade på olika anläggningar i Stockholm. I exempelvis F&S i
Skrapan (Södermalm) var majoriteten som tränade där studenter just för att det låg i samma
byggnad som studentbostäderna medan F&S vid Mästersamuelsgatan (city) var det både
studenter och människor som arbetade i närheten. Baserat på respondenterna som ställde upp
på att bli intervjuade (se tabellerna med svaren från medlemmarna på F&S, 2013, muntliga
källor) och deras uppfattning om F&S målgrupper kan man påstå att F&S är en förening där
bland annat många äldre människor söker sig till. Även människor som är ute efter ett billigt
pris på medlemskap söker sig till F&S. F&S är en förening med ett brett utbud och därför är
det även breda målgrupper som söker sig till föreningen. Medlemmarna på F&S verkar grovt
sett vara indelade i två grupper där de äldre medlemmarna tränar på F&S för att det är en
kamratlig känsla, man gillar atmosfären och att det är träningsformer som passar en. Medan
de yngre medlemmarna tränar på F&S för att det är billigt, utbudet är värt priset och att
anläggningarna ligger utspridda över Stockholm. Men för att fastställa om det verkligen är på
det viset hade det varit nödvändigt med en mer omfattande studie där man inkluderar fler
medlemmar i alla åldrar. När det gäller Sats var det också olika människor som tränade på
olika anläggningar. I exempelvis Sats Sickla (se tabell 5, 2013, muntliga källor) var det
människor mellan 30-50 år och vissa förklarade att närheten då spelade störst roll samt att
anläggningen hade barnpassning. I Hammarby sjöstad är det allmänt känt att det bor många
barnfamiljer och då är det smidigt för anläggningen att anpassa sig efter sina medlemmar.
Jämfört med t.ex. Sats i Regeringsgatan och Medborgarplatsen (se tabell 6 och 7, 2013,
muntliga källor) var det medlemmar mellan 20-40 år. Baserat på respondenterna som ställde
upp på att bli intervjuade (se alla tabeller med svaren från medlemmarna på Sats, 2013,
muntliga källor) och deras uppfattning om Sats målgrupper kan man påstå att Sats är en kedja
som bland annat vänder sig till människor med högre inkomst, detta bekräftas ju även av
Salmén (2013, intervju) då respondenten förklarade att Sats tar hänsyns till inkomst vid
lokalisering av anläggningar. Vad innebär detta då? I och med att Sats t.ex. tar höga priser för
ett medlemskap leder det till att man också kan erbjuda medlemmarna mer, principen ”du får
vad du betalar för” blir här aktuell. Utifrån detta är det intressant att fråga sig huruvida
medlemmar på Sats får ut mer av sin träning jämfört med medlemmar på andra anläggningar
just på grund av att mer resurser används till att utveckla verksamheten som i sin tur gynnar
medlemmarna.
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Utifrån priser på medlemskap, var Sats och F&S finns i Stockholm (tillgängligheten) och
utbud vad gäller träningsformer och redskap finns risken att vissa människor exkluderas trots
att alla människor egentligen får och kan träna på respektive träningskedja. Värt att nämna är
att Eriksson et als. (2012) studie visade att individer med olika inkomster gynnades lika
mycket från träningsanläggningarna så länge de var tillgängliga och låg nära ens bostad. Detta
är något som resultaten i denna uppsats inte har kunnat bekräfta. En stor del av
respondenterna i Hallunda, Skärholmen och Kista som inte var medlemmar på varken Sats
eller F&S förklarar att om man överhuvudtaget skulle börja träna på någon av dessa
anläggningar krävs det billiga priser just för att de flesta var antingen arbetslösa, sjukskrivna
eller inte hade råd med prisklasserna som Sats eller F&S har samt att anläggningarna låg nära
bostaden. Inkomst verkar alltså spela en viktig roll för att man ska teckna ett medlemskap.
Men ännu viktigare är dock att anläggningarna skulle vara anpassade efter människornas
specifika behov så som ålder, att det finns avdelningar för kvinnor och att människor med
liknande kulturell bakgrund som ens egna tränar på anläggningarna. (se tabell 9, 10 och 11
2013, muntliga källor). Detta stämmer överens med resultaten Powell et al. (2006), Choitz et
al. (2010), Belza et al. (2007) och Lees et al. (2004) fick fram, att låga kostnader, bra
öppettider och kulturspecifika träningsmöjligheter var några faktorer som skulle leda till att
fler människor i lågstatusområden skulle bli mer fysiskt aktiva på anläggningar.
Detta innebär då att om Sats eller F&S skulle etablera sig i t.ex. Hallunda centrum skulle det
bland annat betyda att kedjorna måste sänka sina kostnader för medlemskap samt att man har
pass/avdelningar med instruktörer som har kunskap anpassad för människorna i området.
Skulle alla dessa kriterier uppfyllas finns möjligheten att fler människor, både unga som
gamla, i lågstatusområden skulle vara mer fysiskt aktiva i anläggningar så som Sats och F&S.
Är detta något som kedjorna skulle införa kan man då undra? Det får inte glömmas att
kedjorna trots allt är verksamheter som behöver drivas av vinst och att placera anläggningar i
platser där verksamheten inte gynnas till fullo, t.ex. genom lågt antal medlemmar och där
träningskedjorna riskerar att dra in mindre pengar är inte attraktiva platser.
Trots detta förklarar Salmén (2013, intervju) och Thornberg (2013, intervju) att ambitionen är
att finnas tillgängliga för alla och få fler människor att vara fysiskt aktiva. Därför är det viktigt
med lättillgänglighet och expansion av anläggningar för att alla ska kunna ta del av det Sats
och F&S erbjuder. Jernberg (2013, intervju) och Kevius (2013, intervju) följer också samma
spår då de bland annat förklarar att det ska finnas möjligheter för alla människor att idrotta
oavsett inkomstnivå, människor ska kunna motionera efter deras egna behov och önskemål
samt att dialoger förs med privata aktörer om hur man kan underlätta nya etableringar.
Överhuvudtaget poängterar både Jernberg (2013, intervju) och Kevius (2013, intervju) vikten
av att olika motionsformer ska vara tillgängliga för alla, att tidig inkludera idrottsytor i
planeringen och man har dessutom olika projekt på gång för att aktivera befolkningen. Men
frågan är om detta är tillräckligt? Visserligen är det många unga som gynnas av
sportsaktiviteterna och att föreningslivet får större utrymme, men hur är det då med
människor som inte trivs med den träningsformen? Människor som hellre föredrar
medlemskap på gym av olika orsaker så som att skapa ett socialt nätverk? Kommer dessa
grupper då att gynnas av politikernas projekt? Kevius (2013, intervju) nämnde att dialoger
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förs med privata aktörer för att underlätta etablering och Jernberg (2013, intervju) förklarade
att politikerna kan skapa goda förutsättningar för företag att bedriva sina verksamheter. Om
både Thornberg (2013, intervju) och Salmén (2013, intervju) förklarade att ambitionen är att
finnas tillgängliga för alla, borde det då finnas ett bättre samspel mellan politiker och
träningskedjor för att få alla människor att bli mer fysiskt aktiva. Exempelvis, bonusar till
träningskedjor som etableras i platser där behovet av motion är som störst eller att hyra
tomma lokaler i skolor som är anpassade för lokalbefolkningen så som Jernberg (2013,
intervju) förklarade.
Vid ett utvecklat samspel mellan alla inblandade aktörer skulle det då kunna leda till positiva
effekter för befolkningen. Detta bekräftar då Sallis et al. (1990) ståndpunkt om att stora
insatser från beslutsfattare påverkar hela samhället i stort genom att lägga stor vikt på
folkhälsan. Syftet med denna uppsats är inte att undersöka hur det politiska arbetssättet och
beslut går till. Men vad tidigare studier och resultaten i denna uppsats visar är att
tillgängligheten av anläggningarna i alla områden skulle kunna leda till fler som är fysiskt
aktiva om det sker i samband med befolkningen önskemål. Möjligtvis skulle omfattande
undersökningar i varje kommun kunna ta del av vad befolkningen önskar för att eventuellt
vara mer fysiskt aktiva. På det sättet skulle det vara smidigare att på tidigt plan kunna planera
och etablera olika typer av träningsfaciliteter.
Avslutningsvis, tillgängligheten av Sats och F&S är i sig självt inte tillräckligt för att lösa
problematiken vad gäller t.ex. övervikt eller att vissa människor inte motionerar tillräckligt,
kost, beteende och liknande aspekter är alla minst lika viktiga. Ansvaret kan inte endast ligga
hos politiker och träningskedjorna, människor måste även ta ett eget ansvar ifråga om motion.
Häri ligger bland annat den största utmaningen, att människor förstår vikten av motion och är
fysiskt aktiva oavsett om det är promenader varje dag eller gruppass på en träningskedja. Det
går dock inte att förneka att tillgängligheten av träningsanläggningar anpassade för alla typer
av människor skulle åtminstone vara hjälp på vägen.

7. Slutsatser
Majoriteten av Sats/F&S anläggningar finns i Stockholms kommun men är även
utspridda i andra kommuner. Kriterier som främst styr lokaliseringsbesluten är
inkomstnivåer, befolkningstäthet, nära eller i kommersiella centrum och
överhuvudtaget där det finns en stor rörelse av människor. Sats och F&S vill gärna
etablera anläggningar nära arbetsplatser och företag då man har företagserbjudanden.
Men då anläggningarna inte finns överallt i länet är det intressant att fundera över om
det beror på att alla arbetsplatser/företag inte är lika attraktiva för anläggningarna?
Tillgänglighet, utbud, prisnivå och att anläggningarna låg nära bostäder/arbetsplatser
var anledningar till varför medlemmar just valde att vara fysiskt aktiva på Sats eller
F&S. Då möjligheten finns att vissa människor av olika anledningar väljer att inte
träna på någon anläggning trots god tillgänglighet och närhet till bostaden hade det
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därför varit intressant med beteendestudier som undersöker inställning till motion.
Därmed är det inte tillräckligt att påstå att tillgänglighet och närhet per automatik leder
till att fler skulle vara fysiskt aktiva.
Huruvida anläggningarna är etablerade just där behovet av motion är som störst är inte
något som träningskedjorna primärt prioriterar trots att vissa anläggningar kan finnas i
sådana områden. Det hänger även ihop med att anläggningar som kräver relativt höga
medlemskap inte etableras i lågstatusområden. Slutsatsen är alltså att det är främst
marknaden och de ovannämnda kriterierna om var anläggningarna etableras som
primärt styr anläggningarnas etableringsplatser.
F&S målgrupper är unga och gamla och de som vill betala ett billigare pris för träning.
Sats målgrupper är individer mellan 20-50 år och för människor som har en högre
inkomst då prisnivån var hög jämfört med andra anläggningar i Stockholm. Båda
träningskedjorna är öppna för alla egentligen, vem som helst får/kan bli medlem men
utifrån pris, tillgänglighet och utbud blir vissa människor exkluderade. Dessa bodde
främst i lågstatusområden, om de eventuellt skulle börja träna på Sats/F&S skulle det
vara viktigt med lågt medlemspris, att anläggningen låg nära bostaden och att det
fanns ett utbud anpassade efter kultur, ålder och kön. Frågan är dock om detta är något
som Sats och F&S skulle gynnas av då de skulle behöva sänka priserna på
medlemskapen och utveckla sina utbud.
Ambitionen för Sats/F&S är att finnas tillgängliga för alla människor för att fler ska
vara mer fysiskt aktiva. Politikerna följer samma spår då de förklarar att människor,
oavsett inkomstnivå etc., bör få motionera efter deras egna önskemål. Alltså, borde det
finnas ett bättre samspel mellan politiker och privata aktörer i syfte för att
anläggningarna ska vara tillgängliga för alla människor då vissa grupper föredrar att
motionera på anläggningar. Utdelning av bonusar till anläggningar som etableras i
områden där motion behövs som mest eller att man hyr tomma lokaler för aktiviteter
anpassade för lokalbefolkningen skulle kunna vara några lösningar. Att på tidigt plan
ta reda på vad som skulle krävas för befolkningen att motionera underlättar framtida
planering och etablering av nya träningsanläggningar.
Slutligen, tillgänglighet och låga medlemspriser på anläggningar är i sig självt inte
lösningen på problematiken då fler aspekter bör inkluderas så som kost, motivation
etc. Men tillgängligheten av träningsanläggningar anpassade för alla typer av
människor skulle åtminstone vara hjälp på vägen.
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8. Summary
SATS and Friskis & Svettis – Where and for whom?
In today’s society, more and more people tend to be less physical active while the prevalence
of overweight is growing. Alongside these trends, availability and access to training facilities
are increasing but the interesting question is, if every group in society has access to these
facilities? The main aim of this study is to gain knowledge of where and why the fitness
clubs, Sats and Friskis & Svettis in Stockholms county, choose to locate their facilities in
certain places, and which their primarily target groups are? Furthermore, the aim of this study
is to gain knowledge of the people’s health status in the areas where the facilities are located.
To fulfill the purpose, the following research questions needs to be answered:
Where in Stockholms County are the fitness facilities located and what criteria
governs the decisions of where to establish a facility? Are the facilities located
in places where exercise is most needed?
What are the fitness clubs target groups?
In what way could the fitness clubs availability and unavailability affect the
population’s health?
In order to answer these questions, both qualitative and quantitative methods where used.
These methods were literature studies of previous research, interviews, field observations and
mapping in ArcGIS. Interviews were conducted with members of the fitness clubs but also
with non members, i.e. people who lived in areas with an absence of fitness clubs. Further,
four email-interviews were conducted with the chiefs of the fitness clubs and with two
political representatives in order to get their view of this issue. The mapping included
statistics from different databases in order to map the facilities in relationship to different
variables such as income, prevalence of overweight, population and amount of working
population. And also, some Google Earth pictures were used as a complement to the maps.
The results in this paper show that the facilities are located mostly in the central of Stockholm
where income levels, population density and amount of people working in an area are high
but they are also scattered over some municipalities in the county where the above mentioned
criteria’s are to be found but not all. The facilities also strive to be near commercial centers
where there are a large flow of people, such as galleries and so on.
The facilities assortment such as group workouts, machines and so on, price range,
availability and close proximity between residence and facility are all important reason for the
people concerning whether or not they will join Sats or Friskis & Svettis in order to be
physical active. An interesting point of view is that there are possibilities that some people,
although there is good availability of fitness clubs or that they have close proximity to a club,
because of different reasons do not want to exercise. It would therefore be interesting to
conduct studies about health and training behavior in order to find out if availability and
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proximity really matters and leads to higher exercise levels. Sats and Friskis & Svettis do not
primary focus on establish the facilities in areas where exercise is most needed although some
facilities can be located in that kind of areas. This has to do with the fact that facilities that
require a membership fee do not get established in low status areas. This means that it is the
market (i.e. the above mentioned criteria such as income level, population densities,
commercial centers and so on and so forth) that “decides” where the facilities will be located.
Friskis & Svettis targets groups where both young and older people (60-70 years old) and
those who did not want to pay higher prices for memberships. On other hand, Sats target
groups are those aged between 20-50 years and for people with a higher income since the
price range on their memberships are higher than other fitness clubs in Stockholm. It is
important to understand that both fitness clubs are open and welcomes everyone who wants to
get a membership despite income level and so on. But based on price, availability and what
the facilities supply their member some people may get excluded. Those who may get
excluded are people living in low status areas. If they eventually would become members of
the clubs it would take cheap prices, proximity between the residence and the facility in those
areas and that the facilities would have culture-specific exercise forms, age and gender
sections in order for them to become members. The interesting question though is if Sats and
Friskis & Svettis would benefit from this since it would mean reducing prices and develop
their assortment in order to meet the peoples demand.
Sats and Friskis & Svettis ambition is to become available to as many people as possible in
order to get more people to become physical active. The interviewed political representatives
in this study also follow this statement when they explain that all people no matter income
level and so on should have the same possibilities to be physical active after their own needs
and demands. This means that it should be a better interaction between the politicians and the
private actors (i.e. Sats and Friskis & Svettis) in order for the fitness clubs to be more
available to all the people everywhere since some people rather prefer to exercise at a fitness
facility instead of in a park etc. Some solutions could be distribution of bonuses to facilities
that establish themselves in areas where exercise is most needed or that fitness clubs can rent
empty premises for activities customized for the local people.
Finally, availability and low membership fees are alone not enough to solve the problem with
for example overweight or that the number of people who are physical inactive are getting
higher. This is because different aspects should be included such as exercise
motivation/behavior, diet and so on. But a better availability of facilities customized to all
kind of people would at least be help on the way.
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Medlemmar på Friskis & Svettis
Kvinna, 52 år, ekonom, bor i Johanneshov: 2013-04-29, intervju.
Kvinna, 19 år, kassörska på matvarubutik, bor i Enskede: 2013-04-29, intervju.
Man, 16 år, student på gymnasium, bor på Södermalm: 2013-04-29, intervju.
Man, 25 år, undersköterska, bor i Kärrtorp: 2013-04-29, intervju.
Kvinna, 62 år, tandläkare, bor på Södermalm: 2013-04-29, intervju.
Man, 18 år, student på gymnasium, bor på Ingarö: 2013-04-29, intervju.
Kvinna, 76 år, pensionär, bor på Södermalm: 2013-04-29, intervju.
Man 37 år, arbetslös, bor på Södermalm: 2013-04-29, intervju.
Man 19 år, studerande, bor i Enskede: 2013-04-29, intervju.
Kvinna, 19 år, servitris, bor i Årsta: 2013-04-30, intervju.
Man, 20 år, studerande, bor på Södermalm: 2013-04-30, intervju.
Man, 33 år, musikterapeut, bor i Bagarmossen: 2013-04-30, intervju.
Kvinna, 19 år, student, bor i Södertälje: 2013-04-30, intervju.
Kvinna, 18 år, student på gymnasium, bor i Södertälje: 2013-04-30, intervju.
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Man, 18 år, studerande på gymnasium, bor i Solna: 2013-05-03, intervju.
Kvinna, 17 år, student på gymnasium, bor i Bergshamra: 2013-05-03, intervju.
Man, 74 år, revisor, bor i Enskede: 2013-05-03, intervju.
Kvinna, 22 år, studerande, bor på Södermalm: 2013-05-03, intervju.
Man, 59 år, advokat, bor i Kungsholmen: 2013-05-03, intervju.
Man, 25, projektledare, bor i Bromma: 2013-05-03, intervju.
Medlemmar på Sats
Man, 53 år, egen företagare, bor i Nacka: 2013-05-6, intervju.
Kvinna, 27 år, fondadministratör, bor i Johanneshov: 2013-05-6, intervju.
Kvinna, 41 år, chef på telekommunikationsföretag, bor i Hammarby sjöstad: 2013-05-6,
intervju.
Kvinna, 30 år, barnmorska, bor i Bagarmossen: 2013-05-6, intervju.
Man, 31 år, administratör, bor på Södermalm: 2013-05-6, intervju.
Kvinna, 20 år, kassörska på matvarubutik, bor på Södermalm: 2013-05-6, intervju.
Kvinna, 42 år, marknadsförare, bor i Upplands Väsby: 2013-05-6, intervju.
Man, 29 år, ekonom, bor på Södermalm: 2013-05-6, intervju.
Man, 43 år, utbildningsadministratör, bor på Södermalm: 2013-05-6, intervju.
Man, 22 år, säljare på telekommunikationsföretag, bor i Tumba: 2013-05-6, intervju.
Man, 25 år, studerande och arbetar extra, bor i Vasastan: 2013-05-6
Kvinna, 30 år, lärare, bor i Kungsholmen: 2013-05-6, intervju.
Man, 26 år, hovmästare, bor i Midsommarkransen: 2013-05-6, intervju.
Kvinna, 42 år, sjuksköterska, bor i Enskededalen: 2013-05-6, intervju.
Kvinna, 70 år, pensionär, bor i Hägersten: 2013-05-8, intervju.
Man, 27 år, kassör i butik, bor i Vårberg: 2013-05-8, intervju.
Kvinna, 35 år, fritidspedagog, bor på Södermalm: 2013-05-8, intervju.
Man, 29 år, bilhandlare, bor i Liljeholmen: 2013-05-8, intervju.
Man 29 år, studerande, bor i Solna: 2013-05-8, intervju.
Man, 35 år, it-ansvarig på företag, bor i Älvsjö: 2013-05-8, intervju.
Respondenter i Hallunda
Kvinna, 50 år, hemmafru, bor i Norsborg: 2013-05-13, intervju.
Man, 59 år, arbetslös, bor i Hallunda: 2013-05-13, intervju.
Man 24 år, arbetar på restaurang, bor i Alby: 2013-05-13, intervju.
Man 26 år, bilmekaniker, bor i Alby: 2013-05-13, intervju.
Kvinna, 19 år, student på gymnasium, bor i Hallunda: 2013-05-13, intervju.
Kvinna, 23 år, kassörska på matvarubutik, bor i Hallunda: 2013-05-13, intervju.
Kvinna, frisör, 45 år, bor i Norsborg: 2013-05-13, intervju.
Kvinna, frisör, 41 år, bor i Norsborg: 2013-05-13, intervju.
Respondenter i Skärholmen
Man 19 år, studerande och arbetar extra, bor i Skärholmen: 2013-05-13, intervju.
Man 23 år, kioskbiträde, bor i Vårby gård: 2013-05-13, intervju.
Man, 28 år, banktjänsteman, bor i Skärholmen: 2013-05-13, intervju.
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Man, 54 år, civilingenjör, bor i Sätra: 2013-05-13, intervju.
Man 56 år, sjukskriven, bor i Skärholmen: 2013-05-13, intervju.
Kvinna, 53 år, sjukskriven, bor i Skärholmen: 2013-05-13, intervju.
Kvinna, 60 år, sjuksköterska, bor i Bredäng: 2013-05-13, intervju.
Kvinna, 67 år, pensionär, bor i Bredäng: 2013-05-13, intervju.
Respondenter i Kista
Man, 48 år, busschaufför, bor i Kista: 2013-05-14, intervju.
Man 55 år, snickare, bor i Husby: 2013-05-14, intervju.
Kvinna, 50 år, arbetslös, bor i Husby: 2013-05-14, intervju.
Man, 30 år, snickare, bor i Kista: 2013-05-14, intervju.
Kvinna, 47 år, sjukskriven, bor i Tensta: 2013-05-14, intervju.
Kvinna, 25 år, kassörska, bor i Akalla: 2013-05-14, intervju.
Kvinna, 24 år, kassörska, bor i Akalla: 2013-05-14, intervju.
Kvinna, 44 år, förskolelärare, bor i Kista: 2013-05-14, intervju.

Elektroniska källor
Dagens industri, 2013: http://www.di.se/artiklar/2012/5/31/gymjattar-fortsatter-svalla/ hämtad
2013-04-12
Dagens nyheter, 2012: http://annaiwarsson.files.wordpress.com/2012/10/dn_insidan.pdf
hämtad 2013-04-07.
Friskis & Svettis, 2013: http://web.friskissvettis.se/om-friskis-svettis/historia hämtad 201304-12.
SATS, 2013: http://web.friskissvettis.se/om-friskis-svettis/historia
http://www.sats.se/om-sats/sats-historik/
http://www.sats.se/om-sats/detta-ar-sats/ hämtade 2013-04-12.

Övriga källor
Figur 1: Kartskiss över Stockholms läns kommuner: http://www.ksl.se/svenska/om-ksl/varamedlemmar.html hämtad 2013-03-27.
Figur 8: Google Earth, 2013, bilddatum, 2012-4-4.
Figur 9: Google Earth, 2013, bilddatum, 2007-09-13.
Figur 10: Google Earth, 2013, bilddatum, 2012-4-4.
Figur 11: Google Earth, 2013, bilddatum, 2012-4-4.
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Statistiska underlag
Folkhälsoinstitutet, hämtad och bearbetad, 2013-04-10.
Statistiska centralbyrån, hämtad och bearbetad, 2013-04-10.
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