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Sammanfattning 

Syftet med studien har varit att belysa fenomenet hälsoism utifrån personliga tränares 

perspektiv. Tidigare forskning har påvisat att hälsoism är ett starkt växande fenomen i 

västvärlden.  

Utifrån syftet skapades tre frågeställningar; Hur diskuterar personliga tränare synen på sig 

som en förebild inom hälsa? Hur framträder hälsomedvetenhet i vardagen för personliga 

tränare? Vad innebär en hälsosam livsstil för personliga tränare? 

Undersökningen använde kvalitativ metod och bestod av fyra intervjuer. Informanterna var 

utbildade och arbetade med någon form med personlig träning.  

En del av resultatet visade att personliga tränare anser sig själv som förebilder och 

representanter för hälsa. Detta leder till att rätt beteende måste ske i en omgivning där kunder 

eller potentiella kunder kan hålla koll på en. Att inte ha rätt beteende i sådana situationer kan 

resultera i att man anses som en opålitlig personlig tränare. Ett annat resultat visar på att en 

hälsosam livsstil är viktigt för personliga tränare men att det är lika viktigt att inte ha för 

hälsosam beteende heller. Ett för hälsosamt beteende eller att ha hälsa som religion kan anses 

som osunt beteende.  

Slutsatsen i uppsatsen tyder på att personliga tränare är en del av hälsoismen och uppfyller en 

del krav på att ha hälsa som religion. Men det finns fortfarande en negativ inställning mot att 

ha hälsa som religion och att prioritera hälsa först. Detta kan förklaras utifrån att det inte är 

socialt accepterat än att ha hälsa som en religion kanske eftersom det är ett så pass nytt 

fenomen.   
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Abstract 

The aim of the study was to shed light on the phenomenon healthism based on personal 

trainers’ perspective. Previous research has shown that healthism is a rapidly growing 

phenomenon in the western world. 

Based on the purpose, three issues were created; How do personal trainers discuss their view 

as a role model in health? How does health awareness appear in everyday life for personal 

trainer? What does a healthy lifestyle for personal trainer mean? 

The study used the qualitative method and consisted of four interviews. The informants were 

educated and worked in some form of personal training. 

A part of the the results show that personal trainers consider themselves as role models and 

representatives of health. This leads to the proper behavior must occur in an environment 

where clients or potential clients can keep track of one. Not having the right behavior in such 

situations can result in being considered as an extremely unreliable personal trainer. Another 

result shows that a healthy lifestyle is important for personal trainers but it is equally 

important not to have too healthy behavior either. A too healthy behavior or to have health as 

a religion can be regarded as unhealthy behavior. 

The conclusion in the paper suggest that the personal trainer is part of the healthism and fulfill 

some requirements to have health as a religion. But there is still a negative attitude towards 

taking health as a religion and prioritize health first. This can be explained on the basis that it 

is not socially acceptable yet to have health as a religion perhaps because it is such a new 

phenomenon. 
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Inledning 
 

Västvärlden har med sin ekonomiska, geografiska och tekniska utveckling utvecklat en 

ideologi som lyfter fram betydelsen av att vara hälsosam. Ideologin kallas hälsoism 

(healthism) och innebär ett ökat hälsomedvetande och att allt fler väljer en hälsosam livsstil 

(Greenhalgh och Wessely, 2004). Den hälsosamma livsstilen har även betraktas som den nya 

religionen. Forskning har visat på att den hälsosamma livsstilen kan uppfylla de krav som 

behövs för att ses som en religion då de både innehar straff, belöning och en ansträngning att 

prestera bra. Det är framför allt i västvärlden som individer har tagit tills sig hälsa som en 

religion (Skrabanek, 1994 och Pelters och Wijma, 2016).  

Ur hälsoismens ideologi har en ökad träningsbransch växt fram (Smith-Maguire, 2001). Detta 

har lett till att allt fler individer har valt att träna med en personlig tränare. Minna Tunberger 

(2010) skrev på Svenska dagbladet att allt fler har blivit intresserade av att använda en 

personlig tränare. För några år sedan ansågs det som lyx att använda en personlig tränare men 

idag har det blivit allt mer vanligt och socialt accepterat. SvD presenterar siffror ifrån SATS 

där det visar att försäljningen för personlig träning låg på 54 miljoner kronor 2009 vilket hade 

varit en ökning med 47 procent ifrån året innan.  

Camilla Porsman (2006) har skrivit boken ”hälsa som yrke” och presenterar olika 

förväntningar en personliga tränare har på sig. Som personlig tränare förväntas man vara en 

förebild för medlemmarna som tränar på samma träningsanläggning och även för sina kunder. 

Det är därför viktigt för en personlig tränare att inte ha ett ohälsosamt beteende som 

exempelvis att röka, snusa eller dricka alkohol. Som en personlig tränare ska man föregå med 

ett gott exempel och ha ett sunt förhållande till träning och kost. Porsman (2006) tar även upp 

vikten att inte vara för tränad eller för fokuserad på kosten eftersom det är lika viktigt för en 

personlig tränare att vara ”normal”. En personlig tränare som kan unna sig ibland kan fler 

kunder relatera sig till.  

För att sammanfatta det kan man se att under de senaste decennierna har vi fått en ökad 

hälsomedvetenhet som betyder att personer har blivit mer medvetna om hur träning, mat, 

hälsa och välmående går ihop. Därför får vi en samhällsförändring där fler människor 

prioriterar hälsa framför allt annat och det syns bland annat genom att träningsindustrin ökar. I 

takt med att träningsindustrin har växt har yrket personligt tränare ökat. Hälsoism är det 
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fenomen som förklarar den växande hälsomedvetenheten och kan även ses som en ideologi 

där yrket personlig tränare, den växande industribranschen och en prioritering av hälsa har 

växt fram ur hälsoismen samtidigt som de reproducerar den. För att kunna belysa ett stort 

fenomen som hälsoism är ett sätt att få fram personliga tränares perspektiv eftersom de har 

växt fram ur hälsoismen. Samtidigt som Jennifer S. Maguire (2001) påvisar att personliga 

tränare är en representant för hälsa. Utgångspunkten i denna uppsats är att intervjua 

personliga tränares perspektiv eftersom deras syn på hälsa kan förklara en del i hälsoismen. 

Utifrån denna problemformulering skapade jag syftet; 

Syftet med studien är att belysa fenomenet hälsoism utifrån personliga tränares perspektiv.   

Frågeställning 

Hur diskuterar personliga tränare synen på sig som en förebild inom hälsa? 

Hur framträder hälsomedvetenhet i vardagen för personliga tränare? 

Vad innebär en hälsosam livsstil för personliga tränare? 
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Tidigare forskning 
 

Följande kapitel kommer ge en överblick av tidigare forskning samt definiera de begrepp och 

fenomen som används i studien. Den första rubriken ger en övergripande förklaring för 

fenomenet hälsoism och vilken betydelse det har i samhället. Den andra rubriken förklarar 

anledningar till varför vissa individer väljer hälsa som religion och vilka konsekvenser det får. 

Och den tredje rubriken förklarar uppkomsten och definitionen av yrket personlig tränare 

samt vilken roll de har i hälsoindustrin.  

Hälsoism 

 

Robert Crawford (1980) presenterar i artikeln ” Healthism and the medicalization of everyday 

life ” att det nya hälsomedvetandet kan betraktas som en ideologi. Med begreppet hälsoism 

(healthism) försöker han förstå den nya hälsomedvetenheten. Hälsoism definieras av 

Crawford (1980) som en livsstil som prioriterar hälsa över allt annat. Greenhalgh och Wessely 

(2004) menar att hälsoism är en ideologi med hög hälsokunskap, informationssökande, 

självreflekterande och en hälsosam livsstil.  

Att ha hälsa som en livsstil och prioritera hälsa över allt annat har idag blivit en norm. Cheek 

(2008) menar att hälsosismens normer har blivit förknippade med att se ung ut och ha en bra 

känsla över sin egen kropp. Den nya livsstilen har delat upp människor i dom som följer 

livsstilen och dom som inte gör det. Att inte följa en hälsosam livsstil får vissa konsekvenser i 

samhället, du kan anses vara odisciplinerad och oansvarig. Medan de som följer livsstilen 

anses vara disciplinerade och ansvariga individer (Cheek, 2008 och Skrabanek, 1994). Pelters 

och Wijma (2016) menar att fokusera på sin egen hälsa har idag blivit en del av det 

individualistiska och liberalistiska tänket vi har i västvärlden. Och om en utgår ifrån ett sådant 

tankesätt anses de individer som har en hälsosam livsstil rationella. Medan de som inte följer 

den hälsosamma livsstilen anses vara orationella.  

En mildare grad av hälsosism används av många västerländska länder. Länder använder 

kunskap och utbildning för att propagera om ett hälsosamt beteende. Staten använder sig även 

av olika typer av tvång för att etablera normen ”en hälsosam livsstil” för alla. Olika typer av 

tvång är exempelvis regelbundna hälsokontroller eller att idrott i skolan. Den övergripande 

förklaringen till att etablera en hälsosam norm är att bra hälsa för alla ger en större lycka för 
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alla i samhället (Skrabanek, 1994). Cheek (2008) menar att allt fler regeringar argumenterar 

för att individer ska ta ett eget ansvar för att ha en hälsosam livsstil.  

Hälsa som religion  

 

Redan på 1980-talet började det talas om att hälsa har fått en allt större betydelse i västvärlden 

och Philipson m.fl. (1989) skrev redan 1989 att hälsointresset var vår tids religion. I det ökade 

hälsointresset har ideologin hälsosism uppkommit och hälsa som religion anses vara en del av 

den nya ideologin (Skrabanek, 1994).  

I en allt mer förändrad värld växter den osäkra känslan allt större. Särskilt osäkert har det 

blivit för medelklassen som har förlorat sina förbindelser med traditioner. Detta har lett till att 

allt fler väljer att fylla tomrummet med hälsa och en hälsosam livsstil. Hälsa har idag blivit 

något en själv kan påverka och styra och på så sätt blir det något en kan hålla fast vid i en 

förändrad värld. Det är därför många ersätter hälsa som deras religion (Skrabanek, 1994).  

Pelters och Wijma (2016) har ställt sig frågan om hälsa verkligen kan kvalificeras som en 

religion. Utifrån religioner har de tagit fram tio grundbegrepp som man ska uppfylla för att de 

ska räknas som en religion. När de jämförde de tio grundbegreppen och hälsa var deras 

resultat att de uppfyllde kraven och att hälsa kan ses som en religion. De menar även att redan 

i västvärlden har de erkänts som en religion. Ett annat resultat de fann var att i hälsa precis 

som i religion tillkom det straff, belöningar och en ansträngning att prestera så bra som 

möjligt. De kopplade detta till Webers teori om protestanterna som menade att hårt arbete 

blev belönat av gud i rikedom, men i detta fall blir det hälsa. 

Förr uppfostrades man ens barn till att bli goda kristna men idag är det allt mer viktigare att 

uppfostra dem till att få ett hälsosamt beteende. De gamla förklaringarna som att inte ha 

tillfälliga sexuella förbindelser eller dricka alkohol är inte längre förknippat med bibeln utan 

att man kan få könssjukdomar eller att levern tar skada, alltså hälsoförklaringar (Philipson et 

al., 1989).   

Irma Kurtz (1987) kritiserar den nya religionen för att vara falsk. Hon menar att den nya 

religionen lägger fokus på att individen ska må bra och särskilt individens kropp. Det finns 

inga riktlinjer i den nya religionen som talar om hur man ska behandla andra. Det finns två 

övergripande löften man får om en antar hälsa som en religion. För det första är att en ska bli 

lyckligare och för det andra är att man kommer leva längre. Straffet för att inte ha en bra 
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hälsoreligion blir tecken på sjukdomar och ”djävulen” bryr sig inte längre om själen utan bara 

kroppen.  

De som förespråkar en allt mer hälsosammare livsstil blir förespråkare för hälsoreligionen. 

Det är bland annat läkare men även personliga tränare. Det blir då extra viktigt för dem att 

leva som de lär. Om omvärlden skulle se en talesperson för hälsa bli för full eller gå på droger 

skulle det omskaka deras tro (Kurtz, 1987). 

Personliga tränaren  

 

På 1970-talet blomstrade träningsindustrin upp och på 2000-talet exploderade marknaden för 

varor och tjänster som var relaterade till att förbättra sin kropp (Smith-Maguire, 2001). I den 

ekonomiska tillväxten har hälsa blivit något man kan sälja. Att övertyga människor att köpa 

träningsvaror har inte blivit svårt eftersom alla anses behöva det (Skrabanek, 1994). Hälsans 

framväxt under de senaste decennierna har resulterat i fler träningscenter. Under 2014 till 

2015 hade det skett en ökning från 1400 till 1450 träningscenter i Sverige (Almega 

Friskvårdsföretagen, 2014/2015).  

Detta har även lett till att personlig tränare är den snabbaste växande yrket inom hälsa 

(Nygård et al., 2015). År 2014 till 2015 ökade träningsbranschen till 5,1 miljarder kronor 

vilket var en ökning på 8 %. Antalet arbetare inom branschen under samma år hade ökat med 

6 % till 3922 stycket, dock sägs det inte hur många som arbetar utan anställda på 

heltidstjänster (Almega Friskvårdsföretagen, 2014/15). 

Nationalencyklopedin definierar en personlig tränare som en person som leder eller har ansvar 

för (någons) träning (tränare, 2016). En personlig tränare ger råd och tips om kost, träning och 

övningar. Deras övergripande mål med yrket är att sträva efter att kunden kan ta hand om sig 

själv och fortsätta uppnå sina mål inom hälsan (Porsman, 2006) Jennie S. Maguire (2001) 

menar att en personlig tränare inte bara arbetar med kroppsformen utan även med strategier 

för att uppnå ett hälsosamt beteende. Dessa strategier och förändringar i beteendet kommer ha 

stor påverkan på individens identitet.  

En personlig tränare är en symbolisk representant för träningsindustrin (Smith-Maguire, 

2001). Därför har personlig tränare ett ansvar för att vara i god form eftersom det är träningen 

och hälsan de representerar (Institute for Career Research, 2009). David Huston (2013) prata 

om att personliga tränare innehar kroppsligt kapital. Han definierar kroppsligt kapital som att 
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beskriva värdet på ens utseende och fysiska tillgångar vilket kan transformeras till 

ekonomiska, sociala och kulturella kapital. Ju högre grad kroppsligt kapital en personlig 

tränare har desto mer tror kunderna på ens kunskap. Det är särskilt viktigt för personliga 

tränare att ha kroppsligt kapital eftersom i träningsbranschen anses det vara extra viktigt. En 

personlig tränare är ett av flera yrken som använder kroppsligt kapital till sin fördel i 

arbetslivet.  

Under de senaste decennierna har vi fått en ökad hälsomedvetenhet och det ser vi genom att 

träningsindustrin växer. Ur träningsindustrin lyfts personliga tränare fram som en av de mest 

snabbast växande yrket inom hälsa. Hälsoism fenomenet förklarar den växande 

hälsomedvetenheten vi har i samhället. Så för att kunna belysa fenomenet hälsoism är 

utgångspunkten i det här arbetet att titta på personliga tränares perspektiv eftersom dom har 

växt fram ur hälsomedvetenheten.  
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Teori 
 

Utifrån frågeställningarna och tidigare forskning har två teoretiska begrepp valts, 

disciplinering och normer. Dessa begrepp kommer att användas som analytiska verktyg för att 

analysera det resultat som presenteras. 

Disciplineringen valdes på grunden av att det fanns en viss förväntning på personliga tränare 

att de skulle ha ett disciplinerat beteende. Särskilt i fråga två, hur framträder 

hälsomedvetenhet i vardagen för personliga tränare, förväntas det finnas vissa beteende eller 

saker personliga tränare gör i sin vardag för att vara hälsosamma.  

Normer valdes på grunden av att tidigare forskning hade påvisat att personliga tränare har 

vissa förväntningar på sig att vara en förebild, vara i god form och hälsosam (Institute for 

Career research, 2009, Porsman, 2006 och Smith-Maguire, 2001). Dessa förväntningar kan 

anses vara normer och därför valdes begreppet. Förväntningarna kan även kopplas samman 

med normer som själva yrket personliga tränare har, att dom tillhör den rollen en personlig 

tränare tar på sig.  

Disciplinering 

”Disciplinens historiska ögonblick är det ögonblick då en konst att hantera människokroppen 

uppstår, som inte bara syftar till att öka måttet av dess färdigheter eller ens måttet av dess 

underkastelse, utan till att skapa ett förhållande som på en och samma gång gör kroppen 

lydigare ju nyttigare den är - och tvärt om” (Foucault, 2003, sid. 139-140).  

För att förklara disciplineringens som maktmodell används panoptikon. Panoptikon är ett 

fängelse som består av en rund byggnad med ett torn i mitten. Runt om tornet får varje fånge 

en varsin cell med ett fönster ut mot omvärlden och ett fönster in mot tornet. I tornet sitter en 

fångvaktare som har översikt över alla celler. Ingen fånge kan se när de blir övervakade av 

fångvaktaren eftersom fönstren är tonade. ”Panoptikon gör den huvudsakliga verkan, göra 

fången medveten om att man kan se honom. Tack vara att han är medveten om det fungerar 

den automatiskt”(Foucault, 2003, sid. 202). Fången vet aldrig när hen blir övervakad därför 

bildas en direkt övervakning över en själv.  

Utifrån disciplineringen blir makten avindvidualiserad och automatiskt. Makten ligger inte 

längre i någon person, institution eller myndighet. Disciplineringen är en makt som finns i 
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olika redskap och tekniker där individen är både verktyg och föremålet. Människan är både 

den som har makten och blir övervakade av makten (Foucault, 2003).  

När makten inte lägre befinner sig i någon individ har det skapat tekniker som är avsedda för 

att mäta och kontrollera den onormala i samhället. Disciplineringen används för att få en ökad 

nytta av individer, öka produktionen och befolkningen. Disciplineringen har tre tekniker, tre 

maktmekanismer som förklarar hur makten används. Dessa tre är hierarkiska övervakningen, 

normaliserade sanktionen och examen (Foucault, 2003).  

Den hierarkiska övervakningen innebär att disciplineringen har möjligheten att övervaka ifrån 

flera håll. Det sker en gemensam övervakning av alla inom ett givet område. Varje individ vet 

även att de blir övervakade och en foglig kropp skapas. Även fast en hierarkisk modell 

fortfarande finns kvar befinner sig makten inte högst upp hos chefen utan hos alla (Foucault, 

2003).  

Den andra maktmekanismen är den normaliserade sanktionen. Det är det straffsystem som 

finns inuti disciplineringen. Straffen är till för att alla individer ska bli underordnade. Straffen 

är skapade utifrån lagar, regelment men även regler för en specifik situation. Sanktioner är till 

för att inget avvikande ifrån normen ska ske. Exempel på sanktioner kan vara blickar, 

uttalande eller utfrysning (Foucault, 2003). Hur detta kan kopplas till frågeställningarna är att 

det kan finnas vissa specifika normer inom gruppen personliga tränare och hur dessa normer 

upprätthålls genom sanktioner de får men över utövar mot andra individer. Exempel i 

frågeställning ett, hur diskuterar personliga tränare synen på sig själva som förebilder. Det kan 

finna en norm hur en personlig tränare ska vara och om de inte följer det kan konsekvenser 

ske och sanktioner kanske upplevs. Syftet med uppsatsen är att belysa hälsoism utifrån 

personliga tränares perspektiv och genom att använda denna teori med disciplineringen och 

normens sanktioner kan man se vilka sanktioner personliga tränare upplever och utövar och 

koppla till ett större sammanhang där dessa sanktioner kan ses som sanktioner inuti 

hälsoismen.  

Examen är en kombination mellan övervakningens hierarki och sanktionens metoder. En 

normaliserad granskning och en övervakning gör det möjligt att kvalificera och klassificera 

människor. Utifrån en uppdelning ger det även utrymme för att belöna och bestraffa individer. 

Disciplineringsmakten mäter, väger, beskriver, bokför och jämför individer mot varandra. Ens 

värde blir vem man är. Det leder till att makten har en kontroll över att förändra individen 

genom att dressera och normalisera den (Foucault, 2003).  
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Norm 

 

Sociala normer har en stor betydelsen för samhället eftersom det som anses normalt är lika 

självklart som lagen om gravitationen. De sociala normer man har i samhället skapar vanor i 

vårt beteende (Segerstedt, 1966). Normer har en betydelse för gruppen likväl som samhället. 

För att förstå en persons handlingar kan man titta på gruppens normer (Segerstedt, 1952-

1955). Torgny T. Segerstedt(1966, sid. 105) definierar sociala normer: ”En social norm är en 

verbal händelse med tvingande funktion”.  

Fine (2012) menar att normer är till för att en ska skapa en stabil grupp och för att en ska 

känna tillhörighet till gruppen. Normerna skapar beteendestrategier som man förväntas följa 

och anses vara riktiga för gruppen. Men normerna har ingen tvingande funktion enligt Fine 

utan en vägledande. En lyder inte normen utan man presenterar den. En annan viktig del Fine 

tar upp är att man skapar kategorier för att förstärka gruppens moraliska gräns. Exempelvis 

kan kategorin ”mat” eller ”träning” betyda olika saker för olika grupper. Gruppen sätter upp 

en moralisk gräns för vad varje kategori betyder för dess medlemmar.  

I alla grupper finns det en normkälla som har förmågan att belöna de som följer normen och 

bestraffa de som inte följer normen (Segerstedt, 1952-1955). En normkälla har alltså 

möjligheten att ge ut sanktioner. Belöning kan vara pengar, status, smicker och priser. Straff 

kan vara satir, psykiskt eller fysiskt lidande. För att gruppens medlemmar ska lära sig 

gruppens normer behövs belöning och straff för att rätt beteende ska uppfyllas (Segerstedt, 

1966).  

För att en normkälla ska kunna fungera i en grupp måste gruppen dela samma sociala miljö. 

Gruppen måste använda samma sociala språk för att ett verbalt uttalande ska ha någon 

mening. Om en normkälla befinner sig på ett okänd social miljö och gör ett verbalt uttalande 

kan det leda till katastrof. En normkälla som ger sanktioner har ofta inget med den egna vilja 

att göra eftersom sanktioner och normer måste befinna sig inom samma sociala miljö 

(Segerstedt, 1966). Personliga tränare är en grupp som delar samma sociala miljö och deras 

syn på hälsa delas lika. Att bli en normkälla inom gruppen personliga tränare kan vara 

specifika personliga tränare som andra ser upp till eller tränare som har mer kunskap. En 

personlig tränare är även en normkälla till de klienter som anställer dem. Klienterna befinner 
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sig i den sociala miljön vilket gör det möjligt för personliga tränare att ge ut sanktioner och 

belöningar.  

Den mesta kommunikationen som sker i dagen samhälle är indirekt. Uttalande i indirekta 

situationer har fortfarande en mening men det är ingen direkt order. I sådana situationer är det 

orden som har makten att frisläppa beteende. Beteendet från normen kommer anses som ens 

sociala verklighet och förknippas med ens personlighets struktur. Normen förstås inte som ett 

uttalande ifrån normkällan utan ifrån ens egen personlighet. Att följa normen blir vår identitet 

och vårt enda tänkbara alternativ till handling och beteende (Segerstedt, 1966).  
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Metod 
 

Följande kapitel beskriver arbetsprocessen ifrån början till slut. Under den första rubriken, 

Arbetsprocess, kommer arbetsprocessens huvuddelar presenteras i relation till den valda 

metodlitteraturen. Arbetsprocessen har även delats in i flera underrubriker; Syfte och 

frågeställning, Metodval, Intervjuguide, Urval och presentation av informanter, Intervjuande 

och Transkribering och kodningsprocess. 

Under den andra rubriken, Trovärdighet, diskuterar jag validitet och reliabilitet samt andra 

begrepp som stärker uppsatsen trovärdighet.  

Den sista rubriken, Etiska övervägande, diskuterar jag de etiska aspekterna på arbetet samt 

vad jag har gjort för att hålla mig till de etiska riktlinjerna.  

 

Arbetsprocess  

 

I det här avsnittet kommer arbetet beskrivas ifrån då valet av ämnet skapades till att resultatet 

växte fram. Arbetsprocessen har utgått ifrån Jan Trost (2010) presentation av Kvales sju 

stadier för en kvalitativ intervju. Arbetets sju stadier har varit min utgångspunkt för uppsatsen. 

Syfte och frågeställning 

Det första steget i arbetsprocessen är tematisering och innebär skapandet av syfte, 

frågeställning och även teoretiska perspektiv. Första tanken till uppsatsen börjades med ett 

blankt papper där jag skrev ner begrepp och områden som har intresserat mig under min 

studiegång. Begrepp och områden bröts ner till mindre och mindre områden tills jag skapade 

ett tema. Utifrån temat skapade ett preliminärt syfte och frågeställningar. Stor tid lades ner 

inför skapandet av syftet och frågeställning då enlig Monica Dalen (2015) kommer det 

underlätta materialinsamlingen. 

Den andra delen i processen kallas design och innebär att man gör bakgrundsforskning och 

väljer metod (Trost, 2010). Bakgrundsinformationen bestod av artiklar och böcker som jag 

ansåg var relevant till min studie. Frågeställningarna konkretiserades efter en 

bakgrundsinformation och bröts ner till tre stycken. All bakgrundsinformation om fältet 

gjordes innan intervjuerna tog form för att lättare känna igen miljön för enligt Monica 

Dalen(2015)kan de ge understöd i intervjuandet.  
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Metodval 

Mitt preliminära syfte var att belysa fenomenet hälsoism ur personliga tränares perspektiv. 

För att få personlig tränares egna åsikter och tankar valdes metoden intervju. Jan Trost (2010, 

sid. 43-44) menar att kvalitativa intervjuer är till för att ”förstå hur den intervjuade tänker och 

känner, vilka erfarenheter den har och hur den intervjuades föreställningsvärld ser ut”. 

När valet av metod gjordes tillkom en del övriga delmoment och övervägande in i bilden. 

Bland annat valet av intervjuform, intervjuguide, urval och distinktion.  

Intervjuformen i denna uppsats innebär en hög strukturering och en låg standardisering. 

Strukturering betyder i detta fall att man före intervjun veta vad en ska fråga efter och att alla 

frågor handlar om samma ämne. Standardisering innebär att alla frågor och situationen är 

detsamma för alla intervjuare vilket inte kommer vara fallet i denna uppsats (Trost, 2010).  

Enligt Patrik Asperg (2011) innebär ett metodval även ett val av distinktioner. I intervjuer 

använder man oftast subjektivistiska distinktioner, vilket har gjort i denna uppsats. Det 

innebär att intervjuerna kommer utgå ifrån att det intervjupersonen säger är deras sanning och 

deras verklighet. Centralpunkten i intervjuerna ligger i hur aktörerna förklarar sina handlingar 

och syften. 

Intervjuguide 

Innan kontakten med intervjupersonerna skedde skapades en intervjuguide. En intervjuguide 

innehåller konkreta frågor och ämne som skapas utifrån frågeställningarna och syftet (Dalen, 

2015). När jag skapade intervjuguiden la jag in syftet och frågeställningarna i ett 

Worddokument för att lättare få en överblick av vad jag var ute efter (Dalen2015). Sedan 

skrev jag ner frågor, begrepp och situationer som skulle kunna tänkas fråga om. Under 

frågeställning två, hur framträder hälsomedvetandet i vardagen för personlig tränare, skapades 

exempel frågan ” Kan du berätta hur dagen såg ut igår från att du gick upp på morgonen tills 

att du gick och la dig?”. Detta gjorde för att få en heltäckande bild på hur en vardag ser ut för 

personliga tränare och vad de tycker är viktigt att ta med i en sådan fråga. Under 

frågeställning tre, Vad innebär en hälsosam livsstil för personliga tränare, skapades exempel 

frågorna ”Vad innebär en hälsosam livsstil för dig?” och ”Vad är skillnaden mellan bra och 

dålig hälsa enligt dig?”.  

Sedan granskades alla frågor och bästa möjliga skapades. Frågorna delades även in i ämnen 

för att lättare följa en struktur när jag intervjuar. De ämnen som konstruerades var Livsstil, 
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Hälsomedvetande, Disciplinering, PT som förebild. Check frågor och avslutande frågor(Se 

bilaga 1).  

  

Urval och presentation av informanter 

Urvalet av informanter utgick ifrån ett bekvämlighetsurval som är ett urval där man tar de 

informanter som är villiga att ställa upp (Trost, 2010). Ett informationsmejl(Se bilaga 2) 

skickades ut till flertal gym och träningscenter som hade personliga tränare i en mellanstor 

stad i Sverige. De informanter som svarade och var villiga att ställa upp på en intervju 

kontaktades vidare och blev informanter.  

Det upplevdes en svårighet att få tag på informanter då många kontaktades men få personer 

hade tid att ställa upp på en längre intervju.  

Informanter: 

1. Yngre man som under det senaste året hade utbildat sig till personlig tränare. Arbetar 

heltid som personlig tränare. Informanten var även min provintervju. 

2. Yngre kvinna som arbetar heltid som personlig tränare och har gjort det under en 

längre tid.   

3. Yngre man som hade utbildade sig till personlig tränare under det senaste året. Arbetar 

extra som personlig tränare online.   

4. Äldre kvinna som under det senaste året hade utbildat sig till personlig tränare. 

Arbetar extra som personlig tränare.  

Intervjuande 

Det tredje och fjärde steget i arbetsprocessen var intervjuandet och överföring till 

bearbetningsbar form. 

Inför intervjun valdes den tekniska utrustningen en telefon där applikationen ”röstmemo” 

användes. För att garantera sekretess stängdes säkerhetskopieringen av under intervjun, sedan 

skickades intervjuerna direkt till en säker källa och raderades ifrån telefonen. Telefonen sattes 

även i flygplansläge för att inte bli avbrutna av annan kommunikation. 

Intervjuandet börjades först med en provintervju för att testa på den intervjuguide som hade 

skapas samt för att testa mig själv på okänd mark. Provintervjun gick så pass bra att hen togs 

med som en informant. Direkt efter provintervjun ändrades stora delar i intervjuguiden, bland 
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annat togs begreppet självdisciplinering bort eftersom informanten inte uppfattade hur hen 

skulle förklara detta ord. 

Alla intervjuer, även provintervjun, påbörjades med en diskussion om konfidentalitet, 

tystnadsplikt och rätten att avbryta eller inte svara på frågor. Detta bekräftades även på 

ljuduppspelningen. Intervjuerna genomfördes på två olika platser där enskilda rum bokades 

för att inte störas av omgivningen. Informanterna bestod av fyra personer som var utbildade 

personlig tränare samt arbetade som personlig tränare i någon form. Intervjulängden låg på en 

timme till en och en halv timme för alla fyra informanter.  

Intervjun spelades in och anteckningar gjordes under tiden för att lättare ställa följdfrågor. 

Direkt efter intervjun skrevs egna tankar och uppfattningar ner för att kunna lägga till 

handlingar som inte uppfattades på ljudinspelning. Anteckningar gjordes även för att förbättra 

mitt eget intervjuande samt att förbättra intervjuguiden. Efter alla intervjuer fick 

intervjuguiden genomgå en granskning och finjusterades.  

Transkribering och kodningsprocess  

När alla interjuver hade gjorts transkriberades dem i programmet otranscribe. Intervjuerna 

skrevs ut för att påbörja kodningen och det femte steget, bearbetning och analys, i 

arbetsprocessen. Kodningen går ut på att bryta ner det insamlande materialet. Kodningen 

började med en öppen kodning och vilket innebär att en har ett öppen och nyfiket sinne till 

ens material (Rennstam och Wästerfors, 2015). En öppen kodning innebär även att hitta de 

begrepp, ord eller uttalanden som senare kommer att bilda kategorier (Dalen, 2015). Här är ett 

utdrag hur en öppen kodning kan se ut; 

”Hälsosamt men inte för överdrivet, inge sjukligt liksom, jag håller det på en normal nivå och 

äter vad jag vill” 

De kursiverade orden är de ord och begrepp som är koder i detta stycke.  

Efter den öppna kodningen började den selektiv kodning vilket är den process då mönster och 

teman eller kategorier börjar framkomma (Rennstam och Wästerfors, 2015). Detta gjordes på 

en stor whiteboard där jag skrev ner de begrepp och koder som jag hade bildat och delade in 

dem i grupper. Jag delade in materialet i den selektiva kodningen efter frågeställningarna. Och 

skapade kategorierna efter analysen. Kategorierna svarar på frågorna i inbördes ordning:  

 ”Personlig tränare som förebild” med underkategorierna ”Trovärdig personlig 

tränare” och ”En personlig tränare att relatera till”.  
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 ”Medvetna val i vardagen” med underkategorierna ”Planeringens betydelse” och 

”Anledningar till hälsosamma val”.  

 ”En hälsosam livsstil” med underkategorierna ”Beroende av bra hälsa”.  

Kategorierna som skapades är svaren på frågeställningarna. Kategori ”Personlig tränare som 

förebild” kommer i resultatet svara på frågeställningen ”Hur diskuterar personliga tränare 

synen på sig som en förebild inom hälsa?”. Kategorin ” Medvetna val i vardagen” kommer i 

resultatet svara på frågeställningen ” Hur framträder hälsomedvetenhet i vardagen för 

personliga tränare?”. Och kategorin ” En hälsosam livsstil” kommer i resultatet svara på 

frågeställning ” Vad innebär en hälsosam livsstil för personliga tränare?”.  

Trovärdighet 

Att använda begreppen reliabilitet och validitet i kvalitativ forskning innebär en del 

problematik. ”Idén men reliabilitet bygger på att man gör kvantitativa studier, på att man 

mäter, att man anger värden på variabler för varje enhet. Det är annorlunda än att sträva efter 

att förstå hur den intervjuade tänker, känner och beter sig”(Trost, 2010, sid. 132). Eftersom vi 

människor agerar, tänker och reagerar olika vore det därför omöjligt att anta att en ska få 

samma svar på lika frågor.  

Validitet betyder att man mäter det man avser att mäta. Studien vill mäta personliga tränares 

perspektiv och detta görs genom att individer som har detta som yrke intervjuas. Eftersom det 

är en kvalitativ studie kan begreppet validitet inte stärka uppsatsen lika mycket som om det 

vore en kvantitativ studie. Intervjuer är till för att förstå hur en viss person eller grupp förstår 

saker och inte hur en viss sak är. Därför behövs andra begrepp användas för att stärka 

trovärdigheten i kvalitativ forskning (Trost, 2010).  

Monica Dalen (2015) tar upp en del begrepp som forskning inom kvalitativ metodologi ska ta 

hänsyn till för att stärka trovärdigheten. För det första är det forskarrollen. En forskares roll 

till de berörda ämnet ska tas i åtanke om det har någon påverkan på forskningen. Jag 

personligen har aldrig använt mig av en personlig tränare och lade därför stor vikt vid 

bakgrundsinformationen som diskuteras ovan. När tolkningar görs ligger en stor betydelse i 

forskarens livsvärld eftersom individ alltid kommer ha förkunskap. Därför måste en forskare 

alltid vara självreflekterande (Aspers, 2011). Det blir då extra viktigt att när resultatet 

presenteras att informantens uttalande och förståelsen kommer nära varandra. Det stärker 

validiteten (Dalen, 2015).  När jag presenterar olika citat i resultatdelen har jag tagit i åtanke 
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vilken fråga som ställdes och i vilket sammanhang. Detta har gjorts för att få min tolkning av 

citatet så nära deras uttalande och förståelse.  

Under processen har jag stärkt min forskning inte genom omfattningen av individer utan 

djupet på intervjuerna. Jag har även fokuserat på att ge bra, utförliga beskrivningar av 

resultatet för att göra det lättare för läsare att tolka och förstå det resultat som presenteras. När 

jag har skrivit resultatet och analysen har jag försökt vara så konsekvent i tankegångarna för 

att göra resultatet rimligt även för dem som inte har läst om detta ämne innan.  

Datamaterialets validitet, metodens validitet och tolkningens validitet innebär kort sagt att en 

ger en djupgående förklaring samt reflekterar över valen. Detta har gjorts ovan.  

Etiska övervägande ska även diskuteras väl för att stärka trovärdigheten vilket görs i stycken 

nedan.  

Etiska övervägande 

 

I uppsatsen togs vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer i beaktande. Den första 

principen är informationskravet som menas att informanten ska vara medveten om att 

deltagandet är frivillig och de har rätten att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). I 

mitt informationsbrev (se bilaga 2) innehåller den information om att individen helt frivilligt 

får ställa upp på forskningen samt vad syftet med undersökningen är. Under intervjun 

upprepades denna information för att tydliggöra för informanten där och då. Eventuella frågor 

uppmanades att fråga om informanten skulle känna sig osäker inför medverkandet.  

Den andra huvudpunkten är samtyckekravet och innebär att informanten har rätt att bestämma 

själv över sin medverkan och om de vill avbryta sin medverkan. Informanten ska även ge ett 

samtycke att deras medverkan används i studien (Vetenskapsrådet, 2002). Före intervjun 

diskuterades dessa punkter och rätten att avbryta intervjun eller avböja att svara på frågor 

uppmanades till varje informant. Samtycke från informanterna att vara med i intervjun 

spelades även in på ljudinspelningen. I denna studie tillkom inga avhopp eller avböjande till 

att inte svara på frågor.   

Den tredje huvudpunkten är konfidentialitetskravet och innebär att alla informanter i 

undersökningen ska behandlas med konfidentialitet. ”Konfidentialitet menas att det som sägs 

inte kommer att föras vidare- ingen skall kunna få reda på vem som sagt eller gjort 

vad”(Trost, 2010, sid. 61). Detta erhålls genom tystnadsplikten samt att i uppsatsen ta bort 
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känsliga uppgifter som kan identifieras till de medverkade. Även anteckningar, 

transkriberingar och andra uttalanden ska behandlas med konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 

2002). Anteckningarna har renskrivits direkt efter intervjun då identifierbar information har 

tagit bort. Transkriberingarna har genomgått en granskning där bland annat namn, ort, yrke 

och annan identifierbar information har ersatts med XXX. Inspelningen av intervjuerna 

skedde på en applikation på telefonen och säkerhetskopieringen stängdes av för att inte någon 

kopiering av materialet skulle ske. Valda citat till resultatdelen har även omvandlats från 

talspråk till skriftspråk men innebörden har inte tagits bort. Även specifika slang eller 

utstickande uttalande har tagits bort i studien om de inte har varit relevant precis som Jan 

Trost (2010) råder till att göra.  

Den fjärde huvudpunkten är nyttjandekravet vilket menas att det insamlade materialet endast 

får användas i forskningssammanhang (Vetenskapsrådet, 2002). Detta följs genom att 

intervjuerna och annat insamlat material kommer att endast behandlas i denna uppsats.  
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Resultat och Analys 

I detta kapitel presenteras det resultatet och analysen presenteras. Resultatet presenteras i tre 

olika kategorier som även är svaren på frågeställningarna. Under varje kategori kommer det 

ske en analys av den kategorin då jag kopplar ihop resultatet med teori och tidigare forskning. 

Sista avsnittet i detta kapitel kommer det ske en analys av alla de kategorier som skapades och 

presenterades i ett större sammanhang.  

Personlig tränare som förebild 

När personliga tränare började diskutera sig själva som förebilder som frågeställning ett syftar 

på, hur diskuterar personliga tränare synen på sig själva som en förebild inom hälsa, hittades 

en del mönster. Personliga tränare uppfattade sig själv som förebilder och representanter för 

hälsa.  

Här har en informant blivit tillfrågad vad hen tycker om att personliga tränare är en 

representant för hälsa;  

”Det tycker jag är helt riktigt för det är ju som en präst står upp för religionen. En präst i 

svenska kyrkan står ju för det. Och vi måste ju stå för en hälsosam livsstil givetvis.” 

     – Informant 4  

Detta citat tyder på att informanten uppfattar att en personlig tränare ska stå upp för en 

hälsosam livsstil och kunna representera den för andra.  

När kategorin personlig tränare som förebild skapades hittade även två underkategorier som 

förklarar en del av de konsekvenser en personlig tränare kan stöta på när man betraktar sig 

själv som en förebild. Den första underkategorin är Trovärdig personlig tränare och förklarar 

att personliga tränare upplever att de måste vara trovärdiga inför sina kunder och det leder till 

ett disciplinerat beteende. Den andra underkategorin är En personlig tränare att relatera till 

och den förklarar att personlig tränare upplever att de måste vara någon som en kund kan 

relatera till.  

Trovärdig personlig tränare 

En trovärdig personlig tränare är en av de två konsekvenser en personlig tränare stöter på i 

yrket som en representant för hälsa. När personlig tränare är en förebild inom hälsa upplever 

de att de måste uppträda på ett specifikt sätt för att bli trovärdig. Man upplever, som det här 

citatet klargör, att man har ögonen på sig hela tiden; 
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”Man har ju ögonen på sig helt klart så man får ju och ska tänka sig för lite grann.”

     - Informant 3 

   

Här visar citatet att man måste tänka sig för inför varje handling eftersom man upplever att 

man har personer som kolla på en.  

Informanterna uppfattar att de har ögonen på sig under två tillfällen, på krogen och på sociala 

medier som presenteras nedan.  

För det första att när en personlig tränare är ute på krogen måste de vara återhållsamma på 

alkoholen eftersom en för berusat personlig tränare inte förespråkar för en hälsosam livsstil. 

En för berusad personlig tränare upplevs inte lika trovärdig som en som har ett disciplinerat 

och hälsosamt beteende till alkohol.  

”Man förespråkar något och då ska man tänka på det själv. Om de ser en ute så kanske 

dom tänker att han har sagt att alkohol inte är bra att dricka och så ser dom en själv att 

vara helt dyngrak! Då är det ju inte bra. Man blir inte trovärdig!” 

     – Informant 1  

Här menar informanten att en personlig tränare inte får vara för full eftersom dom inte blir 

lika trovärdig för sina kunder.  

Personliga tränare har potentiella kunder runt omkring sig hela tiden. Särskilt i ett samhälle 

där de flesta känner varandra. Detta har lett till att personliga tränare även måste tänka på hur 

mycket de dricker för att man vet att personer kommer känna igen en och att vara för full 

skulle förstöra bilden av sig själva som en förebild.   

”Alla känner alla kan man säga. Man ska tänka på att när man är ute på samhället så 

kanske man inte ska dricka sig redlös varje kväll. Man vill ju vara förebild. Man 

förespråkar ju träning och hälsa och vill inte framstå som en person som är ute och 

super.” 

     – Informant 1  

Här syftar informanten på att man vill vara en trovärdig personlig tränare men även att 

ryktet om en själv spelar roll. Om en personlig tränare blir för full flera kvällar i rad kanske 

kundkretsen inte längre ser honom som en förebild längre.   
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Det andra stället personliga tränare upplever att de har ögonen på sig är sociala medier. Precis 

som på krogen kan kunder eller potentiella kunder hålla koll på en hur en uppträder på sociala 

medier. När man känner en ständig uppsyn av kunder leder det till att man hela tiden får tänka 

på vad man exempelvis delar eller inte delar på sociala medier; 

 

”Sedan det här med sociala medier är också väldigt viktigt att en inte, eller ja tänker på 

vad man delar för alla kunder håller koll på en.” 

     – Informant 1  

 

Att vara en trovärdig personlig tränare på sociala medier innebär i detta citat att en inte 

delar saker, saker som kan förstöra ens bild som en förebild för ens kunder.  

En personlig tränare att relatera till  

En personlig tränare att relatera till är den andra konsekvensen en personlig tränare stöter på i 

yrket som en representant för hälsa. Den skapades för att lika viktigt som det var för 

personliga tränare att vara trovärdiga förebilder var det att bekräfta att dom inte var mer än 

människor; 

”Jag är inte hälsosam rätt igenom så. Men generellt sett har jag ett väldigt hälsosamt liv. 

Men jag är ingen guru eller asket. Nej det är jag inte.” 

”Men visst ska vi försöka vara en förebild men vi ska ju inte bli några gudar.” 

– Informant 4  

Informanten menar här att en personlig tränare ska vara en förebild inom hälsa men dom 

inte ska anses som gudar. Att inte vara mer än människa är också viktigt att kunna 

förmedla till kunden. Att man som personlig tränare inte är bättre än någon annan och att 

alla har sina våndor;  

”Jo men det tycker jag, vi ska vara en förebild och det är väl också att kunna känna att 

en inte är mer än människor. Och vår kropp inuti, alla har ju samma förutsättningar som 

alla. Vi har ju också våndor med vissa saker och det tycker jag är viktigt att tala om.”  

     – Informant 4  

Att kunna dela med sig om sina brister och felsteg är en av de saker som hittades som gör 

att en personlig tränare blir relaterbar. Precis som citatet här menar är personlig tränare inte 

bättre än någon annan utan har samma förutsättningar precis som kunderna. Det kan även 



26 

 

tolkas som att dom ger hopp till kunderna. Att med hårt arbete kan de se ut som personliga 

tränare och få en hälsosam livsstil. 

Analys av resultat; korrekt beteende 

Resultatet visar på att personliga tränare upplever att de är förebilder för sina kunder och 

potentiella kunder. De upplever även att som personlig tränare måste man både vara trovärdig 

i sitt beteende och även vara relaterbar till kunder och potentiella kunder. Kopplar man ihop 

detta med disciplineringsteorin (Foucault, 2003) kan man se att kunderna och de potentiella 

kunderna övervakar personliga tränare i vardagslivet eftersom det är dem som ger en 

personlig tränare ett bra eller dåligt rykte. Resultatet visar på att informanterna är medvetna 

om att en övervakning sker och måste hålla ett disciplinerat beteende, exempelvis inte blir för 

full, för att vara en trovärdig och relaterbar personlig tränare. 

Ute på krogen där miljön kan uppfattas som ohälsosam blir en särskilt plats för personliga 

tränare. Det är en situation där dom är ständigt medvetna om att övervakningen sker och att 

ett passande beteende(inte vara för full) måste uppfyllas. Att inte uppfylla ett passande 

beteende kan kopplas till en bra och dålig personlig tränare. Det faller i likhet med Cheek 

(2008) som menar att de normer hälsoismen har delar upp människor i de som följer en 

hälsosam livsstil och de som inte gör det. Att som personlig tränare välja att inte bli för full 

följer hälsoismens normer och leder till att det beteendet kopplas till att vara en bra och 

trovärdig personlig tränare. Det straff en personlig tränare får som har fel beteende är att den 

inte blir lika trovärdiga. Detta kan ju leda till en mindre kundkrets än dem som är trovärdiga. 

Straffet kan anses en normaliserad sanktion (Foucault, 2003) som är till för att alla ska följa 

hälsoismens normer och ingen personlig tränare får avvika ifrån normen.  

Resultatet här kan även kopplas ihop med den professionella yrkesroll personliga tränare har. 

De upplever som de måste upprätthålla yrkesrollen även utanför arbetstid för att vara 

trovärdiga och relaterbara och de normer som beskrivs ska följa kan vara kopplade den rollen 

informanterna tar på sig.  

Medvetna val i vardagen 

När informanterna började diskutera om hur de såg på sin egen livsstil och hur hälsomedvetna 

de var i sin vardag hittades mönster som tyder på att de är ständigt medvetna över vad de 

stoppar i sig. Att vara hälsosam innebär att vara medveten, medveten om vad man stoppar i 

sig, vad det har för påverkan på kroppen och hur man mår. Att man är medveten om vad man 

gör för val och vad det har för betydelse för den fysiska kroppen men även för psyket.  
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Kategorin Medvetna val i vardagen skapades för att förklara hur personlig tränares 

hälsomedvetenhet framträder i vardagen. Kategorin är indelat i två underkategorier. Den 

första underkategorin, Planeringens betydelse, kommer att förklara hur personlig tränare gör 

hälsosamma val inom kosten. Den andra underkategorin, Anledningar till hälsosamma val, 

kommer presentera personliga tränares egen förklaring till varför de har ett hälsosamt 

beteende och varför andra kanske inte har det.  

Planeringens betydelse 

I flera av intervjuerna gled samtalet in på hur de planerade sina måltider, vad dom åt och hur 

ofta. Det fanns en del mönster på hur de diskuterade detta. Att planera sina måltider var en 

gemensam faktor. Att planerar sina måltider utifrån sin egen kropp och hur mycket man 

behöver få i sig för att få ut bästa resultat. Att få bra resultat handlar både om att klara sig 

igenom dagen utan några ”dippar” som några förklarade. Men det handlade också om att 

kunna prestera så bra som möjligt inom träningen. Här förklarar en informant om hur hen 

planerar sina måltider och räknar kalorier;  

”Kring kosten kör jag alltid matlådor med mig. Jag gör ju alltid ett gäng på dagen jag är 

ledig tills jag är ledig igen, då har jag där mellan. Där försöker jag vara ganska flexibel 

liksom att ha visst antal kalorier som jag vill få i mig, viss fördelning på protein, 

kolhydrater och fett. Det biten försöker jag hålla koll på så jag får i mig tillräckligt 

mycket av det jag vill ha den veckan då.”  

     – Informant 3  

För att komplettera detta citat som förklarar hur en personlig tränare planerar måltiderna så 

pratade informanter senare om att ibland kan kosten variera beroende på vilket resultat hen 

vill ha i träningen.  

Andra personliga tränare planerar sina måltider för att få i sig nog många mål om dagen för att 

må som bäst; 

”Sedan mellanmål, lunch, sedan mellanmål igen, middag, mellanmål och kvällsmat. Det 

är en hel dag. Det är en bra dag. Så det blir kanske sju mål om dagen. Då känner jag mig 

bra för då har jag en balans på en jämn nivå, då får jag ingen dipp under dagen.”  

     – Informant 1  

Här har vi ett exempel ifrån en informant som förklarar det som ovan kallas för ”dippar”. 

Informanten planerar alltså dagen utifrån vad som den mår bäst utav. I båda citatexemplen ser 

vi att dagen och veckan planeras noga med hur många måltider de ska få i sig och vad 
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måltiderna ska innehålla. Planeringen är till för att garantera att resultatet inom träningen blir 

bra och att man som person mår bra.  

 

Anledningar till hälsosamma val 

När informanterna hade förklarat vad de äter och hur de gör hälsosamma val gick intervjun 

vidare till varför de gjorde hälsosamma val. Precis som i kategorin Medvetna val i vardagen 

syftar på är en del personliga tränare ständigt medvetna om vad de äter. En informant 

förklarar varför hen äter hälsosamt;  

”Så nej, det tänker jag inte så mycket på dagligen, utan det har jag ju mer i bakhuvudet 

liksom att man vill ju äta bra och grejer för att vara frisk och hälsosam.”  

     – Informant 3 

I det här citatet kan man tolka det som att förklaringen till varför personliga tränare lever 

hälsosamt är för att det är så djupt inpräntat i ens vardag att man inte tänker på det dagligen. 

Det blir en rutin att äta hälsosamt.  

En annan förklaring som en informant ger mig är att de har ett beteende i hjärnan;  

”Vi kanske har ett beteende i vår hjärna som säger att har vi ätit den där middagen då 

kanske vi håller igen lite dagen efter. Det är ju så det fungerar. Ofta har man ätit väldigt, 

väldigt mycket en dag då kanske man tänker att man håller igen på vissa saker nästa 

dag.”  

     – Informant 4  

Det informanten menar är att vad som skiljer ett hälsosamt val och ett ohälsosamt val är det 

beteende dom har. Beteendet och medvetandet att två goda middagar på rad inte är så 

hälsosamt.  

Analys av resultat; automatiska val  

Att personliga tränare har ett beteende i hjärnan som säger åt dem att man ska äta bra eller dra 

ner på sötsaker är informanternas egna förklaring till varför de gör hälsosamma val. Det är 

inte något de går och tänker på ständigt utan finns inbyggt i deras beteende. Att exempelvis 

äta hälsosamt har blivit en automatisk övervakning. Det är ett sätt att övervaka över sig själv 

och blir där med ett disciplinerat beteende precis som Foucault (2003) menar. I gruppen 

personlig tränare blir det extra viktigt att vara hälsosam eftersom de förväntas vara det av 

omgivningen. Normerna i samhället säger att en personlig tränare ska äta hälsosamt, det följer 
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hälosismens normer (Cheek, 2008). Den disciplinerade makten i detta sammanhang har blivit 

så pass stark att de övervakar sig själva att äta hälsosamt. Det som ligger till grunden för det 

hälsosamma beteendet är medvetenheten om vad ett ohälsosamt val kan göra för ens kropp, 

välmående och träning. 

En hälsosam livsstil  

 

För att få en hälsosam livsstil och vad det innebär för de personliga tränare som används i 

uppsats varierade stort. Det innebär bland annat att sova minst sju timmar, laga mat ifrån 

grunden med bra råvaror, ha rutiner och må bra. Det är några av de förslag som kommer upp 

när personliga tränare böjar diskutera om vad en hälsosam livsstil innebär för dom. När 

frågan, hur ser din livsstil ut, kom började en del prata om att deras livsstil är hälsosam. Här är 

ett svar på frågan om vad som är hälsosamt enligt dig; 

”Jag äter aldrig på Macdonalds eller något sådant, ingen snabbmat, kan bli pizza ibland 

men det ser jag som ett bättre alternativ.” 

     – Informant 1  

Att inte äta snabbmat och välja nyttigare alternativ är en av de delarna som innebär att ha en 

hälsosam livsstil.  

När informanterna började tala om vad ohälsosam livsstil och beteende är blev det tvärt emot 

vad hälsosamt var. Den ohälsosamma livsstilen blir istället kontrasten mot det hälsosamma, 

att äta snabbmat, bruka nikotin, inte har någon aktivitet i livet, vara berusad ofta och må 

dåligt. Som ovan pratade en person om att hen inte åt Macdonalds eller snabbmat och istället 

blir ohälsosamt beteende snabbmat; 

”Och sen kanske äter mycket helfabrikat eller köper mat på Macdonalds jämt. Det är 

dålig hälsa för mig.”  

     – Informant 1  

Personen ifråga hade svarat på frågan vad dålig hälsa är enligt den personen. Jämför man 

citaten som förklarar hälsosam och ohälsosam kan man se att det som personliga tränare 

väljer att göra ses som hälsa och att dom distanserar sig från vad ohälsa är. Det är tvärt emot 

vad dom gör. Dikotomin mellan hälsosamt och ohälsosamt diskuteras både i maten, träningen, 

beteende och välmående.  
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Att ha en hälsosam livsstil var en viktig faktor i personliga tränares livsstil. Dock hittades ett 

mönster i kodningsprocessen som talade för att personliga tränare inte vill uppfattas för 

hälsosamma. I vissa fall menar de att det kan bli ett sjukligt beteende. Det är vad nästa avsnitt 

kommer ta upp. 

Beroende av bra hälsa 

Att ha en hälsosam livsstil var definitivt ett starkt mönster bland informanterna men det fanns 

en tanke att det inte får vara för överdrivet. Det finns alltså en idé om att det finns ett normalt 

beteende för träningen och hälsa och ett onormalt;  

”Hälsosam men inte för överdriven, inge sjukligt. Jag håller det på en normal nivå och 

äter vad jag vill.” 

     – Informant 1  

 

Man får vara hälsosam men det finns en gräns då det inte blir normalt längre. Träning och 

hälsa får inte ta över ens liv. Det finns dom som har upplevt att träningen har tagit över deras 

liv;  

 

”Ja jag har ju alltid haft träning som prioritering nummet ett, den ska liksom vara 

nummer ett, och det har jag märk att det inte så bra att göra så.”  

     – Informant 3  

 

Här pratar en personlig tränare om upplevelsen att prioritera träningen över allt annat. Dock 

upplevde hen att det inte blev bra i övriga livet. Hen fortsätter senare samtalet och talar om 

varför det inte var bra att prioritera träningen som nummer ett. Anledningen var att familjen 

och relationer gled längre ifrån informanten. Det fanns en tid då hen prioriterade hälsa framför 

allt annat och insåg nu under senare tid att det beteendet inte var bra.  

 

När samtalet började leda mot vad de tyckte om att vissa personer har hälsa som en religion 

uppkom samma problem. Att ha hälsa som religion är att hälsan tar över ens liv;  

 

”Det genomsyrar hela deras liv liksom och blir som en religion och det kan säkert bli 

det. Vi säger en kvinna som går ner i vikt, typ i min ålder och sen börjar på att löpträna 

och märker resultaten och att det blir fanatiskt så. Det är ju aldrig bra.” 

     – Informant 4  



31 

 

 

Här diskuterar en informant om hur lätt det kan vara att bli beroende av träningen och att 

det inte är ett bra beteende.   

Analys av resultat; hårfin gräns 

Hälsosamt beteende är oerhört viktigt men det finns en gräns om hur hälsosam man får 

vara. Man får inte ha något sjukligt beteende, bli fanatisk eller prioritera träning över allt 

annat. Detta är fel beteende inom vad hälsa är enligt personliga tränare. Det har bildats en 

moralisk gräns för vad som är bra hälsosamt och fel hälsosamt. Eftersom tidigare forskning 

(Smith-Maguire, 2001 och Porsman, 2006) har påvisat att en personlig tränare är en 

representant för hälsa kan deras regler och normer för hälsa blir extra starka för resten av 

omvärlden. Man kan se dom som en normkälla (Segerstedt, 1952-1955 och Segerstedt, 

1966). Inom en given social miljö, träningsmiljön, har personliga tränare en extra stor 

betydelse. Eftersom dem är normkällan och en representant för hälsa blir deras uttalande 

och agerande normen för hälsan i ett specifikt område. Precis som dom har rätten att säga 

vad som är en hälsosam livsstil innebär det även rätten att säga vad som inte är en 

hälsosam livsstil och även vad som är ”för hälsosamt”.  

 

Sammanfattande analys 

 

Följande kapitel kommer ge en bredare analys angående resultatet. De olika analyserna är 

uppdelat i tre olika rubriker, den första är jämförande mellan kategorier där en jämförande och 

sammankopplande analys mellan de tre olika kategorierna sker. Den andra rubriken, resultat i 

relation till tidigare forskning, presenterar resultatet i relation till tidigare forskning. Den 

tredje rubriken, resultat i relation till centrala begrepp, presenteras resultatet i relation till 

begreppen hälsoism och hälsa som religion. 

Jämförande mellan resultaten  

Jämför man resultatet ”Personlig tränare som förebild” och ”En hälsosam livsstil” hittar att 

det finns vissa normer som en personlig tränare ska tänkas följa. I den första kategorin pekar 

resultatet på att en personlig tränare ska vara en förebild för ens kunder och trovärdig i sitt 

beteende. Men och andra sidan finner vi att en personlig tränare inte får ha för korrekt 

beteende eftersom kunder måste kunna relatera till dem. Detta stärker även tidigare forskning 

om att kunder ska kunna relatera till personliga tränare (Porsman, 2006).  I den andra 
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kategorin visar resultatet i denna uppsats att det är viktigt att ha en hälsosam livsstil men 

samtidigt får en inte vara så hälsosam att det blir osunt beteende.  

Både dessa kategorier kan tolkas som normer. Även fast det inte är uttalade normer tolkas det 

här som ett uppslag om hur en personlig tränare ska vara. Det är vissa normer som finns och 

de syns extra tydligt i de beteende som följs. Exempelvis att personlig tränare inte ska vara för 

berusad eller att hen inte ska äta på Macdonalds för många gånger i veckan är det beteende 

som följs av informanterna. Beteendet ger alltså en bild på vilka normer som finns.  

En kan även se i dom här två exemplen att gränsen vart normerna går är ganska otydliga. Man 

ska vara hälsosam men inte för hälsosam så det tar över ens liv. Exakt vart gränsen går från att 

vara hälsosam till att vara för hälsosam kan anses vara väldigt suddig. Man kan betrakta dessa 

gränser som en moralisk gräns (Fine 2012) som personlig tränare sätter upp och upprätthåller 

när de pratar om vad som är rätt och fel beteende.  

Man kan även diskutera resultatet på olika nivåer. Resultatet i kategorier ”En hälsosam 

livsstil” förklarar hur informanterna ser på sin egen livsstil och vad en hälsosam livsstil är. 

Resultatet visar på att laga mat ifrån grunden och att äta regelbundet är en del av deras 

tolkning av vad en hälsosam livsstil är. Resultatet i kategorin ”Medvetna väl i vardagen” svara 

på hur den faktiska livsstilen är för personliga tränare. De planerar sin mat varje dag för att få 

i sig nog mycket protein, kolhydrater och fett för att inte få några dippar under dagen. Jämför 

man dessa två kan man se att hur de målar upp en hälsosam livsstil och hur de lever en 

hälsosam livsstil stämmer överens med varandra.  

Resultatet i relation till tidigare forskning  

Tidigare forskning (Porsman 2006, Smith-Maguire 2001) har påpekat att personlig tränare är 

representanter och förebilder inom hälsa. Detta är något min uppsats stärker. De mönster som 

hittades var att personliga tränare känner sig som förebilder och vill stå upp för hälsa. Det nya 

som uppsatsen har bidragit med är möjliga konsekvenser en personlig tränare kan få på grund 

av att man vill framstå som en förebild. Det är ett av de viktigaste fynden i uppsatsen. De 

konsekvenser en personlig tränare upplever med att vara en förebild kan ge förklaringar till 

många av deras val i livet. Så som att inte vara för berusad eller dela saker som kan skada ens 

bild som förebild.  

Teorin om att personliga tränare vill ses som trovärdiga och professionella och därför väljer 

att inte göra saker som kan skada deras trovärdighet kan faktisk vara en möjlig förklaring till 
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andra val i personliga tränares liv. Det kan vara en rimlig förklaring till varför personliga 

tränare gör hälsosamma val, som att inte äta på Macdonalds eller tränar regelbundet.  

Det kan även kopplas till det som togs upp i resultatet under kategorin ”Analys; korrekt 

beteende” där rätt beteende kan ge möjlighet till en större kundkrets. En personlig tränare som 

vill bli framgångsrik måste ha ett disciplinerat beteende så som att inte blir för berusad eller 

att lägga upp opassande saker på sociala medier. Beteende som gör att man blir trovärdig vart 

man än går som personlig tränare. Eftersom tidigare forskning har påpekat att 

träningsbranschen och pt-branschen växer (Smith-Maguire, 2001, Nygård et. al., 2015 och 

Almega Friskvårdsföretag, 2014/15) måste man göra rätt val som gör att kunderna väljer en 

själv och inte grannen.  

Resultatet i relation till centrala begrepp  

Tittar i på resultatet i relation till begreppen hälsoism och hälsa som religion hittar man flera 

intressanta saker. För det första kan man se i resultatdelen ”Medvetna val i vardagen” att det 

finns en hälsomedvetenhet hos personliga tränare. Dom är medvetna om vad onyttiga val kan 

göra mot ens kropp och prestation inom träningen. Det stämmer väl överens med vad 

Greenhalgh och Wessley (2004) menar vad hälsoism är, en hög hälsokunskap, ett 

självreflekterande beteende och en hälsosam livsstil. För det andra hittar vi att personliga 

tränare gör hälsosamma val för att prestera så bra som möjligt och det kan kopplas till Pelters 

och Wijma (2016) forskning. Att personliga tränare gör hälsosamma val för att kunna prestera 

så bra som möjligt och få så bra hälsa är en del av vad hälsa som religion är.  

Det sista och mest oväntade resultatet i forskningen fann man i underkategorin ”Beroende av 

bra hälsa” där de tar upp de negativa delarna med att träna för mycket. I resultatet hittades 

inga positiva reaktioner mot att ha hälsa som en religion eller att prioritera hälsa före allt 

annat. I tidigare forskning har inget fokus legat på problemet med att vara för hälsosam. Detta 

var inget som förväntades hittas i uppsatsen men blev ett intressant resultat.  

Diskussion 

I diskussionen kommer det först en presentation av resultatet och frågeställningarna kommer 

att besvaras tydligt. Resultatet kommer även att diskuteras i relation till syftet. Därefter 

kommer en reflektion och diskussion över studien som helhet. Sist kommer jag presentera 

förslag till vidare forskning.  
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Sammanfattning 

Resultatet i kategorin ”Personliga tränare som förebild” svarar på frågeställning ett om hur 

personliga tränare diskuterar sig själva som förebilder inom hälsa. I resultatet visade det sig 

att personliga tränare upplevde sig själva som förebilder inom hälsa. Resultatet pekar även på 

att det förekommer vissa konsekvenser för en personlig tränare som anser sig själv som en 

förebild. Att vara en förebild innebär även för dessa personliga tränare att ett specifik 

beteende måste uppfyllas för att vara trovärdig. Att vara en förebild innebär även att personlig 

tränare ska kunna visa sina svagheter för att kunderna ska kunna relatera till dem.  

Resultatet i kategorin ”Medvetna val i vardagen” svarar på frågeställning två som handlar om 

hur hälsomedvetenhet framträder i vardagen för personliga tränare. Mitt resultat tyder på att 

personliga tränare är medvetna om vilka val de gör och vilken påverkan de har på kropp och 

välmående. Personliga tränares egen förklaring till varför de är hälsomedvetna och gör 

hälsosamma val är att det är så inpräntade i deras livsstil att de inte längre blir ett aktivt val.  

Resultatet i kategorin ”En hälsosam livsstil” svarar på den sista frågeställningen och handlar 

om vad en hälsosam livsstil innebär för en personlig tränare. Resultatet pekar på att en 

hälsosam livsstil är viktigt för personliga tränare. Resultatet visar även att en för hälsosam 

livsstil inte är sunt för någon person och att ha hälsa som religion anses inte som något 

positivt.  

Syftet i uppsatsen var att belysa hälsoism ur personliga tränares perspektiv. Det finns tydliga 

mönster i resultatet som tyder på att personliga tränare är en del av hälsoismen. Bland annat 

att det finns en ständig hälsomedvetenhet hos personliga tränare och att en strävan efter en 

sådan bra hälsa som möjligt. Dock pekar även resultatet på att det finns negativa reaktioner 

mot att ha hälsa som religion och prioritera hälsa högt upp.  

Även fast hälsoism fenomenet uppkom på slutet av 80-talet (Crawford, 1980) är det 

fortfarande ett aktuellt ämne. Mycket forskning inom ämnet har kommit de senaste tio åren 

(Greenhalg och Wessley, 2004 och Pelters och Wijma, 2016). En rimlig förklaring till att det 

finns en negativ inställning till att ha hälsa som religion eller att prioritera hälsa först är att det 

inte har hunnit blivit socialt accepterat av omvärlden än. Att prioritera hälsa över allt annat 

kan fortfarande upplevas som en negativ sak och kanske själviskt(Kurtz, 1987). Att säga högt 

att jag har hälsa som min religion eller prioriterar hälsa högt upp är inte något som jag 

uppfattar som vanligt. Kanske kommer liknande forskning göras om tio år och en helt annan 

inställning till att ha hälsa som religion finnas.  
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Reflektioner över studien 

Även fast bekvämlighetsurvalet gjordes och tidigare forskning har påvisat en ökning av 

personliga tränare (Almega Friskvård, 2014/2015) upplevdes en svårighet att få tag på 

informanter. Det var extra svårt att få tag på informanter som arbetade heltid som personlig 

tränare. De flesta anledningarna till att folk inte ställde upp var att de hade svårt att hitta tid 

för en intervju. Detta kan ju tyda på att personliga tränare som arbetar med det på heltid är 

eftertraktade precis som Tunberger (2010) syftar på.  

Bekvämlighetsurvalet i denna uppsats vilket gör att representationen kan ifrågasättas. De 

individer som svarade på mejl och var villiga att ställa upp intervju kanske inte representerar 

hela gruppen personlig tränare. Vilket leder till att resultatet i uppsatsen inte kan generaliseras 

till alla personliga tränare. Syftet med kvalitativa undersökningar är dock inte att förstå en sak 

utan hur personer upplever och tycker om saker (Trost, 2010). Därför kan de resultat och 

mönster som har hittats lättare få en förståelse för beteenden hos personliga tränare.  

För att stärka uppsatsens trovärdighet ännu mer än vad som gjordes kunde ett 

återsamlingsmöte ske med de informanter som ville. Då kunde jag ha presenterat de slutsatser 

och resultat som framkommit och möjligheten till feedback kunde ges. Då skulle tolkningen 

av materialet komma närmare deras förståelse och trovärdigheten skulle stärkas (Dalen, 

2015).  

I kodningsprocessen fick vissa kategorier tas bort för att begränsa mig till mina 

frågeställningar. Ett av de fynd som skulle ha passat att analysera är att flera personliga 

tränare kände att de hade ett emotionellt påverkande arbete. Om annan teori hade valts skulle 

det här vara en möjlig kategori i resultatet.  

Vidare forskning 

Stor del av intervjusamtalen gick åt till att prata om informantens mål, resultat och 

förväntningar. Men stor del av tiden gick även åt att prata om informanternas kunder. När 

samtalet om kunder uppkom upplevdes en stolthet i hur de pratade om dem. Historier om hur 

just dom som personliga tränare förändrade folks liv togs upp. En undersökning angående att 

vara stolt över sitt yrke och hur stor betydelse en personlig tränare har i att förändra individers 

levnadsstil skulle kunna vara en vidare studie.  

En del av mina intervjuer kom in på svårigheten att få anställning inom personlig träning och 

samtidigt ha en lön som man kan leva på. Här skulle det vara intressant att undersöka hur stor 
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arbetsmarknaden egentligen är och vilka hinder en personlig tränare möter när ens utbildning 

är klar till att få anställning.  

Den här uppsatsen har bidragit med att få en större förståelse för hur personliga tränare tänker 

angående hälsa, livsstil, hälsoism och hälsa som religion. Det ger en möjlighet att vidare 

studera dessa fält och kunna få förståelse för fenomenet hälsoism som idag spelar stor roll i 

vår vardag.   
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Bilagor 

Intervjuguide 

Inledande frågor 

Beskriva dig själv som person. 

Vad gjorde du innan du blev personlig tränare? 

Kan du berätta vad det var för olika faktorer som gjorde att du valde yrket personlig tränare? 

På vilket sätt har ditt liv förändras efter du blev personlig tränare? 

Vad har arbetet personlig tränare betytt för dig som person?  

Livsstil  

Kan du berätta för mig hur din livsstil ser ut? 

Vad innebär en hälsosam livsstil för dig? 

Hälsomedvetenhet 

Kan du berätta hur en vanlig vecka ser ut för dig? 

Kan du berätta hur dagen såg ut igår från att du gick upp på morgonen tills att du gick och la 

dig? 

Disciplinering  

Vad prioriterar du i din vardag? 

Vilka krav ställer du på dig själv? 

Vad gör du för att uppnå dessa krav?  

Berätta om en gång du lyckades uppnå ett mål eller delmål. 

Berätta för mig om en gång du inte lyckade uppnå ett mål eller delmål. 

Vad är skillnaden mellan bra hälsa och dålig hälsa enligt dig? 

Pt som förebild 

Kan du beskriva hur en bra personlig tränare ska vara enligt dig? 

Vad betyder det för dig att vara personlig tränare?  

Vad tror du andras uppfattningar är om personlig tränare? 

Vad anser du om påståendet ”en personlig tränare ska vara en förebild för deras kunder”?   
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Check frågor 

Det finns en trend att allt fler fokuserar på träning och det som kallas för en hälsosam livsstil. 

Vad tror du det beror på? 

En del jämför utvecklingen med tilltagande fokus på träning och hälsosam livsstil som en 

religion. Vad tänker du om det? 

Det finns de som säger att personlig tränare är en representant för hälsa. Vad anser du om det?  

Avslutning 

Har du något mer att tillägga om det vi har pratat om? 
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Informationsbrev 

Hej! 

Jag heter Sara Öhlin och jag läser Sociologi C på Karlstads universitet. Under min tid som 

student har jag blivit intresserad av hälsa, medicin och träning ur ett sociologiskt perspektiv. 

Just nu skriver jag min C-uppsats och har valt att skriva om fenomenet hälsoism(healthism) 

som beskriver den ökade hälsomedvetenheten i samhället.  

Uppsatsen kommer att byggas på personliga tränares berättelser och upplevelser. För min C-

uppsats söker jag därför personliga tränare som är villiga att ställa upp på en intervju. 

Intervjun kommer ta cirka 1-1,5 timme och kommer att spelas in. Jag kommer garantera 

konfidentialitet då alla namn eller andra igenkänningsfaktorer kommer att anonymiseras i 

uppsatsen. Tystnadsplikten gäller även. 

Jag skulle vara så tacksam om du skulle vilja ställe upp men det är helt frivilligt! 

Låter det intressant att vara med eller har du några frågor så tveka inte att höra av dig.  

Har du övriga frågor är du välkommen att kontakta min handledare: 

Clary Krekula, Institutionen för sociala psykologiska studier, Karlstads universitet. 

Mail: Clary.krekula@kau.se 

 

Med vänliga hälsningar 

Sara Öhlin 

Telefon: 073-815 41 12 

Mail: Sara_ohlin@hotmail.com 

 

 

 

 


