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Sammanfattning 
 

 

Dagens skärmbundna generation lider av fetma och övervikt. Fler människor dör av fetma än 

av svält. Trots detta är träning och hälsa något som det läggs väldigt mycket fokus på i dagens 

samhälle. En vacker och vältränad kropp är ett sätt att uppnå prestige och status. 

Syftet med detta arbete är att undersöka personliga tränares syn på motionärers olika 

förhållningssätt till träning på gym. Genom att intervjua personliga tränare med hjälp av 

kvalitativa intervjuer har detta fenomen undersökts. Resultatet visar att det är problematiskt och 

att överdriven träning existerar. Det råder i allmänhet en stor okunskap om hur man ska träna. 

Detta leder till ohälosamma förhållningssätt till träning som exempelvis överträningssyndrom 

och ortorexi. Huvudorsaken till ett ohälsosamt förhållningssätt till träning var enligt resultatet 

en brist av distans till träning samt okunskap. Skiftet från hälsosam till ohälsosam träning sker 

när det inte längre är kul utan är ett tvång och ett måste att träna. Träningen är något som blir 

en identitet och det centrala i livet. Träningen blir allt.      

Nyckelord: Träning, hälsa, ohälsa, ortorexi, överträning, personlig träning.   

 

Abstract 
 

 

The screen bound generation in today’s society is suffering from obesity. More people are dying 

from obesity than starvation, despite this fact training and health is a massive focus in today’s 

society. A beautiful and fit body is a way to acquire prestige and status. The purpose of this 

study is to examine how personal trainers view of trainer´s different approaches to training in 

gym´s. This phenomenon has been researched by doing qualitative interviews with personal 

trainers. The results indicate that there is a problem and excessive training exists. The common 

man has little to no knowledge on how they are supposed to train. This leads to unhealthy 

approaches to training like for example overtraining syndrome and orthorexia. The main reason 

to unhealthy approaches to training was a lack of distance to training and a lack of knowledge. 

The shift from healthy to unhealthy is when it isn’t fun anymore, it is a must and something 

you haft to do. Training is something that becomes an identity and the central part of life. 

Training becomes everything.    

Keywords: Training, healthy, unhealthy, orthorexia, overtraining, personal training.  
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    1 Inledning  

 
 

I dagens samhälle är träning och hälsa oerhört viktigt. Att vara vältränad och 

hälsosam är något som alla skall vara. Det är i alla fall idealet. Men det finns även 

väldigt många människor som lider av fetma och övervikt. Folkhälsomyndigheten 

skrev 2014 en rapport där det framkom att nästan hälften av alla svenskar led av 

övervikt eller fetma. Aftonbladet rapporterade 2006 att fler människor dör av fetma 

än av svält och 2016 rapporterade expressen att 780 miljoner människor i världen 

lider av undernäring samt att 2,1 miljarder människor lider av fetma, vilket tyder på 

att problematiken med övervikt fortfarande existerar.  

Det råder dock en obalans mellan hälsa och ohälsa i samhället. Samtidigt som 

människor blir fetare och mer stillasittande existerar i samtid ett stort fokus på 

träning, hälsa och att ha en snygg kropp, vilket kan leda till ohälsosamma 

förhållningssätt till träning (Andersson och Radelius, 2018).  För några år sedan var 

det mer inne att vara smal men nu florerar citat som exempelvis ”strong is the new 

skinny” och ”Aldrig vila” runt på diverse sociala medier och även i reklam. Fler och 

fler gym öppnar och folk försvinner från föreningsidrotten och in i gymmen 

(Andersson och Radelius, 2018). Det är inte alltför ovanligt att människor som börjar 

träna på gym skapar ett nytt Instagramkonto där de döper om sig till ”fitnesskillen” 

eller ”motivationstjejen”. Det verkar som att människor förankrar sin identitet och 

sitt egenvärde i sin träning och i sitt egna utseende, vilket kan ha bidragit till 

träningshetsen som finns idag. SVT Värmland rapporterade 21 maj 2015 om 

träningshets och hur det påverkar folk. I artikeln påpekades problematiken med 

träningshets och vad vissa gym i Karlstad tar för åtgärder gentemot ohälsosam 

träning.     

Ovanstående väckte en del tankar hos mig. Hur ser det egentligen ut för dessa 

människor och vad har de egentligen för förhållande till sin träning och sin livsstil. 

Saker som ortorexi, överträningssyndrom och idrottsskador är saker som existerar i 

idrottsvärlden (Thomeé m.fl. 2008), men hur ser det ut för en vanlig motionär som 

har skaffat ett gymkort och vill komma i form. Min hypotes är att det inte är alltför 

ovanligt att vanliga motionärer har ett ohälsosamt förhållningssätt till sin egna 

träning. Jag tror att det kan finnas en risk att individer som förankrar sin identitet och 

sitt egenvärde i sin träning och hälsa har ett ohälsosamt förhållande till sin träning. 
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Med hjälp av den kvalitativa forskningsmetodiken skall jag undersöka detta genom 

att intervjua personliga tränare angående detta fenomen. Personliga tränare är 

utbildade inom träning och kost och har en förståelse för hur det fungerar. Därav 

valet att använda de som respondenter.   
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2 Litteraturgenomgång  
 

 

2.1 Värdering av utseende   

 

Då vältränade kroppar och vackert utseende lyfts fram dagligen i media har vi en 

bild av hur man ska se ut. En bild som kanske inte alltid är uppnåelig. Photoshop, 

doping och andra komponenter kan manipulera och influera den bild vi har av ideal 

och hur vi borde se ut.  

 

Larsson och Fagrell (2010) pratar om att vi lever i kroppens tid. Författarna förklarar 

att det alltid har funnits ett intresse för kroppen, men det har sett olika ut och olika 

grupper har av olika skäl ägnat uppmärksamhet mot kroppen. Enligt författarna har 

talet om det yttre i vår samtid kommit att handla om kroppens utseende och funktion. 

Saker som kroppens fysiska anatomi och förmåga har blivit av stort intresse. Larsson 

och Fagrell (2010) exemplifierar detta genom att ta upp begreppet kroppsfixering, 

vilket författarna definierar som en upptagenhet bland människor angående deras 

utseende och fysiska förmåga. Författarna fortsätter sedan med att beskriva att det 

läggs ett mindre fokus på det inre jämfört med det yttre. Men om man lägger ned 

mycket tid på sitt utseende, framförallt om det syns att man gör det, kan det leda till 

nedlåtande kommentarer från andra människor. En intressant aspekt gällande detta 

enligt författarna är att folk ser nästan alltid andra människor som kroppsfixerade, 

men aldrig sig själva. Individers egen bild är istället att de tar hand om sig själva och 

sin kropp och ser inte sig själva som kroppsfixerade.  

Larsson och Fagrell (2010) skriver att själva intresset för kroppen inte är specifikt 

för samtiden, men däremot skiljer sig synen på kroppen jämfört med tidigare. Enligt 

författarna grundar sig samtidens syn på kroppen till stor del i det 

konsumtionssamhälle vi lever i. Vi ska idag konsumera mera och fler måsten infinner 

sig. I konsumtionssamhället sker det genom att saker medelklassifiseras. Detta 

innebär att fler grupper i samhället omfattas, vårdandet av det inre och yttre gäller 

inte bara medelklassen längre. Den stora arbetarklassen exempelvis, vars tidigare syn 

på kroppen har varit ganska instrumentell vilket innebär att kroppens funktion var 

det primära. Det synsättet har succesivt ersatts av både funktion och utseende. 

Arbetet med att övertyga människor med hjälp av kroppen hänger enligt författarna 

ihop med konsumtionssamhället, kroppen och dess utseende blir ett sätt att bidra till 
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prestige och status. Det blir ett sorts självförverkligande, där denna människan inte 

bara är noga med sin kropp, utan lever under övertygelsen att den väljer själv. Detta 

synsätt var helt unikt och blommade ut under industriella revolutionen på 1800-talet. 

Tidigare hade synen på kroppen och livet varit mycket mer styrd av sociala 

ordningar. Men ju mer individualiserat samhället blivit, desto mer har kroppen blivit 

en fast punkt för människan, livet kretsar kring kroppen. Det blir som ett projekt som 

individen har att arbeta med, där han/hon arbetar mer med sitt inre, genom att 

bearbeta sitt yttre (Larsson och Fagrell, 2010).        

 

Andersson (2013) skriver i sin studie kroppsideal och ätstörningar ur ett 

genusperspektiv att förekomsten av ett kropps- och skönhetsideal är konstant, men 

att de olika idealen varierar. Andersson menar att idealen och dess utseende är 

kulturellt bundet och att idealen förändras i takt med att samhället och dess klimat 

ändras. Andersson tar upp antikens Rom som ett exempel. Under denna tidsperiod 

kunde människor vara överviktiga samtidigt som de ansågs vara vackra. Men som 

en kontrast till detta ideal tros det att kvinnor från början av vår tidräkning kräktes 

upp maten, för att behålla den smala figur som då var idealet. Idealen under 1900-

talet förändrades drastiskt. Under 1920-talet skulle kvinnan vara smal och platt, 

medan världskrigen verkar ha inspirerat till ett mer muskulöst ideal, vilket påverkade 

synen på kvinnokroppen. Under 1950-talet var storbystade kvinnor det som 

eftersträvades och nästintill dyrkades. Men i slutet av 1960-talet ersattes detta ideal 

av fotomodeller med magra kroppar. Ett kroppsideal för män under förra sekelskiftet 

var att ha en framskjutande mage, vilket var ett tecken på att man tillhörde en högre 

klass, som under denna tid var förknippat med hälsa och välstånd. Andersson 

förklarar dock att under den tidsperiod som vi lever i nu förknippas fetma och 

övervikt med sjukdomar samt att kroppen värderas på ett negativt sätt. Andersson 

menar även att det finns en skillnad i genus kopplat till vår syn på överviktiga 

kroppar. Fetma och övervikt menar hon är negativt i båda fallen men mer negativt 

när det kopplat till kvinnor som lider av fetma eller övervikt (Andersson, 2013).  

 

Hoff (2013) skriver i sin studie Doping utanför idrotten -individualisering och 

muskulösa skönhetsideal så har män och pojkars strävan efter en muskulös kropp en 

stark koppling till användandet av doping, så som anabola androgena steroider 

(AAS) utanför elitidrotten. Kvinnor och flickors användande av doping är oftast 
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kopplat till dopingklassade bantningspreparat. Författaren menar att ett sådant 

beteendemönster och ett sådant val av preparat kan ha att göra med kvinnors smala 

skönhetsideal. Men Hoff skriver att yngre kvinnor verkar ha fått ett ökat intresse för 

mer muskulösa kroppar samtidigt som kroppen fortfarande ska vara feminin. Hoff 

nämner begreppet ”strong is the new skinny” och ser ett nytt kvinnligt kroppsideal. 

Författaren förklarar att man troligtvis inte kommer att kunna utesluta 

prestationshöjande preparat så som AAS när det kommer till kvinnor och deras 

strävan att uppnå dessa ideal. Han tar upp kraftsport och den höga förekomsten av 

doping inom den. Författaren menar att eftersom styrketräning och muskelbyggande 

är viktiga inslag, har sannolikt samhällets muskulösa skönhetsideal och kulturen på 

gymmet en betydelse för förekommandet av doping (Hoff, 2013).      

 

Andersson och Radelius (2018) skriver att intresset för fitnessträning har ökat 

markant bland ungdomar. Det är däremot inte endast ett ungdomskulturellt fenomen. 

På relativt kort tid har gymkulturen som fenomen blivit utspritt och utvecklat till en 

industri som omsätter flera miljarder. År 2015 fanns cirka 187 000 gymanläggningar 

runt om i världen. Tack vare denna spridning så har det setts som en potentiell 

lösning på folkhälsoproblematiken. Således har även professionaliseringen av yrket 

Personlig Tränare bidragit till att framställa gymkulturen som en lärande, fostrande 

och hälsosam miljö. Andersson och Radelius menar att även mediers roll och den 

ökade exponeringen av gym har lett till att gymkulturen har kommit in mer och mer 

i samhället vilket i sin tur påverkar unga människors syn på kroppar. En större 

längtan efter en frisk, stark och fin kropp har således skapats.  

Träningsformerna som existerar på gym har också blivit ett starkt alternativ till 

föreningsidrotten (Andersson och Radelius, 2018). Det attraktiva med gymkulturen 

för många är individualiseringen. Du kan välja träningsform, platsen du vill vara på 

samt vilken tidpunkt som du vill träna. Andersson och Radelius skriver även om hur 

professionaliseringen och kommersialiseringen av gymkulturen har påverkat män 

och kvinnor. Det allt mer ökade intresset för kroppar och utseende samt 

uppluckringen av könsroller under 1990-talet har bidragit till detta. Kvinnliga 

kroppsbyggare har länge varit ett intressant forskningsområde då de utmanar den 

dominerande manligheten. Andersson och Radelius poängterar dock att den 

traditionella könsmärkningen av gymmet delvis finns kvar, men tack vare 

uppluckringen på 1990-talet är gränsdragningarna för vad som anses manligt och 
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kvinnligt idag ganska diffusa och det råder en viss osäkerhet för hur de kulturella 

gränsdragningarna för kön och hur olika kroppar kan se ut.  

 

Kopplingen mellan gym, muskler och hälsa har blivit en allt mer självklar del i 

samhället. På 90-talet fanns det en diskussion i Sverige om olika fördelar och 

nackdelar med gym. Man talade bland annat om hur den extrema kroppsfixeringen 

som föddes i dessa miljöer påverkade ungas sätt att se på sig själva och sin kropp. 

Denna diskussionen har tonats ned under 2000-talet. Gym och fitnesskulturen 

framställs enligt författarna som en del av dagens hälsoindustri. Men balansen mellan 

en hälsosam livsstil och ohälsosamma förhållningssätt som extrem kroppsfixering är 

inte alltid lätt att identifiera. Författarna problematiserar detta, inom både 

gymkulturen och föreningsidrotten hör det inte till ovanligheterna att individer 

strävar efter vissa kroppsideal. Jakten på den perfekta kroppen och den kommersiella 

pressen att man måste använda vissa dieter, träningsmodeller och kosttillskott för att 

nå den perfekta kroppen. Inom gymkulturen uppstår en mekanism som Andersson 

och Radelius beskriver som de missnöjdas logik och handlar om att kroppen aldrig 

blir perfekt, individen som strävar efter den kommer aldrig att komma fram eftersom 

det alltid kommer finnas något som kan åtgärdas, som kan bli bättre. Författarna 

menar att vi lever i en paradoxal värld då det på ena sidan av spektrumet är en 

fettepidemi samt en skärmgeneration som ständigt sitter still. Men på andra sidan av 

spektrumet så uttrycks en stark oro för individer i gymsammanhang och även inom 

föreningsidrotten med överträning, anorexia, bulimi, träningsberoende och nu på 

senaste tiden ortorexi som nya problem som uppstått tack vare denna extrema 

kroppsfixering (Andersson och Radelius, 2018).  

 

Aktivitetsnivån hos den unga skärmbundna generationen har blivit ett stort 

orosmoment för många beslutsfattare. Idag är det ett antagande att barn och unga rör 

på sig alldeles för lite. I dessa sammanhang diskuteras och ses föreningsidrotten som 

ett instrument för att få ungdomar att aktivera sig mer. Det anses även vara en del i 

det goda föräldraskapet enligt författarna, inte minst hos medelklassen, att ha aktiva 

barn. Men Andersson och Radelius (2018) problematiserar detta och menar att 

lockelsen med föreningsidrottens kollektiva ideal och modell inte får det genomslag 

som det haft förr i det allt mer individualiserade samhället vi lever i idag. 

Gymkulturens expansion och professionalisering har blivit en indikator på att 
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samhället har förändrats och vart det är på väg. Framförallt gällande synen på 

kroppar och hälsa. Enligt författarna utgör det moderna gymmet ett slags 

mikrokosmos, det har blivit en sorts avspegling samhället och utgör även en del i 

drivandet av denna samhällsutveckling. Ansvaret angående ungdomar och barns 

hälsa som tidigare har varit staten och samhällets ansvar har istället blivit mer 

individualiserat. En frikoppling från traditionella normer och värderingar har bytts 

ut mot en alltmer individualiserad livsstil och gemene man är ansvarig för 

utformningen av sitt egna liv. Hur detta kommer att påverka föreningsidrotten 

återstår att se. Tack vare privatiseringen och kommersialiseringen av träning och 

hälsa så har det även lett till förändringen från folkhälsa till hälsoism, ett nytt 

perspektiv har uppstått där hälsa och en vältränad kropp är det centrala i 

uppfattningen om ett gott liv och en livstilsmarkör (Andersson och Radelius, 2018).           

 

 

2.2 Överträningssyndrom  

 

Enligt Thomeé m.fl. (2008) är överträning ett vanligt fenomen inom många olika 

typer av fysisk träning, både på motions- och elitnivå. Inom till exempel 

styrketräning kan orsaker till överträning vara varierande beroende på hur träningen 

utformats samt vilken typ av inriktning den haft. Thomeé m.fl. lyfter fram 

kraftsporter som tyngdlyftning och styrkelyft, och menar att träningsintensiteten är 

oftast väldigt hög men volymen är ganska låg. Överträning kopplat till den höga 

intensiteten leder då till besvär från bland annat senor, leder och muskulatur vars 

utveckling hämmas. Inom idrott som kroppsbyggning och långdistansidrotter där 

intensiteten inte är lika hög men volymen är mycket större upplevs överträning 

istället som ett allmänt trött tillstånd, brist på energi och en lidande 

träningsmotivation. Risken för överträning ökar om idrottaren inte får i sig 

tillräckligt med kalorier i samband med den hårda träningen. Överträning som har 

utförts med för hög frekvens och för hög intensitet verkar även ge högre nivåer av 

adrenalin vid vila, en minskad mängd beta-receptorer i den övertränade muskeln 

samt en ökad aktivering av katabola signalvägar (Thomeé m.fl. 2008).  

 

Weinberg & Gould (2010) tar upp att det kan finnas positiva aspekter av överträning. 

Genom att under en kort period utsätta atleter för överdriven träning och en 
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överbelastning under denna period för att få kroppen att vänja sig vid belastningen. 

Denna metod är långt ifrån perfekt och skiljer sig från person till person. Enligt 

Weinberg & Gold kan denna metod ofta resultera i negativa konsekvenser och en 

försämrad förmåga att prestera. Men om man utför denna träningsperiod korrekt och 

med rätt individ kan det resultera i en superkompensation för atleten vilket innebär 

att efter en kortare vila så har kroppen vant sig vid belastningen och det blir en positiv 

överträning eftersom att prestationsförmågan nu är högre (Weinberg & Gould, 

2010).    

 

Williams, Tolusso, Fedewa, Esco (2017) har utfört en meta-analys av skillnaderna 

mellan periodiserad och icke periodiserad styrketräning med maximal styrka. 

Resultatet var att från 18 studier publicerade mellan 1988 och 2015 fann man en 

indikation på ett förbättrat resultat (1RM) med periodiserad styrketräning jämfört 

med icke periodiserad styrketräning. Författarna poängterar att genom att följa en 

periodiserad styrketräningsplan så minskar man risken för överträning (Williams 

m.fl. 2017).  

 

Souter, Lewis, Serrant (2018) lyfter fram att överträningssyndrom kan påverka en 

idrottares mentala hälsa och kan vara svårt att skilja från depression eftersom att 

vissa symptom som trötthet, aptitförändringar, sömnlöshet viktminskning, brist på 

motivation och koncentrationsproblem överlappar varandra. Författarna tar upp att 

även om ett träningsprogram är noggrant utfört men har en otillräcklig 

återhämtningsperiod kan det leda till överträningssyndrom. Författarna definierar 

överträning som att en idrottare inte återhämtar sig från tidigare utmattning trots en 

återhämtningsperiod på minst 2 veckor. Detta i sin tur kan ha påverkan på idrottarens 

förmåga att prestera. Förekomsten av överträning hos elitidrottare är mellan 20–60% 

och långdistanslöpare är den mest påverkade gruppen. Författarna lyfter även fram 

att idrottare kan lida av beroendeframkallande beteenden vilket kan vara en 

avgörande faktor till att drabbas av överträningssyndrom, detta på grund av för 

långvarig och överdriven träning. Det skulle kunna tolkas som en form av självskada, 

eftersom själva syftet med överträningen kan vara ett rop på hjälp och ett missvisande 

försök att kommunicera en inre nöd (Souter m.fl. 2018).    
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Gustafsson, Hassmén, Kenttä, Johansson (2008) har i sin kvalitativa studie med 

svenska elitidrottare hittat fynd som stödjer idén om utbrändhet av idrottare som ett 

flerdimensionellt syndrom, även om många och för höga krav inom idrotten var en 

bidragande faktor så var dem främsta orsakerna till utbrändhet bristfällig 

återhämtning och för höga förväntningar hos idrottarna. Andra kritiska faktorer till 

utbrändhet var bland annat hög motivation, idrottslig identitet, perfektionistiska drag. 

Dessa faktorer förklarade varför idrottarna fortsatte sitt deltagande i idrotten trots en 

progressiv försämring av deras tillstånd och är därför potentiellt avgörande för 

utvecklingen av utbrändhet (Gustafsson m.fl. 2008).  

 

 

2.3 Idrottsskador  

  

Styrketräning kan användas som medicin och med rätt dosering har det mycket 

positiva effekter på de flesta av kroppens funktioner. Men trots att styrketräning är 

en av de säkraste motionsformerna så kan skador ändå uppstå. Skador som sker 

genom en olyckshändelse är ganska ovanligt men däremot är överbelastningsskador 

vanligen för tung styrketräning och/eller en för stor träningsvolym. Saker som 

bristande teknik och dåligt genomtänkta övningsval samt för ensidig styrketräning 

kan också leda till skador. Det finns även individuella faktorer som kan påverka 

skador som exempelvis en obalans i styrka. Ett exempel på detta kan vara svaghet i 

stabiliserande muskler, stelhet och dålig allmän kondition. Övningar med fria vikter 

verkar innebära en större risk för skador än vad övningar i fasta maskiner gör, 

anledningen till detta är att övningar med fria vikter ställer större krav på saker som 

teknik och kroppshållning (Thomeé m.fl. 2008).   

Styrketräning kan enligt Thomeé m.fl. (2008) förebygga idrottsskador, enligt 

författarna beror idrottsskador till stor del på utövarna själva. Generellt så är vissa 

muskler för svaga eller har uthållighetsmässiga brister. Bristfällig koordination eller 

teknik är också en avgörande faktor poängterar Thomeé m.fl. Svaghet och trötthet 

hänger ofta ihop och detta i sin tur ställer större krav på styrka och uthållighet. Enligt 

författarna är en viktig orsak till varför styrketräning ingår i skadeförebyggande 

program. Styrketräning kan även påskynda återhämtning efter en skada och begränsa 

en skadas omfattning (Thomeé m.fl. 2008).   
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2.4 Stress  

 

Währborg (2009) pratar om somatisk stress. Stress är ett exempel på en reaktion som 

inte enbart tar sig uttryck i vårat känsloliv utan även saker som nervsystemet, våra 

organ samt våra muskler tar stryk och känner av stress. Enligt Währborg så kan 

stressrelaterade förändringar hos musklerna skapas, vilket tar sig uttryck genom 

spänningssymptom. Hjärnan skickar ut signaler och beredskapen för kamp blir 

förhöjd. Währborg skriver även om stress som den nya ohälsan. Han poängterar att 

sjukdom och ohälsa är föränderliga förhållanden och det har sett olika ut i olika tider. 

Exempelvis innan industrialismen var saker som svält, skador och infektioner 

avgörande för människans överlevnad. Förr i tiden fanns påfrestningar som tunga 

arbeten och miljögifter. I dagens samhälle och ju modernare vi blir så förändras 

samhället, exempelvis försvinner de tunga arbetena mer och mer. Men istället dyker 

andra typer av påfrestningar upp. Währborg poängterar att idag ställs det mycket 

högre krav på individens flexibilitet och tillgänglighet. Detta menar Währborg 

försätter människan i ett accelerationstillstånd där själva tiden tycks bli en bristvara 

och saker som fritid betraktas som slöseri. Denna nya kultur menar Währborg utsätter 

människans förmåga för anpassning för nya prövningar och resulterar dessvärre i nya 

ohälsotillstånd. Eftersom att de mentala reaktionerna blir så avgörande och påverkar 

människans kroppsliga funktioner på ett sådant kraftfullt sätt så har sjukdomar av ett 

helt nytt slag växt fram. Merparten av sjukskrivningarna i dagens läkarintyg finns 

inte som erkända diagnoser och sjukdomstillstånd, där återfinns bland annat stress 

och utbrändhet (Währborg, 2009).     

 

 

2.5 Ortorexi  

 

”Ortorexi utmanar fysiska och mentala resurser och beroendet innebär ett omfattande 

fysiskt och psykiskt lidande som på sikt kan resultera i social isolering” (Lin & 

Grigorenko, 2014, s.16). 

 

Ortorexia Nervosa härstammar från grekiskan. Ordet delas upp i:  Ortho – Renlärig 

och Orexis – Aptit (Lin och Grigorenko, 2014). Steven Bratman var den som 

formade begreppet Ortorexia Nervosa. Sjukdomsprocessen är lång och ju längre in i 
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processen man kommer desto större blir symtomen. Det är oftast svårt för individen 

att se problemet då sjukdomen kommer smygande. Vanliga symptom gällande 

sjukdomen är ett stort fokus på nyttiga livsmedel kombinerat med överdriven träning. 

Symptom som utvecklas i sjukdomsprocessen är bland annat nedbrytning av 

kroppen, ångest, sömnproblem, tvångsmässigt beteende och självbestraffning. Ju 

längre beteendet pågår desto större blir behovet av nyttiga livsmedel och ännu mer 

träning då toleransen likt andra beroenden ökar. Individen kan då som en följd av det 

ökade beroendet efter ett tag se en försämrad prestationsförmåga, skador, minskat 

psykiskt välbefinnande samt försämrad livskvalité (Lin och Grigorenko, 2014). 

 

Enligt Håman (2016) så publicerades den första beskrivningen av ortorexi i en 

yogatidning av Steven Bratman år 1997. År 1996 formade den amerikanska läkaren 

och tidigare praktiseraren av alternativ medicin Steven Bratman begreppet Ortorexia 

Nervosa. Anledningen till att Bratman föreslog begreppet var genom egna 

erfarenheter samt olika beteendemönster och en besatthet av mat och ätande som han 

noterat hos sina patienter. Till en början föreslog Bratman begreppet som en sorts 

”provoceringsterapi” med avsikt att försöka skapa en mer avslappnad förhållning till 

mat. Bratman skrev år 2000 tillsammans med David Knight en bok om ortorexi där 

begreppet ortorexi definieras som en ”ohälsosam fixering vid att äta hälsosam mat” 

(Håman, 2016, s.17). 

I boken av Bratman och Knight beskrivs ortorexi som en överdriven fixering av 

hälsosam mat och det innefattar ett tvångsmässigt beteende samt en mental oro 

skriver Håman. Hon fortsätter och skriver att matens kvalité är något som är väldigt 

viktigt. Detta leder i sin tur till att saker som smaken och njutningen av maten är 

något som inte är lika viktigt och blir underordnat. Vad som är hälsosam mat är 

subjektivt beroende på vem personen är, p.g.a. att det existerar så många olika dieter 

och tolkningar. Detta gör det svårt att skapa en klar bild av hälsosam mat, utan det 

bygger på individens subjektiva föreställningar om vad hälsosam mat är. Ortorexi 

och en perfekt kosthållning kan leda till en känsla av renhet. Det handlar 

nödvändigtvis inte om att uppnå en viss kroppsvikt eller ett utseende. Om en 

ortorektiker avviker från sin perfekta kosthållning kan en känsla av orenhet 

exempelvis oro, ångest, skam uppstå menar Håman. Andra karakteristika drag är en 

väldigt stark självdisciplin och en viss känsla av moralisk överlägsenhet gentemot 

individer som en ortorektiker anser äter mindre hälsosamt. Ortorexi enligt Håman 
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kan börja ganska oskyldigt, det kanske börjar med att individen helt enkelt vill 

förbättra matvanorna eller den generella hälsan för att undvika ohälsa och sjukdomar. 

Sedan eskalerar det och individens liv tas över av detta beteende (Håman, 2016).                    

 

     Sammanfattning 

Värderingen av utseende verkar bli mer och mer centralt, samhället blir mer 

individualiserat och gymkulturen har blivit ett alltmer attraktivt val för 

allmänheten. Ohälsosamma förhållningssätt som överträning och ortorexi är även 

de problematiska. En annan typ av stress och sjukdomar växer fram och jag vill 

med hjälp av denna studie få personliga tränares syn på dessa problem. Personliga 

tränare är utbildade och sitter på kunskap gällande detta ämne, genom deras tankar 

och åsikter skall vi fördjupa oss inom detta fenomen och undersöka hur motionärer 

på gym tränar och hur deras förhållningssätt till träning ser ut.    

 

 

2.6 Rollteori   

 

Sociologen Erving Goffman har utvecklat rollteorin. Enligt Goffman (2009) gör vi 

en rad olika framträdanden i livet. Vi umgås med andra människor i en rad olika 

situationer som exempelvis i hemmet, på jobbet, i mataffären osv. Enligt Goffman 

så måste alla dessa situationer definieras för att vi som människor ska veta hur vi 

skall agera. När två människor möts i en situation menar Goffman att de måste 

redogöra för varandra vilka de är eller vill vara i den aktuella situationen. Detta 

vanligtvis med hjälp av gester eller andra icke verbala uttrycksmedel. Vi presenterar 

oss, vi gör ett framträdande. Goffman talar om en fasad vilket innefattar all aktivitet 

som en individ visar upp för andra människor. Det är individens sätt att uttrycka sig 

båda på ett medvetet sätt och ett omedvetet sätt. Goffman talar även om vilken typ 

av rollspelare man är. Det finns den cyniska rollspelare som har en distans till sin 

roll och när den exempelvis slutar jobbet så kan den byta roll. Den uppriktiga 

rollspelaren däremot kan inte distansera sig till rollen. Det har hänt exempelvis 

skådespelare, de har utvecklats till en uppriktig rollspelare och när vänner och 

bekanta har umgåtts med skådespelaren privat så har den bara hoppat mellan sina 

olika karaktärer och inte haft förmågan att distansera sig. Goffman hävdar även att 

ens roll och rollspelande existerar bara i närvaron av andra observatörer, vi som 

människor är bara elektriska impulser. Det finns inget sant jag enligt Goffman. En 
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tjänare exempelvis är bara en tjänare i förhållande till sina härskare. Men när vi har 

människor framför oss så definierar vi situationen och vi antar en roll (Goffman, 

2009).         

 

Sammanfattning 

 

Med hjälp av Goffmans rolleori vill jag undersöka om det går att applicera på 

motionärer i gym-miljö och om det finns någon koppling i skiftet från ett hälsosamt 

förhållningssätt till träning till ett ohälsosamt förhållningssätt till träning.    
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3 Syfte och frågeställningar  
 

 

Syftet med detta arbete är att undersöka personliga tränares syn på motionärers olika 

förhållningssätt till träning på gym.   

 

 

3.1 Frågeställningar  

 

• Hur ser personliga tränare (PT) på olika förhållningsätt till träning? 

 

• Vad anser personliga tränare vara hälsosamt respektive ohälsosamma 

förhållningssätt?  

 

• Hur beskriver personliga tränare skiftet från hälsa till ohälsa?  
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4. Metod  
 

 

4.1 Design 

 

I studien används en kvalitativ metod i form av intervjuer. Orsaken till att man väljer 

att göra kvalitativa intervjuer är för att få djupa och innehållsrika svar som kan bidra 

till mer kunskap gällande det avsedda forskningsområdet (Hassmén & Hassmén, 

2008). Ett mindre urval med totalt åtta respondenter har gjorts för att få en inblick 

och djupare förståelse gällande personliga tränares syn på olika förhållningssätt till 

träning.  

 

En nackdel med det kvalitativa tillvägagångssättet är att urvalsgruppen är mycket 

mindre jämfört med ett kvantitativt urval, Det leder till en mindre bredd av 

information vilket gör det svårare att dra generaliserande slutsatser. Men med det 

kvalitativa tillvägagångssättet skapas nyanser och aspekter med hjälp av 

respondenternas tankar och idéer under intervjuerna, som inte går att återfå med ett 

kvantitativt tillvägagångsätt (Hassmén & Hassmén, 2008).     

  

 

4.2 Urval 

 

Studiens urval består av professionella och yrkesverksamma personliga tränare på 

olika anläggningar i en mellanstor stad i Sverige. Med professionell och 

yrkesverksam menas att respondenterna är utbildade inom personlig träning och att 

de har en anställning på ett gym som en personlig tränare. Målet var att utgå från ett 

kriterieurval Hassmén & Hassmén (2008) för att sedan kunna handplocka 

respondenterna från olika gymanläggningar. 

Respondenterna som jag intervjuat är totalt åtta stycken och kommer att benämnas 

som K1-K8. Deras kön och ålder kommer ej att specificeras då det inte är relevant 

för undersökningen samt för att bibehålla konfidentialiteten. Jag träffade följande 

respondenter och intervjuade dem i en mellanstor stad i Sverige där respondenterna 

är yrkesverksamma. Hur länge respondenterna har jobbat med träning samt orsaken 

till att de började inom den branschen kommer att presenteras först, därefter kommer 
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diverse teman som varit genomgående hos respondenterna att presenteras i resultatet. 

Respondenternas bakgrund ser ut enligt följande:   

 

K1: Har jobbat som personlig tränare sedan februari 2014. K1 hade jobbat med olika 

saker men tyckte att träning var det roligaste som fanns, varpå K1 bestämde sig för 

att hoppa på en PT-utbildning och fick sedan jobb direkt efter det.  

 

K2: Har jobbat som personlig tränare sen augusti 2016. Träning har alltid varit ett 

stort intresse för K2, hen har varit aktiv och tränat hela sitt liv. Att sedan utbilda sig 

och börja jobba inom träningsbranschen blev ett naturligt steg för K2. Väl efter sin 

universitetsutbildning fick K2 jobb på det gym som hen praktiserat på under 

studietiden och har varit yrkesverksam där sen dess.  

 

K3: Började som fysansvarig och fystränare när hen var 14 år gammal. Det höll K3 

på med i sju års tid. K3 har även en bakgrund inom elitidrotten som utövare. Träning 

har alltid varit en stor del av K3:s liv och mycket kunskap har förvärvats genom åren. 

Anställningen som personlig tränare på ett gym är ganska ny, men respondenten har 

hållit på med det vid sidan av innan. Orsaken till valet att bli personlig tränare var 

för att spelarkarriären var på väg att ta slut och det var dags att hitta något nytt. K3 

ställde sig frågan vart kunskapen i Sverige brister idag, då blev svaret gymmet. Där 

kände K3 att hen kunde göra en skillnad. Hen hoppade på en intensivutbildning och 

fick sedan jobb.   

 

K4: Har jobbat som personlig tränare i över ett år. Hen gillar att jobba med folk och 

har alltid älskat träning, det blev således ett naturligt val för K4 att jobba som 

personlig tränare.  

 

K5: Har jobbat på gym sen 1996 men började jobba med träning långt innan det. Hen 

har jobbat organiserat sen mitten på 80-talet. Jobbade en del som friskvårdskonsulent 

på 90-talet och har även varit fystränare. K5 började inom denna bransch för att hen 

alltid har gillat träning och gillade framförallt att utbilda folk och ge dem ”aha-

upplevelser” genom att sprida kunskap angående träning.  
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K6: Har jobbat med träning i strax över ett år. Hen började inom denna bransch för 

att hen gillar människor och att hjälpa dem, få dem att må bättre. K6 har en bakgrund 

inom sjukvården men insåg efter att tag att hen hellre ville jobba med träning för att 

förhindra att människor blir sjuka och hamnar på sjukhus.  

 

K7: Har jobbat som personlig tränare sen februari 2018. Innan det så var K7 

fotbollstränare och tränade framförallt barn. Hen har alltid tyckt om träning och att 

leda andra människor, i sin tidigare karriär som fotbollsspelare var K7 lagkapten i 

många år. Sedan så dök en chans upp att utbilda sig till personlig tränare som K7 tog 

eftersom att hen alltid har velat jobba med träning.    

 

K8: Har jobbat som med träning sen 2011. Hen har en bakgrund inom fotboll på 

elitnivå samt en universitetsutbildning. Fick under utbildningen testa på att vara 

instruktör och fastnade direkt. Det var kul och sedan dess har K8 fortsatt inom denna 

bransch.   

 

 

4.3 Intervjuguide 

 

Intervjuguiden bestod av öppningsfrågor för att undersöka hur länge respondenten 

har jobbat med träning samt vad som fick personen att börja inom denna bransch. 

Detta användes för att få en uppfattning om respondentens bakgrund och skapa en 

större förståelse för vilket sätt han eller hon har exponerats i olika träningsmiljöer 

och hur respondentens kompetens såg ut. Det var även ett sätt att få en bra och öppen 

start på intervjun. Ju längre intervjun fortgick desto mer övergick jag till nyckelfrågor 

gällande olika förhållningssätt till träning (se bilaga 1). Jag valde att använda mig av 

en låg grad av standardisering. Orsaken till detta var för att uppnå ett mer avslappnat 

intervjuklimat. Enligt Trost (2004) anpassar man sig till respondentens språkbruk 

och man låter denna person vara den styrande parten i intervjun. Detta för att tillåta 

en större variationsmöjlighet. Som en del i den låga graden av standardisering 

användes öppna frågor. Orsaken till detta är för att få respondenterna att svara på ett 

så nyanserat sätt som möjligt. Trost (2004) poängterar att kvalitativa intervjuer 

handlar om just detta, att komma åt hur en människa tänker, handlar, resonerar, 

känner etc. inför frågorna gällande studiens område. 
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4.4 Genomförande 

 

Studiens genomförande började med att ett syfte och en frågeställning skapades. För 

att sedan undersöka detta valde jag att göra kvalitativa intervjuer med människor som 

jobbar professionellt på olika gymanläggningar med personlig träning. Jag tog hjälp 

av en gate-keeper, denna person är personlig tränare och yrkesverksam som pt-

ansvarig (Trost, 2004). Denna nyckelperson kunde förmedla kontaktuppgifter till 

personer som passade kriterierna för urvalet. Därefter kontaktades de potentiella 

respondenterna via mejl där jag bifogade ett informationsbrev och en 

samtyckesblankett (se bilagor). Efter det så bestämdes tid och plats för intervju. Vid 

intervjutillfällena medtogs både samtyckesblankett och informationsbrevet återigen 

ifall respondenten ville läsa det en gång till. Respektive respondent signerade 

samtyckesblanketten vid varje enstaka intervjutillfälle och jag presenterade återigen 

de etiska riktlinjerna för deltagandet samt syftet med intervjun, för att försäkra mig 

om att de fortfarande ville delta (Hassmén & Hassmén, 2008). När detta var avklarat 

genomfördes intervjuerna. Majoriteten av respondenterna anträffades på deras 

arbetsplatser, men vissa av dem träffade jag på andra platser. Plats valdes utifrån vad 

respondenten föredrog. Intervjuerna pågick mellan 30–60 minuter beroende på 

respondent. Ljudinspelning användes vid varje intervjutillfälle och inga anteckningar 

skrevs under tiden. Fokus låg enbart på samtalet och intervjuguiden användes som 

utgångspunkt för varje samtal. Genomgående hos respondenterna var en positiv 

feedback på intervjuguiden och frågorna som ställdes. Respondenterna påtalade att 

de verkligen fick tänka till och reflektera över frågorna, frågorna upplevdes som 

komplexa och bra. Det intervjuades totalt åtta stycken personliga tränare. Efter varje 

intervju transkriberades materialet så tätt inpå samtalet som möjligt. Detta för att 

underlätta för mig som forskare eftersom att samtalet fortfarande var färskt i minnet.  

 

 

4.5 Databearbetning 

 

All data samlades in med hjälp av ljudupptagning i appen iTalk på en mobiltelefon. 

Detta för att ge en högre kvalité på intervjun vilket tillät mig att få så mycket 

information som möjligt och lägga allt fokus på samtalet och respektive respondent. 

Anteckningar hade varit mer av en distraktion än en tillgång. Med hjälp av 
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ljudupptagningarna fick respondenten prata så fritt som möjligt vilket sedan skapade 

möjligheter att citera respondenterna. Hassmén & Hassmén (2008) menar att man 

med hjälp av kvalitativa forskningsmetodiken riktar sig mot mening och mönster 

samt upplevelser av en kultur. Ytterligare en del i det kvalitativa arbetet handlar om 

att beskriva och förstå processer i sociala situationer och nå förklaringar av dessa 

fenomen i verkligheten och skapa teorier om det utifrån data (Hassmén & Hassmén, 

2008). En viktig sak i analysen av materialet enligt Trost (2004) är försiktigheten 

med att övertolka materialet som samlats in, samt att försöka läsa mellan raderna. 

Detta är för att enligt Trost (2004) är det inte forskarens uppgift som intervjuare att 

bedöma eller döma olika svar som logiska eller ologiska, bara för att det är ologiskt 

för forskaren så betyder inte det att det är ologiskt för respondenten. För att undvika 

detta så ställdes motfrågor vid de tillfällen under intervjuerna som jag bedömde som 

svårtolkat eller konstigt, så att respondenten fick utveckla så att inga missförstånd 

gjordes, vilket hade sänkt validiteten. När intervjuerna hade gjorts transkriberades 

alla intervjuer i Word och därefter påbörjades analysen och olika teman skapades. 

Teman skapades genom att jag under transkriberingarna markerade vilken tid i 

intervjun som respondenten svarade på respektive fråga från intervjuguiden. Detta 

för att kunna kategorisera upp respektive transkribering i olika stycken för att vid 

analysen göra det lättare att se likheter och skillnader mellan svaren för att sedan 

skapa övergripande teman.        

 

 

4.6 Reliabilitet och validitet/Giltighet 

 

Reliabilitet och validitet är två viktiga faktorer som bestämmer kvalitén på en studie. 

De ger en uppfattning om hur tillförlitlig, pålitlig och vilken upprepbarhet den 

kvalitativa studien har. Det som menas är att man gör likadana mätningar eller 

intervjuer (reliabilitet) och resultatet blir det samma (validitet). Reliabiliteten i en 

kvalitativ studie skulle därför kunna mätas genom att studien och dess 

forskningsprocedur replikeras av en annan forskare. Detta skapar en överförbarhet 

och om flera undersökningar visar samma resultat ger det en stark validitet (Hassmén 

& Hassmén, 2008).  

Validiteten i forskningsstudier styrs av ett flertal olika faktorer. Men primärt ligger 

det i hur utförlig och noggrann man är under hela forskningsprocessen. I mitt fall har 
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jag noggrant valt intervjufrågorna i form av att de ska vara öppna samt följa studiens 

syfte så att svaren på frågororna leder till svar på studiens frågeställningar. Då jag 

var ensam som intervjuare möjliggjorde detta inte diskussion angående tolkningen 

av respondenternas utsagor. Detta var en svaghet då reliabiliteten höjs när flera 

personer är involverade vid intervjutillfällena och är överens om vad som sägs. Det 

blir även lättare att ställa följdfrågor eftersom olika människor har olika tankesätt 

vilket kan leda till ett mer utförligt resultat. Trost (2004) lyfter dock fördelar med att 

vara en ensam intervjuare. Författaren menar att om man är fler än en intervjuare kan 

respondenten i vissa fall uppleva ett sorts maktövergrepp. Vilket Trost (2004) menar 

måste undvikas.  

 

 

4.7 Etiskt förhållningssätt 

 

För att skydda individer som ställer upp som undersökningsdeltagare har etiska  

riktlinjer skapats för forskare. Det finns fyra krav för att skydda 

undersökningsdeltagare (Hassmén & Hassmén, 2008):  

 

1. Informationskravet: Forskaren skall informera de av forskningen berörda om 

den aktuella forskningsuppgiftens syfte.  

2. Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själv bestämma över 

sin medverkan.  

3. Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående 

personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.  

4. Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamål. 

(Hassmén & Hassmén, 2008, s.390). 

 

Alla respondenter informerades om vad undersökningen gällde och att jag var 

intresserad av att intervjua dem. Deltagarna samtyckte och vi bestämde tid och plats 

för intervjun. Vid intervjutillfällena informerade jag samtliga respondenter om 

konfidentialitet och att deras personuppgifter skulle anonymiseras. Detta har jag 

uppnått genom att inte specificera i vilken stad jag varit i och träffat personerna, vart 
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de kommer ifrån samt benämna respondenterna som K1, K2 etc. Väl vid 

intervjutillfällena förklarade jag återigen att det var helt frivilligt och att 

respondenterna när de ville fick avbryta och välja att inte vara med i studien. Jag 

förklarade även att jag skulle samla in data med hjälp av ljudinspelning och att de 

enda som skulle få tillgång till ljudfilerna och deras personuppgifter var jag som 

intervjuare och eventuellt min handledare. Samtliga respondenter samtyckte med 

detta och respektive respondent signerade en samtyckesblankett. Jag förklarade även 

vad som skulle hända med uppgifterna när undersökningen var klar och att alla 

ljudfiler och anteckningar skulle tas bort när uppsatsen väl är rättad och godkänd.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

5. Resultat  

 
 

5.1 Det sunda förhållningssättet till träning  

 

Respondenterna fick redogöra vad det innebär att ha ett sunt förhållningssätt till 

träning. Respondenterna fick tänka på en person som de känner och anser sund eller 

hitta på en hypotetisk person. Samtliga respondenters syn på ett sunt förhållningssätt 

till träning var väldigt genomgående. Inga nämnvärda avvikelser skedde i 

beskrivningen av vad ett sunt förhållningssätt till träning var. K4 ansåg att en sund 

person ska tycka att träningen är kul. Är den inte det så kommer den enligt K4 aldrig 

att hålla i längden. Det kanske går att hålla under en kortare period, men för att må 

bra av något så behöver man enligt K4 tycka att det är kul, alla behöver hitta sin egen 

grej. K6 beskrev att en helhet behövs för att ha ett sunt förhållningssätt till träning. 

Att kunna tillåta vila, att kunna ha perioder där man äter lite bättre respektive sämre. 

Alla delar behövs enligt K6. Jag har valt att citera K2:s beskrivning av vad ett sunt 

förhållningssätt innebär då jag anser att hen beskrev det tydligast och mest utförligt.  

 

Ett sunt förhållningssätt till träning är när man tränar några dagar i veckan, man hittar det som 

passar sig själv. Man kanske får in 3–4 per vecka, men allt beror ju på vad man har för mål såklart. 

Vill man bli en kroppsbyggare och stå på en scen så måste man kanske lägga ner mer jobb och tid, 

kraft och energi på det man gör. Men man gör det för att man vill och för att man har det som mål, 

då blir det ju sunt. Sen om man ska tävla i något som crossfit, då måste man kanske dra ut och 

springa på morgonen och äta mycket för att orka med att träna hårt. Men bara man har en plan för 

vad man ska träna, man tillåter sig själv att vila för att man vet att vila behövs. Man äter på och 

äter bra mat med bra råvaror. Man kan också köra en diet om man mår bra av det och känner att 

det funkar för sig själv. Man gör det för sig själv och inte för någon annans skull eller för att man 

känner en ångest inför att träna eller inte träna. Man gör det man vill. Är man överviktig så kanske 

det är sunt att tänka lite mer på vad man äter och avstå vissa godsaker när man är med vänner eller 

kollegor. För personen som tränar på jättemycket och hårt så kanske det istället är sunt att ta 

efterrätten eller äta en pizza eller hamburgare på en onsdag. Det är helt beroende på vilken person 

man är, vad man har för mål med sitt beteende och hur man mår av det. Så länge det inte är en 

stress för dem eller ger dem ångest så är det sunt. (K2) 
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Sammanfattning 

Bilden av en sund person var väldigt homogen bland respondenterna. Det viktigaste 

för att bibehålla ett sunt förhållningsätt var balansen och harmonin mellan träningen 

och allt annat runt omkring i livet. Träningen skall inte vara allt, man ska kunna ha 

andra intressen, umgås med vänner och familj. Man ska kunna njuta av att vila från 

träningen. Respondenterna poängterade och framförallt K2 att om man är mer 

elitsatsande och vill tävla inom exempelvis bodybuilding eller crossfit så kommer 

det förmodligen att krävas fler uppoffringar, men så länge man vill göra det så är det 

fortfarande sunt.   

 

 

5.2 Det osunda förhållningssättet till träning  

 

Respondenterna fick sedan utveckla hur deras syn på ett osunt förhållningssätt till 

träning ser ut. K8 pratade om andra faktorer utanför gymmet som man kanske inte 

trivs med. Vissa människor enligt K8 använder gymmet som en tillflyktsort, ett ställe 

som dem får uppleva en härlig atmosfär på. Sen kanske de inte trivs på jobbet eller i 

hemmet. Då använder dessa människor gymmet som sitt ställe som de är glada på. 

Men efter ett tag så börjar de ta bort saker från kosten och blir mer och mer inriktade 

på vad de ser i spegeln. De kanske ser en annan person, en smal person kanske ser 

en tjock person i spegeln. Genomgående bland respondenterna var problematiken 

med att få sina klienter att äta mer mat. 

 

Många resonerar att ju mindre de äter desto bättre form kommer de vara i. Men om dom inte äter 

så kommer dom inte att bygga några muskler och ändå inte komma i form. Många klienter som 

har målet att bli snyggare har jättesvårt för att äta mer. Dom tycker det är jättejobbigt, dom förstår 

inte att dom måste äta för att orka med träningen och hela vardagen. Mat är bränsle. (K8) 

 

Det visuella tar allt mer plats och blir bara viktigare. Man kan utveckla ortorexi 

menar K8. En annan aspekt som K8 lyfte och som andra respondenter också har lyft 

är att jämföra sig med andra och att ha det som den primära drivkraften. Det kan vara 

en bra start enligt K8, men sen är det lätt att det utvecklas och blir för mycket. K8 

exemplifierade att en tvåbarnsmamma exempelvis inte kan jämföra sig med en 

kvinnlig kollega som är tio år yngre och som har en helt andra förpliktelser och en 
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helt annan mängd tid att lägga på träning. Men tvåbarnsmamman förstår kanske inte 

detta, utan jämför sig enbart med vad hon kan prestera jämfört med kollegan i 

gymmet. Hennes värde kommer hela tiden baseras i hur hon presterar gentemot 

någon annan menar K8.  

 

En annan stor problematik idag och som en stor del i det osunda förhållningssättet 

till träning är doping. Alla respondenter var överens om att doping är ett riktigt 

problem och att det är väldigt osunt. K5 lyfte fram mycket gällande osunda 

förhållningssätt till träning, bland annat återhämtningen.  

 

Sömnen är otroligt viktig för resultat. Vi är som en kemisk fabrik och den fabriken måste få jobba 

ostört när vi sover. Det är många som tränar för mkt och blir övertränade. Dom skapar ett behov 

mentalt. (K5) 

 

Enligt K5 har det även mycket med media och idealen idag att göra. Många tror att 

de måste se ut som dem gör på TV eller Instagram för att bli accepterad enligt K5. 

Bekräftelsen måste fås, det räcker inte med att säga att man tränar, man måste kunna 

visa upp det också. Man skall lägga upp bilder på sociala medier i minimalt med 

kläder. Det blir förankrat i deras identitet enligt K5. Men idag är väldigt många 

människor i bra form enligt K5. Förr i tiden var folk som byggde muskler mer utav 

en subkultur enligt K5. Det var en udda grupp med människor, men idag är det en 

sorts statussymbol att ha en fin kropp och det är framförallt väldigt vanligt. Detta 

leder till en helt annan konkurrens. Många killar vill vara störst eller starkast på 

gymmet. Medans tjejer vill ha bäst rumpa eller snyggast mage. Många stirrar sig 

blinda på siffror och hur mycket man tar i exempelvis bänkpress enligt K5. Man 

borde mer fokusera på det man själv är duktig på, man kanske är grym på uthållighet 

och kan göra jättemånga repetitioner med 20 kg i bänkpress. Man skall hitta olika 

rekord att sätta för sig själv enligt K5. Sen är mentaliteten att resultaten ska komma 

fort ett stort problem enligt K5. Det har alltid gått att få tag på dopingpreparat. Men 

idag är det lättare än någonsin. För några år sedan köpte människor fina 

träningskläder innan de köpte ett gymkort för att de ville se fina ut när de började 

träna. Nu är det inte alltför ovanligt att framförallt unga killar köper dopingpreparat 

och kör lite hemma och sen köper gymkort, så att när de kliver in på gymmet är de 
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inte minst berättar K5. Det yngsta dopingfallet som K5 hört talas om var en tolv år 

gammal kille nere i Malmö.  

Det osunda förhållningssättet till träningen är primärt stressen kopplat till träningen. 

K4 exemplifierade det på följande sett. Träningen går för långt, det blir deras liv och 

det enda deras liv kretsar kring. Självkänslan är kopplad till gymmet. Man jämför sig 

ständigt och man tränar inte för att det är kul utan för att man måste. Man går runt 

och är missnöjd med sig själv och mår dåligt istället för att träna och må bra att 

glädjas åt vad kroppen kan göra. Fokus ligger ständigt på det negativa. K4 tror att 

det är väldigt vanligt att man fastnar i det där och att det är svårt att ta sig ur. Det blir 

som en ond cirkel.  

 

Sammanfattning  

Enligt de intervjuade är en person med ett osunt förhållningssätt till träning en person 

som har sitt egenvärde och sin självkänsla förankrad till gymmet och som inte förstår 

vikten av att äta mat och att se det som bränsle. Det sker en ständig jämförelse mellan 

individen och andra människor i gym-miljön eller på sociala medier. Personen saknar 

kunskap och förståelse för att vi alla är olika individer med olika kroppar och olika 

liv. Vissa människor har tid till att träna tjugo timmar i veckan, medan någon annan 

kanske har två timmar. Men en människa med ett osunt förhållningssätt tar inte detta 

i beaktning. Konkurrensen bland fina kroppar är större i dag än någonsin tidigare. 

All den problematik som existerar kring doping verkar växa. Det är inte omöjligt att 

människor, framförallt unga killar köper dopingpreparat innan de köper ett gymkort 

bara för att slippa vara den minsta killen på gymmet. Träningen och 

livsstilsförändringarna ska gå så fort som möjligt, konsekvenserna av dem osunda 

valen verkar inte viktiga. Det verkar bara handla om att tänka kortsiktigt på snabba 

resultat. Det primära enligt respondenterna är dock stressen kring träning. Träningen 

är till den största delen en ångestladdad påfrestning där den osunda personen lägger 

sitt fokus på de saker som den tycker är dålig med sig själv, istället för att faktiskt 

uppskatta och glädjas åt vad de och deras kropp är kapabel till att göra. Den osunda 

personen anser sig enligt de intervjuade inte vara bättre än det denne presterar eller 

hur den ser ut i jämförelse med andra.          
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5.3 Att vara beroende av träning  

 

Genomgående hos alla respondenter var en övertygelse om att träningsberoende är 

något som existerar och kan ta sig uttryck på olika vis. K1 lyfte framförallt fram att 

vissa individer kan ha en viss inställning till träningen, där de känner att de måste få 

in träningen.  

 

Jag tror att man kan vara beroende av träning. Man kan ha en viss inställning där man känner att 

man måste få in träningen. Sen så måste ju inte beroende alltid vara dåligt. Ja, jag tror att det finns. 

En person som är träningsberoende skulle jag nog säga inte har en riktig distans till det dem tränar 

eller det dom håller på med. Det kan vara så att dom har för stor tillknytning till det dom gör. Att 

deras egna värde hänger på att dom presterar i gymmet och då får dom inte missa ett träningspass 

eller liknande. Det handlar om deras identitet, går det inte bra så klandrar dom sig själva och sin 

identitet. (K1)  

 

Personerna känner en stor tillknytning till träningen, deras värde som människa 

hänger på det som presteras i gymmet, det handlar om deras identitet och att 

förankringen av deras värde är så starkt kopplat gymmet. Detta var något som 

majoriteten av respondenterna tog upp. En bristande självkänsla där träningen 

används som ett forum för att få bekräftelse. K3 påtalade även att ett beroende ofta 

bär en negativ klang. Hen pratade om att det finns nyanser av träningsberoende och 

att det finns mer eller mindre hälsosamma delar av det. Ett mer hälsosamt 

förhållningssätt enligt K3 var att vissa individer får en insikt om att träning får dem 

att må bättre och när de inte får träna så mår de sämre. Där behöver man enligt K3 

jobba lite med distanseringen till träningen och få individerna att förstå innebörden 

samt vikten av att vila och återhämta sig för att öka kvalitén på sin träning.  

Den stora skillnaden mellan ett hälsosammare beroende och ett hälsosamt beroende 

är när det slutar handla om hälsa. Det handlar om ett stort måste och en ångest 

kopplad till frånvaron av träning enligt K3. Alla respondenter var som sagt överens 

om att det finns folk som är beroende av träning. En svårighet enligt respondenterna 

var att kunna bedöma utifrån huruvida en person lider av ett träningsberoende eller 

inte. K2 exemplifierade detta genom att gå till sig själv. Enligt hen så är det nog 

många som tycker eller tror att K2 lider av ett träningsberoende, men träning är K2s 

intresse och det hen gillar att göra på fritiden. Orsaken till att K2 inte finner sig själv 

beroende av träning på ett negativ sätt är just distansen till träningen och att det är ett 
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intresse. Det är inte hela K2:s liv eller det enda hen har. Där är skillnaden enligt K2, 

att hen kan fortfarande hoppa över pass, unna sig eller vara med kompisar utan att 

må dåligt över att inte träna. Det är där svårigheten ligger att bedöma utifrån, för vad 

som är stressigt och för mycket träning för just en individ, är inte det för en annan. 

Det är där man måste gå till sig själv enligt K2 och se vilken relation man har till 

träningen.  

K7 tog upp okunskap som en viktig faktor till varför vissa fastnar i träningsberoende. 

K7 hade specifikt en medlem på hens gym som kom i åtanke. Den här medlemmen 

var en kvinna i medelåldern som har jobb och ett vanligt liv, men hon kör flera pass 

varje dag. Enligt K7 så ligger denna medlem på ungefär sexton träningspass varje 

vecka. Där brister allt i kunskapen menar K7, den tror att träningsmängden är det 

enda som spelar roll. K7 är helt övertygad om att träningen är en stress för den här 

kvinnan K7 poängterade att den här kvinnan inte mår bra. K5 lyfte också denna 

problematik. Enligt K5 så förstår dessa människor som tränar absurt mycket innerst 

inne att det inte är bra. Samma sak med ätstörningar och drogmissbruk enligt K5. De 

förstår att det är dåligt för dem, men de kan inte motstå det. Alla respondenter var 

även eniga om svårigheten med att få klienter att gå på kostscheman med högre 

kaloriintag än vad de är vana vid. Det är ett stort genomgående hinder hos många 

motionärer. De är rädda för mat och rädda för att äta. Alla respondenter sa att mat 

skall man se som bränsle, inget annat. Mat skall ses som en tillgång och någonting 

du använder dig av för att kunna tillåta kroppen att träna hårdare. Ett stort problem 

kopplat till detta är att medlemmarna/motionärerna oftast har läst en del själva i 

kanske kvällstidningar eller på internet. Men problemet är att det sprids mycket falsk 

information. Folk är ute efter en snabb lösning och hittar gärna teser som stöder deras 

tankar. Men alla respondenterna påtalade att det är de som är professionella som 

sitter på kunskapen, men det är svårt för många att ta till sig den.  

 

 

Sammanfattning  

Alla åtta respondenter anser att man kan vara beroende av träning, men på olika sätt. 

Det finns enligt respondenterna positiva aspekter med det också. Det är inte enbart 

negativt. Genomgående bland respondenterna var att det finns positiva aspekter 

eftersom att kroppen fortfarande aktiveras och används. Vi människor är gjorda för 

att röra på oss. Vi minskar även risken för sjukdomar och vi håller vikten enligt 
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respondenterna. Vanan att gå och träna är det positiva i med att vara fast i ett 

träningsberoende eller i en träningshets enligt respondenterna. Bristen på kunskap är 

också en avgörande faktor i träningsberoendet. Folk som inte förstår kroppen och 

vikten av återhämtning går oftast i tankebanorna att ju mer de tränar, desto bättre blir 

det. De lyssnar inte på sin kropp och de förstår inte. Samma sak med kosten, gemene 

man förstår inte hur mycket de behöver äta för att faktiskt klara av att träna på en 

hög nivå, samtidigt som de har ett heltidsjobb, familj och andra förpliktelser att ta 

hänsyn till.    

 

 

5.4 Skiftet från hälsa till ohälsa  

 

Skiftet från hälsa till ohälsa var en ganska komplex punkt enligt respondenterna. Det 

är väldigt svårt att veta exakt när det sker och det är svårt att se utifrån. 

Respondenterna påpekade dock visuella saker som smalhet, vissa tjejer som köper 

gymkort kunde man se på efter ett par månader att de inte var hälsosamma. Vikten 

rasar och det blir inte hälsosamt. Misstankar om ätstörningar väcks. På killar kunde 

man visuellt se om de blivit väldigt stora på väldigt kort tid, bland annat se saker som 

mycket acne och/eller bristningar runt axlar och bröstmuskulatur om de tränar i linne. 

Då väcks misstankar om doping. K6 tror inte att förändringen sker fort. Hen tror att 

det är framförallt tankarna som förändras och att man med tiden går mot ett sämre 

tänk gentemot träning. K6 tror även att många pendlar mellan hälsa och ohälsa i olika 

perioder. Det ohälsosamma enligt K6 blir träningsmängden. Man kanske inte får 

samma resultat med tiden och måste således pressa sig och träna hårdare, tror man. 

Träningen blir till slut bara jobbig och ett tvång, den blir ett måste enligt K6:  

 

Man blir osund när man får tankesättet att man är tvungen till något. Man är tvungen att träna, 

man gör det inte för att man vill träna. Sen är träning inte alltid en dans på rosor. Men när man 

känner under en längre period att man måste träna för att kunna äta vissa saker, att man måste 

träna för att vara snygg, att man måste träna för att känna sig okej och att man duger. När man 

tänker på detta sättet istället för att man tränar för att man vill, då sker skiftet mellan sund och 

osund. Individen förknippar sin identitet till träningen. Så länge det inte är en sjukdomshistoria 

och individen tränar för att inte dö. Säg att den är extremt överviktig. Då är det istället en 

överlevnadskamp istället. Men 99% behöver inte träna för att överleva. (K8) 
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Tankesättet angående prestation menar K8 kan vara ett sätt att utveckla ett osunt 

förhållningssätt till träning. De som gillar att tävla och kanske har tävlat innan. De 

löper en större risk enligt K8 eftersom att de vill alltid nå en nivå till. De vill prestera 

och bli bäst. De blir heller aldrig riktigt nöjda enligt K8. Jag frågade alla respondenter 

vilken typ av medlem som de tror är mer eller mindre hälsosam. Den som vill se ut 

på ett visst sätt, eller den som vill prestera? Alla respondenter var eniga om att den 

som vill se ut på ett visst sätt löpte större risk att ha ett osunt förhållningssätt till 

träning. Huvudorsakerna var relationen till mat och vila. En person som ska prestera 

förstår vikten av mat och vila. Det gör nödvändigtvis inte den som enbart tränar för 

att se ut på ett visst sätt. De som vill prestera gör det oftast för att de själva vill det 

menade respondenterna, medans folk som tränar för utseende är mer fokuserade på 

vad andra tycker om deras kropp. Därför blir de i regel ohälsosammare enligt 

respondenterna. K7 tror att mycket av denna problematik grundar sig i dagens 

samhälle. Hur de olika idealen om hur människokroppen ska se ut respektive inte se 

ut. Många påverkas mer än vad de tror enligt K7. Okunskap är också en enorm faktor 

enligt hen. Vissa människor har hört att exempelvis HIT (högintensiv träning) är bra, 

vilket det är enligt K7. Men då tar vissa människor det och kör det enbart, konstant 

varje dag och så har de hört talas om någon diet och hoppar på den samtidigt. Enligt 

K7 är folk lättlurade och vill bara att resultaten ska komma fort.  

Majoriteten av respondenterna menade att tjejer i regel hade lättare för att hamna i 

osunda förhållningssätt till träning. Det är vanligt för killar också enligt 

respondenterna, men det var i synnerhet tjejer. K2 hävdade att hetsen för både killar 

och tjejer är stor, men att för tjejer är det värre då de enligt K2 har lättare för att 

jämföra sig mer utseendemässigt och att allt ska vara perfekt. De ska vara sminkade, 

ha fint hår, fina träningskläder, de jämför allt. Det är där som problematiken blir 

större enligt K2. Killar fokuserar i regel mer på olika rekord eller styrka i gymmet 

enligt K5. Det kretsar inte ett lika stort fokus på hur killarna ser ut som tjejerna. 

Enligt K7 så är det vanligt att kosten och fokus på det är ett större problem hos de 

unga som tränar medans träningsberoende och träningsvolym är ett större problem 

hos de äldre som tränar.  

 

Sammanfattning 

Förändringen och när det sker var som sagt komplext enligt respondenterna. Det 

finns inget färdigt svar för exakt vid vilken tidpunkt det sker. Men de genomgripande 
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saker som leder till detta enligt respondenterna var framförallt de mentala bitarna, i 

synnerhet stress och ångest kopplat till träning. Doping och ätstörningar togs även 

upp i saker som kan göra att det skiftar mellan hälsa och ohälsa. Okunskapen att inte 

veta hur man ska träna eller äta är också en stor faktor i detta. En dålig självkänsla 

kopplat till alla ideal som visas upp i media idag påverkas många av mer än vad de 

tror vilket i sin tur leder folk in i osunda förhållningssätt. Tjejer är mer benägna än 

killar att hamna i osunda förhållningssätt till träning enligt respondenterna. 

Problematiken ser olika ut beroende på kön enligt respondenterna. Mer fokus på 

utseende lades på tjejerna medans fokus låg mer på prestation för killarna. Skillnader 

mellan äldre och yngre nämndes av K7 och handlade om att unga oftast har mer 

problem kopplat till kosten medans äldre har mer problem kopplat till träningen och 

mängden träning som utförs.    

    

 

5.5 Hur kan vi motverka detta  

 

Att motverka ohälsosamma förhållningssätt till träning är svårt enligt 

respondenterna. Det finns väldigt många faktorer och saker som man behöver ta i 

beaktning. Kunskap var genomgående enligt respondenterna och att de har en viktig 

roll att sprida korrekt information till sina medlemmar.  

 

Den desperata jakten att uppnå en viss position och uppnå bekräftelse. Dom har inte tid att vänta 

med att göra det på ett sunt och ärligt sätt. Du tränar för mycket och du tror att varje missat pass 

är dåligt, men så är det ju inte. Ett missat pass kan vara det bästa som hänt vissa för deras kroppar 

behöver vilan. Det är där en personlig tränare har en viktig roll att informera och sprida kunskap. 

Att säga att det är okej att vila. Ett sunt förhållningssätt till träning är även att du ska kunna se 

framemot vilodagarna och känna ett gott samvetet gentemot de. Man måste ha fler intressen än 

träning. Träning kan inte vara allt. Göra något mer som berikar livet. Vissa har bara träningen och 

det är det enda som ger dem värde. Det är inte bra. Det är synd. (K5) 

 

Enligt K5 är det viktigt att berömma de som man vet tränar mycket när de har tagit 

en vilodag och förklara fördelarna med det, berömma folk som håller sig rena och 

som låter bli att dopa sig. Berömma det som medlemmarna gör bra och eventuellt ge 

dem konstruktiva tips menar K5 är en viktig nyckel för att motverka detta. K4 pratade 

också mycket om kunskap. K4 är framförallt väldigt noga med sina klienter om vad 
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som är realistiskt och se till att ge dem en så bra start som möjligt. Att hjälpa klienten 

att hitta en balans med träningen och resten av livet poängterar K4 som en viktig 

nyckel. K8 tog även upp att mycket kan göras redan på skolnivå och att politiker kan 

påverka vissa faktorer. Att vi även utbildar professionella människor som läkare, 

lärare, fysioterapeuter och personliga tränare i att förklara för gemene man hur viktig 

sömn och vila är samt på vilken sätt våran kost påverkar oss. Det handlar inte enbart 

om träning enligt K8, utan det handlar om hela livet. Sen att försöka förändra sättet 

vi marknadsför är en nyckel enligt K8. Sluta lägg upp ”rövbilder” på Instagram är en 

viktig sak enligt K8. Idag så kan man som ung tonåring se kändisar och hur deras 

kroppar ser ut och hur vissa enbart blivit kända på sitt utseende. Även vilka bilder 

som får visas i ute i butiker. Idag är alla skyltdockor perfekta med fina bröst och en 

bra rumpa och skyltdockorna för herrar har alltid en väldefinierad magmuskulatur 

och stora axlar och bröstmuskler. Detta påverkar människor mycket enligt K8. 

 

 

Sammanfattning 

Det är komplext att kunna motverka osunda förhållningssätt till träning, men kärnan 

ligger enligt respondenterna i kunskap. Kunskapen om hur man ska träna och vad 

som är rimligt, det är där de gör den stora skillnaden. Sen så behöver saker som 

marknadsföring och media ses över enligt respondenterna. Men den stora skillnaden 

som de själva kan göra är i gymmet genom att sprida kunskap.     
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6. DISKUSSION  
 

6.1 Resultatdiskussion 

 

 

Resultatet visar att enligt respondenterna så existerar ohälsosam träning och det 

verkar vara ett vanligt problem. Respondenterna hade genomgående exempel på vad 

det innebär för dem att ha ett osunt förhållningssätt till träning. Saker som doping, 

användningen av sociala medier, ortorexi och andra osunda förhållningssätt togs upp 

av respondenterna. Men det som framförallt sågs som ett osunt förhållningssätt var 

stress och ångest kopplat till träningen. Det är framförallt där skiftet från hälsosam 

till ohälsosam sker. När träningen inte är något som individen längre vill göra. Den 

har förvandlats till ett tvång och ett måste, individen gör det inte för att tillfredsställa 

sig själv längre, utan gör det istället för att tillfredsställa andra.  

 

Skiftet från hälsa till ohälsa kan kopplas till Goffmans (2009) teori den uppriktiga 

och cyniska rollspelaren. Den cyniska rollspelaren har distans till sin roll och den 

kan lämna rollen när sammanhanget skiftar. Däremot är den uppriktiga rollspelaren 

konstant i sin roll. Den kan inte distansera sig till sin roll och blir därmed personens 

identitet. Gustafsson m.fl. (2008) påpekar problematik med faktorer som idrottslig 

identitet, höga förväntningar och perfektionistiska drag som kritiska faktorer till 

utbrändhet hos elitidrottare. Mot bakgrund av resultatet går detta att applicera på 

motionärer. Enligt respondenterna så var det inte alls ovanligt att folk tränar mer än 

de klarar av. Exempelvis kunde det vara medelålderskvinnor som har ett heltidsjobb 

och familj som samtidigt försöker träna som en elitidrottare. Enligt mig grundar sig 

detta i faktorer som perfektionistiska drag samt en stark anknytning till gymmet som 

skulle kunna beskrivas som en sorts idrottslig identitet. Detta är faktorer som enligt 

resultatet gör att människor som exempelvis dessa kvinnor i medelåldern hamnar i 

en situation som är ohälsosam. Detta i sin tur kan skapa en stress för dessa människor 

och övergången från hälsosam och cynisk rollspelare går sakta men säkert över i 

ohälsa där en mer uppriktig rollspelare skapas. Distansen till träningen är inte 

densamma längre. Träningen blir ”livet” och allting kretsar kring träningen.  

För människor som träningen blir ”livet” för, kan kopplas till det Larsson och Fagrell 

(2010) om att i tider av förändring och i ett samhälle som är i ständig utveckling så 

blir kroppen kärnan för människan. De försöker bearbeta sitt inre genom att arbeta 
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på det yttre. Kroppen är det vi har kontroll över och kan styra, det är den fasta 

punkten för vårt liv. Enligt Larsson och Fagrell (2010) har det uppstått en 

medelklassfiering och alla ska ha fina kroppar idag. Kroppen har blivit en symbol 

som det ligger status och prestige i, detta poängterade även respondenterna. Kroppen 

skall inte längre ses som enbart ett verktyg för grupper som arbetarklassen utan den 

skall även ha ett visst utseende och inte enbart en viss funktion. Respondenterna 

diskuterade att människor som enbart tränar för att se ut på ett visst sätt är olyckligare 

och ohälsosammare än de som tränar för att prestera. Detta grundar sig enligt 

resultatet i att folk som vill prestera har ett tydligare mål och syfte med varför de 

tränar som de gör. Det finns på så sätt en annan struktur och en annan plan. Risken 

är också större att man gör det för sig själv och inte för någon annan till skillnad från 

de som tränar enbart för att se ut på ett visst sätt då värdet enbart ligger i vad andra 

tycker. Med stöd av resultatet går det att tänka en skillnad mellan olika 

tävlingsformer i exempelvis fitness och kroppsbyggning där det handlar om att 

prestera.  Men det är i slutändan en bedömningssport och du har domare vars visuella 

kriterier du skall uppfylla. Folk som istället tävlar inom kraftsporter som styrkelyft 

eller tyngdlyftning har enbart sin egen prestation och tydliga kriterier att fokusera på 

dvs. att lyfta så tungt som möjligt. Störst risk att utveckla ett ohälsosamt 

förhållningssätt till träning har enligt respondenterna människor som tränar för att se 

ut på ett visst sätt och som inte har några ambitioner av att tävla. Detta resonemang 

grundar sig i att då enbart handla om vad andra tycker om deras kropp. Sådana 

individer börjar förmodligen fundera vad de ska ha den här fina kroppen till och för 

vem de ska ha den. Däremot personer som exempelvis tränar för att bli starka gör det 

i gymmet, men när de lämnar gymmet får de en viss distans till träningen. För 

människan som tränar enbart för utseende är det ett heltidsjobb som är med dem 

tjugofyra timmar av dygnet. Träningen är inte längre distanserad för dem, träningen 

blir allt. Tack vare privatiseringen och kommersialiseringen av träning och hälsa har 

det skett en förändring från folkhälsa till hälsoism. Ett nytt perspektiv har uppstått 

där en hälsosam och vältränad kropp är en livstilsmarkör och det centrala i 

uppfattningen om ett gott liv (Andersson och Radelius, 2018).             

 

På grund av den ökade efterfrågan på fina kroppar har det lett till ett ökat problem 

med doping. Både män och kvinnor dopar sig. Män använder sig oftast av anabola 

androgena steroider och kvinnor använder bantningsliknade preparat (Hoff, 2013). 
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Hoff (2013) uttrycker dock att kvinnor har fått ett allt större intresse för muskulösa 

kroppar och att nya kvinnliga kroppsideal har växt fram och att man enligt Hoff inte 

kan utesluta användningen av anabola androgena steroider även hos kvinnor. 

Problematiken finns även enligt Hoff (2013) inom kraftsporter då muskulösa 

skönhetsideal eftersträvas och att det finns en tillåtande kultur för sådana preparat på 

gym vilket kan ha betydelse för förekommandet av doping. Andersson och Radelius 

(2018) påpekar även att orsaken till gymkulturens expansion och professionalisering 

har mycket att göra med individualiseringen av samhället. Gemene man är numera 

ansvariga för utformningen av sina egna liv, där tidigare normer och regler är mer 

uppluckrade idag. Det tror jag har varit en avgörande del i gymkulturen och 

dopingproblematiken. Det går att tolka som att människor bryr sig mer och mer om 

sig själva och att det råder en mentalitet att så länge man inte skadar andra människor 

eller orsakar lidande så får man göra vad man vill, vilket då innefattar saker som 

droger och doping. Jag menar att i dagens samhälle ligger mycket ansvar på 

individen och att man ska sköta sig själv. Som en utav mina respondenter påpekade 

så finns det dopingfall där barn så unga som 12 år har dopat sig. Respondenterna var 

eniga om att folk vill ha snabba resultat idag och det kan kopplas till 

dopingproblematiken, eftersom att individer som väljer att bruka dopingpreparat får 

väldigt snabba resultat. Doping kan således bli ett attraktivt alternativ för vissa. I mitt 

resultat så påpekade respondenterna att det är väldigt få som vill komma till gymmet 

otränade, de tränar gärna hemma ett tag och i vissa fall använder doping så att de har 

en mängd muskelmassa innan de köper gymkort.  

 

Ett ökat fokus på utseendet och den allt mer individualiserade människan ställs inför 

många olika utmaningar. Ätstörningar är en sak som var problematiskt enligt 

respondenterna. Flera respondenter påpekade hur svårt klienter har att ta till sig deras 

råd och riktlinjer gällande kost. Att få folk att äta en diet med ett högre kaloriinnehåll 

var enligt respondenterna väldigt utmanande. Detta trots att personliga tränare är 

experter och förstår innebörden av att äta mat för att orka med vardagen och 

framförallt träningen. Med stöd av resultatet tror jag personligen att en stor orsak till 

denna problematik med kost och ätstörningar grundar sig i att människor ser kost 

som något väldigt personligt och eget. Det jag menar med detta är att framförallt 

vissa individer som är ”insnöade” på någon diet som exempelvis LCHF, vegan eller 

medelhavsdieten. Dessa individer är väldigt dogmatiska och anser att deras kost är 
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det enda rätta. Deras kost går att applicera på allt och alla. Där tror jag en stor del av 

problemet ligger. Sen tror jag att få folk att äta på ett helt annat sätt än vad de är vana 

vid är svårt. Där ligger nog en utmaning för många personliga tränare att försöka 

tillgodose hur individens kosthållning ser ut nu och vilka små justeringar som skall 

göras. Sedan kanske man kan ändra succesivt mot en alltmer annorlunda kost. Men 

att göra en helomvändning från hur individen har ätit till hur den ska äta tror jag inte 

fungerar vilket respondenterna själva pratade om. Att försöka få folk att se mat som 

bränsle och inte som en fiende tror jag är nyckeln mot ett hälsosammare synsätt 

gentemot kost. Men vad som är hälsosam mat är också väldigt svårt att definiera 

eftersom att allt hänger på vem du har framför dig. Håman (2016) menar att eftersom 

att det finns så många olika dieter och tolkningar av dem så blir det problematiskt att 

kunna skapa en klar bild av hälsosam mat. Ett problem med exempelvis ortorexi som 

Håman (2016) uttrycker är känslan av renhet. En person upplever att den har en 

perfekt kosthållning och känner sig ren när den upprätthåller den kosthållningen och 

när väl en avvikelse sker så kan en känsla av orenhet i form av oro, ångest och skam 

infinna sig enligt Håman (2016). Det kan kanske börja ganska oskyldigt och att man 

vill förbättra sina matvanor eller sin generella hälsa för att undvika saker som 

sjukdomar och ohälsa. Men sedan eskalerar det och individens liv tas över av detta 

beteende. Även en känsla av moralisk överlägsenhet kan infinna sig hos individer 

med en perfekt kosthållning enigt Håman (2016). Här finns ytterligare en koppling 

till Goffmans teori med cynisk och uppriktig rollspelare. Som Håman (2016) 

uttrycker det så sker det en eskalering av och individens liv tas över av en perfekt 

kosthållning. Den är inte längre distanserad och hälsosam utan uppriktiga rollspelare 

som har förankrat sin identitet med sin kosthållning. De blir fanatiska. Kopplat till 

resultatet är det återigen distansen och förmågan att kunna avvika från sin 

kosthållning eller träning som avgör om individen är hälsosam eller ohälsosam.      

 

Om denna problematik fortsätter så tror jag att fler sjukdomar och sjukdomstillstånd 

kommer att växa fram. Som Währborg (2009) tar upp är merparten av dagens 

sjukskrivningar inte erkända diagnoser, bland dessa finns stress och utbrändhet. Jag 

tror att det finns en stor stress och utbrändhet kopplat till träning och kost. Om man 

tränar flera gånger i veckan, jobbar och har familj och samtidigt ligger på ett ständigt 

kaloriunderskott med näringsfattig mat så kommer man tillslut att bli sjuk och kanske 

övertränad eller skadad. Det kanske blir en ny sjukdom om några år och en erkänd 
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läkardiagnos. Thomeé m.fl. (2008) påpekar bland annat att det är vanligt med 

överträning på både motions- och elitnivå. Det beror oftast på för hög eller tung 

belastning eller på grund av för mycket träning och för lite återhämtning och mat. 

Enligt respondenterna så råder det en stor okunskap hos vissa människor idag vilket 

leder till att de tränar för mycket och återhämtar sig för dåligt. Detta kan leda till 

överträning. Det går dock som Weinberg & Gould (2010) förklarar att nå en 

superkompensation med hjälp av överträning men det är på väldigt duktiga 

elitidrottare som det kan funka på och är inte applicerbart på motionärer enligt mig. 

Överträning blir således bara något negativt. Souter m.fl. (2018) lyfter fram en 

intressant aspekt gällande överträning som ett missvisande försök att kommunicera 

en inre nöd. Författarna menar att överträning är svår att skilja från depression 

eftersom vissa symptom som trötthet, aptitförändringar och sömnlöshet, för att 

nämna några, överlappar varandra. Vissa respondenter påtalade att vissa människor 

inte trivs i sitt vardagliga liv och då kan gymmet bli en plats att fly till, flera gånger 

om dagen. Överträning skulle enligt Souter m.fl. (2018) kunna tolkas som en form 

utav självskada. Detta tror jag kan utvecklas och bli en sjukdom. Framförallt hos män 

då det enligt mig fortfarande råder ett visst socialt stigma för män att uttrycka att de 

mår dåligt. Då kan det istället bli en väg att träna ner sig och bli övertränad och få 

hjälp på den vägen istället.   

 

Slutligen med stöd av resultatet och litteraturen tror jag att problemet gällande 

överdriven träning och en överdriven kosthållning kommer att växa och att själva 

grundproblemet ligger i distansen eller bristen av distans till det man gör, när man 

inte längre är en cynisk rollspelare är man inte längre hälsosam, distansen finns inte 

kvar och träningen och allt som har med träningen att göra blir kärnan och det 

fundamentala i ens liv, träningen blir allt.   

 

 

6.2 Metoddiskussion 

 

 

I studien användes en kvalitativ metod i form av intervjuer, orsaken till att jag valde 

det och varför man i regel väljer att göra det är för att få djupa och innehållsrika svar 

som kan bidra till mer kunskap gällande det avsedda forskningsområdet (Hassmén 

& Hassmén, 2008). 
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Orsaken till det kvalitativa tillvägagångsättet och just yrkesverksamma personliga 

tränare är för att enligt mig har dem en bättre förståelse för och inblick i studiens 

problemområden. Hade jag istället valt det kvantitativa tillvägagångsättet och använt 

mig av motionärer på gymanläggningar som urval hade jag troligtvis fått lägga 

mycket kraft på att operationalisera begreppen för att inte skapa missförstånd mellan 

mig och respondenterna vilket i sin tur hade sänkt reliabiliteten då respondenterna 

inte är införstådda med frågorna (Trost, 2004). Där är den klara fördelen med 

kvalitativa intervjuer. Om det uppstår oklarheter, vilket det ibland gjorde under 

intervjutillfällena, så kan både jag som intervjuare och de som respondenter göra 

förtydliganden, så att vi är överens och införstådda med vad vi pratar om för att 

åstadkomma en tillförlitligare resultat. 

 

En låg grad av standardisering hölls på intervjuguiden för att stärka validiteten, enligt 

Trost (2004) förutsätts en låg grad av standardisering, detta används för att få tillgång 

till slumpinflytelser där enligt Trost (2004) en skicklig intervjuare noterar och 

registrerar inför analysen. Trost (2004) menar att en felsägning eller en eventuell 

missuppfattning är delar av all information som man kan komma att använda sig av 

i analysen. Detta lyckades jag bra med som forskare då mina respondenter gav mig 

feedback på att frågorna var komplexa och breda vilket fick dem att tänka på många 

olika nyanser gällande området. Detta menar Trost (2004) är poängen med 

kvalitativa intervjuer. Man strävar efter att få veta, att få komma åt vad den 

intervjuade menar eller hur individen uppfattar ett fenomen för att sedan kunna skapa 

en förståelse (Trost, 2004). Studiens urvalsgrupp var införstådda med ämnet och 

hade en homogen bild av olika förhållningssätt till träning. Deras bilder av sunt och 

osunt var genomgående och inga större avvikelser fanns i analys av den data som 

samlats in, vilket stärker resultatet. Idéerna om reliabilitet och validitet härstammar 

från den kvantitativa metodologin enligt Trost (2004). I kvalitativa studier blir dessa 

begrepp och termer annorlunda enligt författaren. Intervjuerna och all annan 

datainsamling skall man om forskare enligt Trost (2004) se till att de är trovärdiga, 

adekvata, relevanta etc.  

 

Trovärdigheten är ett utav de mest grundläggande problemen med kvalitativ 

forskning enligt Trost (2004). Som forskare måste man kunna visa att den data och 
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de analyserna som gjorts är trovärdiga, det innebär enligt Trost (2004) att forskaren 

måste kunna visa att data är insamlad på ett sådant sätt att de är seriösa och relevant 

för den aktuella problemställningen. Finns det ingen reflektion gällande de etiska 

aspekterna i anslutning till datainsamling och senare i avrapporteringen kan 

trovärdigheten sänkas enligt Trost (2004). De etiska aspekterna var huvudfokus 

under hela arbetet. Kontakten som togs med respondenterna skedde via mejl och där 

i fanns både samtyckesblankett och informationsbrev gällande studien och dess syfte 

bifogat. Deltagarna fick således en klar bild av vad deras deltagande innebar. Vid 

varje intervjutillfälle hade jag med mig informationsbrevet återigen utifall att dem 

missat att läsa det i mejlet. Detta gjorde jag för att ge ett seriöst intryck och för att 

det inte skulle finnas några frågetecken gällande respondenternas deltagande vid 

intervjutillfället.     

 

Objektivitet är ett område som ligger i nära anslutning till trovärdighet och relevans 

enligt Trost (2004). Objektivitet är väldigt svårt att vara som forskare, alla människor 

har en åsikt. Men mina egna åsikter som forskare ska inte ha någon betydelse under 

intervjutillfället. Termen objektiv definierat som helt nollställd utan åsikter och helt 

saklig är enligt Trost (2004) orealistisk.  Objektiviteten och mina personliga åsikter 

återspeglades i väldigt låg grad under intervjuerna. Min roll under intervjuerna var 

att ställa frågor och eventuellt be respondenterna utveckla saker som jag upplevde 

som otydliga eller att be dem exemplifiera. Men ibland kunde en åsikt eller tanke 

som jag hade framkomma vilket sänker reliabiliteten. Transkriberingarna skedde så 

tätt inpå intervjutillfällen som möjligt, men i vissa fall fick transkriberingen ske med 

några dagars mellanrum vilket gjorde att jag inte kom ihåg alla samtal lika klart. 

Vissa samtal hade jag tillfälle att transkribera direkt efter intervjutillfället vilket var 

till en fördel enligt mig. Men med hjälp av ljudupptagning så blir ett kortare uppehåll 

mellan intervju och transkribering inte ett stort problem, men jag upplevde att 

transkriberingarna som skedde tätast inpå blev lite bättre eftersom att samtalet var 

färskt i minnet. En annan svaghet är att jag inte fick kontakt med alla personliga 

tränare som jag kontaktat. Kontakten skedde som sagt endast via mejl, men hade jag 

träffat alla i verkligheten så hade jag kanske fått möjlighet till att intervjua fler och 

eventuellt få ny information. Nu fick jag totalt åtta respondenter där jag allt eftersom 

upplevde en viss mättnad i svaren som liknade varann, så fler respondenter kanske 
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inte hade varit nödvändigt. Men det hade möjligtvis kunnat stärka mitt resultat 

ytterligare.     

 

 

6.3 Fortsatt forskning 

 

 

Relevant forskning att fortsatt göra inom detta område är att undersöka träning som 

skadebeteende och hur olika motionär- och elitidrottare ser på sin träning och hur de 

distanserar sig till det. Jag personligen tror att det kan finnas kopplingar och likheter 

mellan elitidrottare och motionärer gällande deras syn på sin egen träning och sitt 

egna liv kopplat till den. Hur deras identitet förhålls, värderas och hur den eventuellt 

förankras till träningen som de utför.  
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BILAGOR                                                                                                1 
 

 

Intervjuguide  

 

Öppningsfrågor  

Hur länge har du jobbat med träning?  

Hur kommer det sig att du jobbar inom denna bransch? 

Introduktionsfråga 

Tror du att man kan vara beroende av träning. Isåfall, på vilket sätt?  

Hur kommer det sig tror du?  

Hur ser ett osunt förhållningssätt ut till träning enligt dig?  

Ser du några positiva aspekter med ett osunt förhållningsätt till träning?  

Ser du några negativa aspekter med ett osunt förhållningssätt till träning?  

Vilka faktorer tror du påverkar ett osunt förhållningssätt till träning?   

Nyckelfrågor  

Tror du att det sker en förändring eller har man ett beroendebeteende från början?  

Hur ser ett sunt förhållningssätt till träning ut enligt dig? 

När sker förändringen från hälsa till ohälsa, när blir man ohälsosam? 

Är det någon speciell personlighetstyp/medlemmar som är mer benägna att hamna i ett 

träningsberoende?  

Vilka mer personlighetstyper ser du på gymmet?  

Avslutningsfrågor  

Kan man motverka ett osunt förhållningssätt till träning och hälsa, Isåfall hur? 

Är det något mer du vill tillägga?  
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Informationsbrev                                                                                   2 

Information om studien  

(När träningen blir allt, skiftet från hälsosamt till ohälsosamt) 

 

Syftet med denna studien är att undersöka hur personliga tränare upplever medlemmar och 

deras förhållningssätt till träning. Studien kommer att vara en kvalitativ intervjustudie där jag 

kommer att intervjua olika personliga tränare för att skapa en större förståelse för hur gym-

medlemmar förhåller sig till hälsa och om det finns några ohälsosamma beteenden som 

exempelvis överträningssyndrom och ortorexi.   

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i studien är helt 

frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte 

påverkar den behandling som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer oss till 

del behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna kommer att 

bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget har registrerats i Karlstads 

universitets studieregister för att sedan förstöras. 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av 

samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även 

rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och 

det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till 

dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se. 

Mitt namn är William Eriksson och jag studerar idrottsvetenskap på Karlstads universitet. Jag 

går den sjätte terminen och detta är mitt examensarbete. Det du kan förvänta dig som 

respondent är en intervju där vi träffas fysiskt. Intervjun kommer ta mellan 30–45 minuter att 

genomföra. Personliga tränare är min urvalgrupp och jag kommer att ställa frågor gällande 

träning och olika förhållningssätt till det. Du som respondent kommer att anonymiseras och 

det är enbart jag och eventuellt min handledare Peter Carlman som kommer att känna till din 

identitet. Deltagandet är helt frivilligt och du kan utan att ge någon specifik orsak avbryta ditt 

deltagande i denna undersökning. 

 

 

Kontaktuppgifter:  

Student: William Eriksson 

 wille_fbk17@hotmail.com    

Handledare: Peter Carlman  

peter.carlman@kau.se 

 

mailto:dpo@kau.se
mailto:wille_fbk17@hotmail.com
mailto:peter.carlman@kau.se
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Samtyckesblankett                                                                                      3  

Samtycke till att delta i studien:  

(Träningens förhållningssätt, när hälsosamt blir ohälsosamt) 

 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta.  

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 

deltagande i studien utan att ange något skäl.  

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads 

universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och 

lämnad information. 

 

 

……………………….. 

Underskrift  

 

 

………………………..                                                    ………………………… 

Namnförtydligande                                                           Ort och datum   

 

 

 

Kontaktuppgifter:  

Student: William Eriksson 

 wille_fbk17@hotmail.com    

Handledare: Peter Carlman  

peter.carlman@kau.se 
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