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Sammanfattning 
Studien syftar till att undersöka hur individer som tränar på gym-och 

träningsanläggningar i mellan-Sverige ser på hälsa. Syftet är även utifrån studiens 

frågeställningar att undersöka vilka motiv människor har för att träna på ett gym och om 

det finns risker med gymkulturens ökade framväxt de senaste åren. Flera 

gymverksamheter har öppnats och alltfler väljer att köpa ett medlemskort på ett gym för 

att främja sin hälsa. I studien deltog 29 respondenter som på sitt gym fick svara på 

undersökningens enkät. Den innehöll sju öppna frågor vilket innebar att respondenterna 

själva fick formulera sina svar utifrån egna tankar och uppfattningar. Av studien 

framkom att många tränar på ett gym på grund av att de vill må bra. Respondenterna 

påverkar även sin hälsa genom hälsosam kosthållning. Vissa såg på hälsa som frånvaro 

av sjukdom. Majoriteten ansåg att hälsa var att träna, äta hälsosamt och att hitta en 

balans i vardagen. 13 respondenter kunde uppleva stress eller ångest då planerad träning 

uteblev. Flera ansåg att det var viktigt att visa sig hälsosam inför andra, men några 

poängterade att det var viktigt att visa det främst för sig själv. Flera respondenter 

diskuterade att det idag finns en hälsohysteri i samhället vilken innebär ett krav på 

individen att träna och äta bra för att passa in i omgivningen. Det behövs mer forskning 

kring ämnet och hur hälsofixering kan påverka individer och folkhälsan då denna studie 

endast nuddar på ämnet som är relativt obehandlat.    
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Inledning  

Många människor tränar idag på ett gym och har ett gymmedlemskap. Att lägga ner 

mycket tid på upprätthållandet av en god hälsa och att ta hand om sin kropp är idag 

viktigt. Denna studie kommer orientera sig inom gym-och träningskulturen och 

undersöka vilka motiv människor har för att träna på gym. Samhället utvecklas snabbt 

och hälsotrender sprids fort och hälsoinformation finns tillgänglig vardagligen och 

exempelvis kan ett ökat utbud av detta ses inom sociala medier (Svedsäter, personlig 

kommunikation 2014-04-07). Fysisk aktivitet är bra för hälsan och antalet medlemmar 

på gym runt om i Sverige har de senaste åren ökat. Jag är själv medlem i ett gym och 

denna ökning bland folks träningsintresse, attityder samt uppfattningar om hälsa har 

fångat mitt intresse. Denna ökning kan på ett sätt vara gynnande för folkhälsan då fler 

ökar sin fysiska aktivitet samtidigt som hälsotrenden skildrar en tendens till skadliga 

hälsobeteenden i samhället som förutspås.    
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Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka hur människor som tränar på ett gym ser på hälsa 

och vad som påverkar dem till att träna på ett gym.  

 

Frågeställningar 
 

 

 Vad innebär hälsa för individer som tränar på ett gym? 

 

 Vad motiverar individer till att träna på ett gym? 
 

 Hur påverkas respondenterna av utebliven träning? 
 

 Hur framkommer respondenternas attityder om att visa sig hälsosam inför 

andra i sin omgivning? 

 

 Hur påverkar hälsotrenden hälsan för individer som tränar på ett gym? 
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Problemformulering 
Då alltfler spenderar sin fritid på ett gym och andra träningsanläggningar infinner sig en 

press från samhällets yttre omständigheter och individens vilja att passa in. Detta för att 

ta del av utvecklingen då träning används för att förbättra hälsan både fysiskt och 

psykiskt. Tidigare forskning kring träning har oftast fokuserats på individer som är 

överviktiga, bodybuilders och andra levnadssätt som ses som hälsorisker. Mer forskning 

behövs då fler tränar och fler grupper i samhället berörs av dessa hälsotrender och de 

risker som där medförs. Träningstrenden är på topp och att mäta hur olika människors 

syn på hälsa och träning är för tillfället kanske kan ge svar på hur människor mår utav 

en ökad press att må bra och även att undersöka vad de anser vara bra levnadsvanor för 

dem. Hälsofixering kan leda till skadliga beteendemönster för att uppnå en perfekt 

hälsa.    

 

Bakgrund 
 

Hälsobegreppet 

 
Världshälsoorganisationen WHO definierar begreppet hälsa med: 

 
“Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 

absence of disease or infirmity.” (WHO 2014)   

 

Enligt WHO innebär hälsa ett fullständigt tillstånd av fysisk och psykisk och socialt 

välmående och inte endast frånvaro av sjukdom. Denna definition kan sedan uppfattas 

olika och betyda olika saker för alla människor. Hälsan kan exempelvis påverkas av 

uppväxtvillkor, kön, ålder, kultur och normer som är viktiga faktorer i hälsofrämjande 

arbete (Svedberg och Svensson och Kindeberg, 2001). Hur människor ser på hälsa 

utifrån perspektivet att individer har olika villkor för att upprätthålla en bra hälsa blir 

direkt påverkande.   

 

Hälsobegreppen hälsa och hälsofrämjande används av allt fler olika aktörer i samhället 

som inom måldokument för hälso-och sjukvård och även av kommuner. Alexandersson 

& Medin (2000) Hälsa är individens och samhällets viktigaste resurs och ohälsa har en 

mer negativ klang som leder till en sämre livskvalité. Detta kan innebära att individer 

med ohälsa elimineras från arbetslivet, får sämre ekonomiska resurser och totalt sett 

mindre kontroll över sin livssituation (ibid.).  

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Lennart%20Svensson


 

4 

 

 

Antonovsky (2005) beskriver hälsa som ett mysterium då synen på hälsa skiftat och 

förändrats under tiden. Han uppmanade samhället att se hälsa som ett kontinuum och 

där det friska lyfts fram och diskuteras. Hälsobegreppet kan även ses ur ett kulturellt 

perspektiv (Svedberg och Svensson och Kindeberg, 2001). Det innebär att människor 

utifrån olika erfarenheter och uppväxtvillkor har formats i sina värderingar kring hälsa. 

Alltså kan begreppet hälsa tolkas och uppfattas, som även Antonovsky hävdar, olika av 

olika individer då hälsan uppskattas från kontinuumet mellan frisk och sjuk. Dessa 

uppfattningar styr i sin tur hur människor handlar och påverkar sin hälsa. Människor 

från olika kulturer kan då även ha olika förutsättningar att påverka sin hälsa vilket kan 

ses i forskning där individer med en högre utbildning anses ha bättre hälsa än de lågt 

utbildade i samhället (ibid.). Alltså menar både Antonovsky (2005) och Svedberg och 

Svensson och Kindeberg (2001) att hälsan är självupplevd men även formad av 

människors omgivning.   

 

Att vara frisk eller sjuk 
Kolfjord (2004) diskuterar olika teorier om hälsa och belyser tidigare och olika 

benämningar av hälsoperspektivet. Hälsa kan ses som avsaknad av sjukdom, hälsa som 

allmän förmåga, hälsa som balans samt hälsa som välbefinnande. Positiv hälsa beskrivs 

vidare vara att känna sig stark rent fysisk och att harmoni och motivation kännetecknar 

psykisk positiv hälsa. Antonovskys (2005) diskussion om patogenetisk och salutogenes 

kan kopplas till Kolfjords (2004) perspektiv att ohälsa och sjukdom inte direkt behöver 

påverka varandra.   

 

Synen på hälsa genom tiderna 
Sveriges folkhälsopolitik har genom tiderna förändrats och utvecklats i samband med 

samhällets utveckling (Moberg, 2005). Synen på hälsa har förändrats och påverkats av 

yttre omständigheter och denna utveckling har fram till idag lett till synen av att varje 

individ själv bör upprätthålla en god hälsa för att vara en rättrådig handlande människa 

för sitt land. Samhällets påverkan till hur individer upplever hälsa har en direkt koppling 

(Kolfjord, 2004).  

 

 

 

 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Lennart%20Svensson
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Lennart%20Svensson
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Bild: 1.1 Hälsans bestämningsfaktorer (Kolfjord, 2004). 

 

För att finna ett fullständigt fysiskt och psykiskt välbefinnande krävs att sociala och 

ekonomiska faktorer tillfredsställs Kolfjord (2004). Samhället har en inverkan på just 

dessa omständigheter vilket då blir avgörande för hur människor upplever sin hälsa. 

Hälsa bör undersökas utifrån kön, klass och etnicitet och studeras i den sociala 

omgivning den befinner sig i. Hälsans bestämningsfaktorer är en modell där individen 

står i centrum som sedan utifrån gener, ärftlighet och kön formas av omgivningen och 

samhället. Denna modell används ofta i kommuners arbete som utgångspunkt i 

hälsofrämjande arbete (Socialstyrelsen, 2014).      

 

Antonovskys (2005) begrepp KASAM används som ett sätt att se på hälsa, vilket 

betyder Känsla Av SAMmanhang. Synen på frisk och sjuk framhävs och att ett 

salutogenetiskt perspektiv på hälsa är mer hälsofrämjande då det friska representerar 

hälsa. Hälsan är då olika för alla individer eftersom olika faktorer påverkar upplevelsen 

av hälsa. Det patogenetiska perspektivet belyser istället det sjuka och lägger fokus på 

sjukdomsförloppet. Detta leder oss sedan vidare in på begreppet KASAM som utifrån 

individens egna uppfattningar får uppskatta sin hälsa. En individ med en diagnos som 

exempelvis diabetes kan trots sjukdom ha hälsa om denne har en stark KASAM. Där tas 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet upp som de tre viktigaste komponenterna 

för att ha ett bra välmående. Detta om individer kan begripa, hantera och se 

meningsfullheten i livet och i olika situationer (Antonovsky, 2005).  
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Synen på kroppen och hälsa 
Underwood (2013) beskriver hur synen på kroppen och självet har förändrats genom 

tiderna. Människor hanterar kroppen som en synlig del av identiteten och genom 

kroppens form och utseende kan man visa hur man är som person och om man är en 

hälsosam medborgare som tar ansvar för sin hälsa. Människor strävar efter en socialt 

accepterad kropp och identitet för att passa in i sin omgivning. Dessa yttre 

omständigheter påverkar synen och uppfattningar på individers egen upplevda hälsa och 

beteende. Attityder som berör individens ansvar för sin egen hälsa framhävs i studien 

tydligt av informanterna då vikt anses vara ett val som människan helt bestämmer själv 

över. Kroppen är det yttre som visar vilka val man som individ gör och vilken typ av 

person man är. Exempelvis att övervikt kopplas ihop med egenskaper som lathet och 

dålig självdisciplin (Underwood, 2013).   

 

Hälsofacismen 
Rydén & Stenström (2008) diskuteras begreppet Hälsofascism som växt fram under 

senare år i USA som även spridit sig till norden och Sverige. Hälsofascismen belyser 

människans egna val och påverkan till sin hälsa och sitt utseende. Hälsopreparat och 

tillskott säljs och framhävs i media som snabba lösningar på människors hälsoproblem. 

Summan av hälsofascismen är alltså att du som individ själv har kontroll över hur 

hälsosam du både ser ut att vara och hur hälsosam du är. Lever individen på ”rätt” sätt 

är den frisk och hälsosam, lever den ”fel” blir individen ohälsosam och sjuk.    

 

 

Fysisk aktivitet och hälsa 
I en studie vid namn Too much of a good thing? Examining the relationship between 

passion for exercise and exercise dependence (Paradis, Cooke, Martin and Hall, 2013) 

undersöks sambanden mellan individers passion för träning och hur ett 

träningsberoende kan uppstå. Effekter av träning och fysisk aktivitet beskrivs vara 

positiva på många olika sätt och att människor som tränar regelbundet har som avsikt att 

vara hälsosamma och må bra. Att känna en stark benägenhet och dragningskraft till en 

viss typ av aktivitet som träning är driven av en passion. Passionen infinner sig då 

människor upplever en må-bra känsla som driver människor att upprepa aktiviteten. 

Denna passion kan infinna sig vid regelbunden träning och är många gånger bra och 

hälsosam för människor men i vissa fall kan komplikationer uppstå. Detta beskrivs i 

studien då två typer av passion för en aktivitet diskuteras. Den mer positiva passionen 
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benämns som harmonisk passion och den mer negativa kallad tvångsmässig passion. 

Vid den harmoniska passionen finner individen en må-bra känsla där utförandet av 

aktiviteten kontrolleras av individen själv. En tvångsmässig passion utvecklas då i 

motsats till harmonisk passion till en tvångsmässig handling som individen inte har 

kontroll över. Beteendet kan även bli en del av individens identitet som i sin tur 

påverkar dennes omgivning. Familj och vänner blir ofta bortprioriterade då exempelvis 

fysisk aktivitet och träning är första prioritet för den med en tvångsmässig passion. 

Individers sociala identiteter beskrivs av Trost & Levin (2004) då identiteten är 

beroende av omständigheterna och av situationen man befinner sig i. Individen blir ett 

objekt i en social miljö bland andra människor och skapar därefter sin identitet utifrån 

uppfattningen av omvärlden och av de föreställningar som finns hos personen själv. 

Alltså kan en omgivande miljö där fysisk aktivitet och träning ses som en hälsosam 

livsstil, påverka till ett sådant identitetskapande där ett träningsberoende uppstår (ibid.).  

 

Träning som positiv aktivitet 
Det kan vara svårt att skilja på gränser inom träningsvärlden och gymkulturen eftersom 

träning är en positiv aktivitet som främjar hälsan (FYSS, 2008) I samhället interagerar 

människor hela tiden med varandra och samtidigt pågår en process där människor även 

interagerar med sig själva (Trost & Levin, 2004). En individ med ett träningsberoende 

upplever sig oftast må mycket bra både psykiskt och fysiskt eftersom träningen ger en 

positiv känsla. Vidare framhäver Paradis och Cooke och Martin och Hall (2013) att den 

omgivande miljön har en stor betydelse för huruvida individers träningsvanor är 

harmoniska eller tvångsmässiga. Är omgivningen runt omkring stödjande uppstår lättare 

en harmonisk passion hos dem som befinner sig i den. Personer med ett tvångsmässigt 

träningsbeteende löper större risk att utveckla fysiska kroniska skador. När planerad 

träning uteblir kan individer med träningsberoende drabbas av psykologiska besvär 

(ibid.).   

 

I ett utdrag från statistiska centralbyrån finns statistik på individers motions-och 

träningsvanor där träning på gym, träningscenter och fittnesscenter är involverat.. Där 

framkom även att 54 procent av vuxna kvinnor och 44 procent av de vuxna männen 

motionerade minst två gånger i veckan. Det framkom även att var femte man och 

kvinna tränade på ett gym minst 20 gånger under ett år.     
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Pedagogiska perspektiv 
 

Lärandet av hälsa och gymkulturen 

Säljö (2002) diskuterar lärande som något oundvikligt för människor. Vi lär oss hela 

tiden i olika situationer och det vardagliga samtalet mellan människor utvecklar våra 

kunskaper och värderingar. Individer delar på så vis med sig av kunskaper till varandra 

vilket sker omedvetet. Detta sociokulturella lärande är alltså situerat och lärandet av 

hälsa kan formas av människors i ens omgivning. Det sociokulturella perspektivet kan 

jämföras med Jean Piagets (1896-1980) rationalistiska teori där lärande och utveckling 

finns i människan och att lärande kommer inifrån. Människor föds med en rationalitet 

som sedan skall utvecklas med ett eget upptäckande av omvärlden. Detta kan kopplas 

med Lev Vygotskys (1896-1934) sociokulturella perspektiv där lärandet och 

människors utveckling präglas av yttre omständigheter i samspel med andra människor 

(ibid.). I och med Vygotskys sociokulturella perspektiv bör människors attityder och 

uppfattningar kring hälsa och träning påverkas och formas tillsammans med andra 

människor genom vardagssamtal och kommunikation. Detta kan också präglas av vem 

man lyssnar till eller vad människor anser vara rätt kunskap att ta till sig. Vidare kan 

Deweys (2004) begrepp social kontroll framhävas, som hävdar att människors tankar 

och handlingar utgörs i samband med den situation människorna är i. Dewey menar 

även att alla människor påverkas av social kontroll i sociala sammanhang, men att den 

inte uppfattas eller märks av individen själv. Tillgång och tillgängligheter till kunskap 

blir också avgörande för utvecklingen av människors hälsosyn (Säljö, 2002). Detta leder 

oss in på ämnet om vad som anses vara kunskap i samhället och hur den styrs av olika 

slags makter.  

 

Kunskap och makt i samhället 
Vad som är kunskap har länge diskuterats av vetenskapsmän och forskare. Hur 

värdesätts kunskap och kan den förändras med tiden? Säljö (2002) betonar människors 

beroende av kunskap i samhället och att den förändras med samhällets utveckling och 

samhällstrender. Den som innehar den aktuella kunskapen har även makten. När vi skall 

laga tänderna besöker vi tandläkaren och är vi sjuka uppsöker vi läkaren. Kunskapen är 

dock anpassad till situationen då läkarens medicinska termer inte skulle få någon 

innebörd exempelvis vid kunskapen om hur man kör ett flygplan. De personerna har 

kunskapen och där igenom makten gällande de situationerna. Ur det perspektivet blir 
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kunskapsprocessen både positiv och negativ då människor blir beroende av andra 

(Säljö, 2002) Positiv i den mening att människor utvecklas och får färdigheter de kan 

använda sig av och negativ i den mening att en del kunskaper endast innehas av vissa 

som då får ett maktövertag och de utan kunskapen måste anpassa sig.  

 

Människors påverkan på varandra 
Ödman skriver i Kontrasternas spel (2007) om olika pedagogiska begrepp som kan 

användas vid studerandet av människors tankar och handlingar. Han beskriver 

omedvetna påverkansfaktorer som finns i samhället och genomsyrar människors 

pedagogiska handlingar. Utifrån dessa handlingar bildas mentaliteter i samhället som 

Ödman nämner med begreppet mentalitetsformering. Vidare framhävs ett dolt lärande, 

kryptoinlärning, som omedvetet från barndomen formar människors attityder, 

förhållningssätt och vanor. Detta lärande fortsätter att utvecklas och formas under hela 

livet. Med mentalitetsformering menar Ödman (2007) att begreppet är en faktor som 

direkt påverkar hur mäniskor tänker och uppfattar andra runt omkring sig, även hur 

människor uppfattar och tänker om sig själva. Det innefattar hur människor omedvetet 

ser på omvärlden och hur människor vill att omvärlden skall se ut. Utifrån detta 

konstrueras verkligheten och vår omvärld. Inom gymkulturen och träningsvärlden 

formas och skapas mentaliteter om hur människor vill att hälsosynen inom gymkulturen 

skall utvecklas. Då synen på hälsa utvecklats och formats i samhället kan det idag 

urskiljas en mentalitet där människor bör visa sig hälsosamma och på många olika 

nivåer förebygga ohälsa, inte bara sträva efter avsaknad av sjukdom (ibid.).   

 

 

Miljö och ideal  
 

Träningsberoende och ätstörningar 

Blaydon och Linder och Kerr (2003) menar att förhållandet mellan olika typer av 

egenskaper skulle kunna bidra till träningsberoende och ätstörningsproblematik för dem 

som är regelbundet aktiva och sportar mycket. Träningsberoende kännetecknas av en 

tvångsmässig benägenhet att trots skada, sjukdom och att det påverkar ens sociala 

omgivning, involvera sig i fysisk aktivitet. Sådana beteenden kopplas starkt ihop med 

andra beroendesjukdomar som alkoholism, drogberoende och spelberoende. Vidare 

diskuteras att individer med ett träningsberoende inte klarar av att inte träna under en 

längre period. Det finns också en koppling mellan tvångsmässigt träningsbeteende och 
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ätstörningar då Anorexia nervosa och Bulimia nervosa kan utvecklas vid hög 

träningsfrekvens. Träningen används då som ett medel för att kontrollera vikt. En av de 

bidragande orsakerna till ätstörningsproblematik grundas ofta i ett starkt missnöje med 

ens kropp (ibid.). I hälsomässiga sammanhang är det viktigt att människor som söker 

kunskaper om träning och kost får rätt verktyg och individuella handlingsplaner för att 

uppnå en hälsosam livsstil. Detta diskuterar Alexandersson & Medin (2000) då en av de 

viktigaste aspekterna i hälsofrämjande arbete är en stödjande miljö för individen. Att 

miljön på olika gym och att personal i form av personliga tränare och rådgivare på gym 

och träningsanläggningar agerar stödjande påverkar individers hälsa.    

 

Hälsa till varje pris 
Göran Svedsäter är lektor i idrottsvetenskap och ämnesansvarig för idrottsvetenskap vid 

högskolan i Gävle. Han menar att det finns tendenser i samhället angående träning och 

kroppsfixering som kan utveckla ohälsa i befolkningen då allt fler utsätts för en 

samhällspress att vara hystersikt hälsosamma. (Svedsäter, personlig kommunikation 

2014-04-07). Detta beskriver Svedsäter i sina personliga reflektioner kring detta 

fenomen som ännu inte studerats i någon större omfattning. Medias stora påverkan har 

bidragit till denna skadliga hälsotrend där uttryck som ”wellness” och ”fittness” 

dagligen ses i kvällspressen. Många företag ser möjligheter att tjäna pengar då 

produkter som kosttillskott, dietböcker, bantningspreparat, kosmetiska ingrepp och 

livsmedelsprodukter säljs samt att olika klädföretag säljer träningskläder och andra 

träningstillbehör som blir viktiga ägodelar för den som tränar.  

 

   

Gymkulturen 
Gymkulturens framväxt och utveckling startade redan i början på 1970-talet (södersröm, 

1999). Under perioden mellan 1970 till -1990-talet skedde en markant ökning av antal 

gym i Sverige och under den relativt snabba utvecklingen av gym öppnades även en 

marknad upp för de produkter och tillbehör träningskulturen medför. Den ökade 

gymaktiviteten bland ungdomar under den här tiden påverkade synen på kroppen och 

hur den används som en symbol för individers identitet och status i samhället. Med 

fokus på kroppsform och kroppsideal öppnades en diskussion upp om kroppssynens 

medförande av anorexia, kometiska skönhetsingrepp och doping.  Redan under slutet av 

90-talet fanns tendenser som Svedsäter, lektor i idrottsvetenskap, idag hävdar vara en 

hälsotrend som är skadlig för hälsan. Söderström (1999) bekräftar även Svedsäters 
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(personlig kommunikation 2014-04-07) antaganden om att synen på hälsa i samhället i 

stora drag är påverkat av reklam och media och av en västerländsk marknadsekonomi 

där olika produkter symboliserar mäniskors identiteter och attityder. Genom att köpa en 

viss produkt som starkt förknippas med träning kan det bli ett synligt bevis för hur du 

som människa tänker och upprätthåller din hälsa. Hälsan gynnar både dig själv som 

individ och folkhälsan som bidrar till landets välfärd. Såhär skriver Söderström (1999) 

om hur gymkulturen uttrycks som organisation i samhället:  

 

Och det är här som gymkulturen kommer in eftersom den framstår som ett intressant exempel 

på en symbolproducerande verksamhet. Tidigare forskning inom gymkulturen har också visat 

att gym inte bara handlar om styrketräning utan också om en kommersiell kultur där 

konsumtion, stil och symbolik är starkt knutet till kulturen (Söderström, 1999 S. 4). 

 

Söderström (1999) menar att den livsstil man väljer att leva genom ofta är kopplat till 

kontrollerandet av kroppen. Medias kroppsideal är många gånger svåra för människor 

att uppnå vilket ställer omöjliga krav på hur man bör se ut. Människor kan då börja söka 

efter förändring av de delar på kroppen de anser vara fel. 

 

Kropp ideal och identitet 
Människan har länge varit fokuserad på kroppen och hur den kan användas för olika 

ändamål och symboler (Söderström, 1999). Kvinnokroppen har främst haft ett 

smalhetsideal i den västerländska världen. Idealet har sedan under 1900-talet skiftat 

flera gånger då först ett smalt ideal tog över som senare under 1950-talet utvecklades till 

ett mer kurvigt ideal. Redan under 1960-talet förändrades synen igen och ett magert 

ideal tog åter form. Vidare in i 1990-talet har idealet att vara smal vilket gäller för båda 

könen. Trots detta smala ideal har mannens övervikt och bukfetma aldrig ansetts 

speciellt fel då en stor mage ingivit en hög status och pondus hos män. Kvinnans ideal 

har utvecklats och förändrats mer än vad männens ideal har, men även männens kroppar 

har idag krav på sig från media. Hur dessa olika kroppsideal utvecklats kan ha påverkats 

av människors uppvisande av sig själva i olika situationer och i olika miljöer. 

Exempelvis att gå i baddräkt på stranden eller att gå i träningskläder på ett gym. Dessa 

miljöer kan i sig ha bidragit till ett ökat fokus på hur kroppen används och ser ut i olika 

sammanhang (ibid.). Att kroppen kan användas som en personlig symbol diskuteras 

också av Underwood (2013). Att medias framställning av hur människor kan skapa en 

identitet med hjälp av formandet av kroppen verkar vara bidragande till den nutida 
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fokusen på kroppen och utseendet. Kroppen är idag något mycket mer än något rent 

mekaniskt och funktionellt då den visar individers val av livsstil och identitet. 

Människor har alltså ett val i frågan gällande hur de vill se ut och vilka de vill 

framställas vara. Människors kroppsuppfattningar förändras under uppväxten och 

kroppsuppfattningar påverkar individers beteende och humör i det vardagliga livet då 

kroppen och jaget har en djup relation. Jaget påverkas i en riktning att skapa och forma 

en socialt accepterad kropp. Att skapa sig en socialt accepterad kropp kan eventuellt 

vara positivt i den mening då upplevelsen av att vara hälsosam och se bra ut ger bättre 

självförtroende. Samtidigt kan det leda till en inre oro och press då vissa individer 

fokuserar alltför starkt på detta (underwood, 2013).      

 

Ideal och kultur och media 
Grogan (2008) diskuteras kroppen i förhållande till kulturer och det västerländska 

idealet. Där menar hon att det smala idealet har formats av synen att individer som är 

smala är mer hälsosamma. Kroppens smalhetsideal har även det skiftat och olika 

tidsepoker har haft vissa artister, skådespelare och kända toppmodeller som 

föregångare. Exempelvis tar Grogan (2008) upp Marilyn Monroe som en förebild till 

det mer kurviga idealet som sedan utvecklades till topmodellen Twiggys raka och 

kurvlösa ideal. Idag dominerar det tunna, långa och smala idealet inom modevärlden 

vilket blir många flickors förebilder då olika Magazines och annan social media 

framställer dessa som det ”normala kvinnoidealet”. Detsamma gäller för det manliga 

idealet som också skiftat i form och utseende där det idag är nedslimmat med en 

muskolös framtoning. Grogan (2008) menar att detta västerländskta ideal är format av 

hur media framställer det.  

 

Träningstyper och motiv till träning 
Gym-och träningskulturen är en arena där många olika individer möts och tränar på 

grund av olika motiv. Detta skapar en gymmiljö som Söderström (1999) beskriver är 

beroende av deltagares närvaro. Gymmiljön skapas av vilka typer av träningspersoner, 

träningstyper, som befinner sig på gymmet. Träningstyperna formas utifrån deras 

anledning till att träna vilka exempelvis kan vara ökad muskelstyrka, ökad definition av 

muskler, fasthet, ökad kondition och viktnedgång.  Dessa olika motiv kan alltså vara 

grundade från vilken typ av träningsperson man vill vara och att genom en speciell 
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identitet kopplat till hälsa och träning visa upp sig. Motiven kan med tiden förändras då 

kontrollen över kroppen ökar kunskapen kring träning utökas på grund av erfarenhet.      

 

Stress och ångest 
Definitionen av stress kan vara svår att benämna vilket kan liknas vid definitionen av 

hälsa som diskuterats och varierat genom tiderna. Vidare verkar begreppet idag 

innefatta stereotypa reaktioner på alla olika påfrestningar, utmaningar och krav. Hur 

människor reagerar och hanterar olika situationer är olika beroende på erfarenheter och 

många andra faktorer. En stressor som ändå kan urskiljas vara gemensam för många 

människor är olika krav som vi förväntas upprätthålla (ibid.). Här i denna studie är 

kravet att vara hälsosam en aspekt att undersöka.  

Kontroll och ohälsa 

På samma sätt som individer påverkar sin hälsa och livsstil på olika sätt finns det 

skillnader i hur människor hanterar stress. Vidare diskuterar Ekman & Arnetz (2005)  

att stress kan påverkas av hur man hanterar vardagliga aktiviteter som får oväntade 

utkomster. Dessa händelser kan vi inte kontrollera vilket då påverkar hur stressade vi 

blir. Om kontrollen hålls rimlig blir inte en oväntad situation alltför jobbig att hantera. 

Är kontrollen däremot väldigt hög kan en oväntad situation bli oerhört stressfull. I 

situationer när vi är rädda för att tappa kontroll över något kan det påverka kroppen 

fysiologiskt och försvaga immunförsvaret som är kroppens naturliga skydd. För att ta ett 

exempel kan kontrollen över hur mycket vi kan träna och prestera på gymmet påverka 

kroppen negativt. Om upplevelsen av att kontrollen minskar för något som anses viktigt 

för en person kan det kopplas ihop med en ökad risk för sjukdom (ibid.).   

  

 

Metod 
 

Då studiens syfte var att undersöka hur individers syn på hälsa uppfattas inom gym och 

träningsanläggningar i Sverige blev slutsatsen att en enkätundersökning vore mest 

lämpad. Detta för att i förhållande till den relativt korta tidsaspekten hinna med att fråga 

så många respondenter som möjligt. Eliasson (2006) styrker att metoden skall belysa 

syftet med undersökningen. Genom enkätmetod fångar undersökningen upp en större 

mångfald av respondenter. Vanligtvis skulle intervjumetod anses mest lämpad då en 

studie vill undersöka individers uppfattningar och attityder (Trost, 2012) 
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Förhoppningarna är att en enkät med öppna frågor ger ett mer rättvist resultat då 

respondenterna inte direkt kan påverkas av min närvaro eftersom vissa frågor kan 

uppfattas personliga och privata då de innehåller människors personliga livsstilsvanor. 

Enkäterna kan ge en högre frekvens i resultatet då fler respondenter deltar och svarar på 

frågorna (ibid.). Efter respondenterna svarat på enkätfrågorna kommer svaren 

analyseras och bearbetas. Likheter och olikheter i svaren kommer undersökas i hopp om 

att finna kategorier och teman som är relevanta för studien.  

   

Det som främst skiljer enkätmetod från intervjumetod är möjligheten att ställa 

följdfrågor som mer precis framhäver informantens svar och uppfattning (Andrén, 

2006). Något annat som är viktigt vid enkätmetod är kunskapen om att svaren kan vara 

en tendens till hur något kan vara och inte hur det faktiskt är. En enkät kan även ge bred 

information men samtidigt kan det vara svårt att få svar på den frågan undersökningen 

fokuserar på (ibid.). Trots att forskare på senare tid har en delvis negativ inställning till 

användning av enkätmetod finns det även uppfattningar om att metoden är bra vid 

studier av olika fenomen. I föreläsningen om kvantitativ data av Wermke (2014) 

framhävs att enkäter fungerar bra då studien vill undersöka det mest frekventa eller det 

genomsnittliga. Denna studie fokuserar både på det frekventa och på hur fenomenet kan 

uppfattas av olika individer. Där kan avvikande data komma fram som också kan vara 

relevant för undersökningen. Vid intervjumetod kan informanten direkt påverkas av 

forskarens närvaro och frågorna kan ledas in på något som är önskat av forskaren.  

 

Etik 
Undersökningen tog hänsyn och till de etiska riktlinjer etiska forskningsrådet redovisar 

vilka är informations-, samtyckes-, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2014). Detta för att respondenterna skulle känna sig så trygga som 

möjligt med data som samlats in för undersökningen och vara anonyma för obehöriga 

personer. Informationskravet innebär att detaljerad information om undersökningens 

syfte och tillvägagångssätt finns tillgängligt för respondenterna vilket de fick tillgång 

till i missivet som skickades ut i samband med enkäterna. Samtyckeskravets syfte är att 

alla som deltar i undersökningen gör det frivilligt och har rätt att avsluta sitt 

medverkande när som helst, detta även om undersökningen är klar. Detta meddelades i 

missivet där kontaktuppgifter för eventuell tillbakadragande av svar stod med. Alla 

respondenter som är över 15 år skulle kunna delta i enkätundersökningen då yngre 
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deltagare kräver förälders underskrift.       Respondenternas uppfattningar och attityder 

kommer förhoppningsvis urskiljas i olika mönster i tankesätt kring hälsa. På grund av 

detta kommer frågorna i enkätstudien vara öppna vilket då kräver ett mindre antal frågor 

så respondenterna kan svara med skriftliga kommentarer (Trost, 2012).      

 

Val av arena 
Söderström (1999) diskuterar olika träningstyper som kan urskiljas i en gymmiljö. För 

att få en bred svarsfrekvens gällande olika träningstyper och individer kommer enkäten 

delas ut till individer som tränar på olika gym. Detta för att även fånga upp olika 

erfarenheter av gym-och träningskultur.   

 

 

Urval 
Då undersökningen vänder sig till människor som regelbundet befinner sig i en 

gymkulturell miljö och fokuserar på hur dessa personer uppfattar hälsa, var urvalet 

relativt klart från början. Respondenterna är individer som har ett medlemskap och 

tränar på ett gym i mellan-Sverige och målgruppen innefattar de åldersgrupper som 

tränar på gymmet, från och med 15 år gamla och uppåt. De består av både kvinnliga och 

manliga deltagare som förmodligen tränar på grund av olika motiv och orsaker. Detta 

kan innebära att vissa tränar endast styrketräning och andra endast dans-och gympapass 

på ett gym. För att få individerna att svara på enkäterna kommer de delas ut på olika 

gym med personalens tillstånd. Enkäterna läggs ut på en plats där deltagarna kan sitta 

ner och ta sin tid för att svara. Trost (2012) diskuterar hur sociala processer inte helt kan 

kontrolleras då respondenterna får välja vilken tidpunkt de vill svara på enkäten. Sedan 

får respondenterna lämna in svaren som läggs osynligt och utom räckhåll för andra 

respondenter. Detta för att ingen skall kunna se svaren och kunna räkna ut vem det 

skulle kunna vara som svarat på frågorna. Wermke (2014) menar att enkätmetoder 

används vid studier där olika populationer ingår. Den här undersökningen har varken tid 

eller material till att utföra en sådan stor enkätstudie. Wermke (2014) framhäver att 

sådana stora studier sällan görs och att det i de flesta fall fokuserar på en utvald arena 

och grupp i samhället. Den utvalda arenan är olika gymföretag och populationen blir de 

som tränar på det gym där enkäterna delas ut.   
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Enkätens utformning  
Frågorna i enkätundersökningen består av sex stycken öppna frågor. Valet av att 

använda öppna frågor i enkätundersökningen etablerades då människors attityder och 

uppfattningar kring ett fenomen, i detta fall hälsa, kan vara väldigt omfattande och 

individuellt. Detta då människor har olika erfarenheter som formar olika uppfattningar. 

För att fånga upp dessa uppfattningar valdes därför öppna frågor där respondenterna fritt 

får formulera sina svar. Samtidigt visar tidigare forskning på hälsotrender som idag 

bidrar till ökad ohälsa och skaderisk för befolkningen då strävandet efter att vara 

hälsosam kan gå till överdrift (Svedsäter, personlig kommunikation 2014-04-07) Därför 

valdes enkätform då det kan fånga upp eventuella frekvenser där flera individer har 

liknande motiv för att träna på ett gym och även att deras syn och uppfattningar om 

hälsa kan grundas av liknande skäl.  

 

En del respondenter kan uppleva ett krav att svara på alltför svåra frågor som kräver 

stora tankeprocesser (Dahmström, 2011). För att undvika detta har frågorna i enkäten 

placerats i en viss ordning med något inledande frågor om hälsa i allmänhet. Sedan förs 

respondenten djupare in i ämnet och har förmodligen i sin tankeprocess kommit in i 

enkätens handling. Respondenterna som svarar på enkäten berörs av privata och kanske 

känsliga områden angående sin livsstil och kan uppleva frågorna jobbiga. Många har 

kanske aldrig funderat över huruvida de ser på hälsa och hur träningsvanor påverkar 

dem i daglig bemärkelse. Då kan det vara givande att skriva ner svaret anonymt och inte 

behöva fundera hur en eventuell intervjuare skulle vilja att man svara i en direkt 

kommunikation (ibid).      

 

Tillvägagångssätt 
I enkäten fick respondenterna själva svara med egna valda ord, kommentarer och 

meningar. De fick själva bestämma hur mycket de ville skriva och vilka ord som 

användes i svaren. Fördelningen mellan svarsfrekvensen på svarade rader kan efter en 

grövre sortering delas upp. Vissa skrev längre meningar och utvecklade sina tankar och 

uppfattningar lite mer än andra. Samtidigt är de korta svaren med bara enstaka ord 

fortfarande respondenternas egna valda och får därför en betydelse för undersökningen 

då attityder och uppfattningar ändå framkommer till viss del. Sedan sorterades 

materialet upp i de respondenter med längre radfrekvens i svaren och i de som svarat 

med enstaka eller ett ord. Ord och meningar formades sedan till kategorier och teman 

(enkäten bifogas med studien, Se bilaga 1.1).  
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Resultat och analys 
 

Eftersom enkäten i studien innehåller endast öppna frågor blir resultatdelen en indelning 

av olika teman och kategorier som kan urskiljas av respondenternas svar. Här kommer 

svaren framställas och analyseras. Resultatdelen fokuserar alltså på respondenternas 

jämförda tankar och svar. Vissa delar visar på stora likheter i tankemönster och andra 

delar står ut i förhållande till resterande respondenter. Kategorier och teman bildas 

främst utifrån studiens syfte vilket är att undersöka individers syn på hälsa i förhållande 

till gym och träningskulturen samt att ta reda på om det finns faktorer med dessa 

individer som kan leda till ohälsa. Totalt svarade 29 stycken respondenter varav tio var 

män och 19 svarande var kvinnor på frågorna i enkäten.  

 

 

 Frågorna som ställdes till respondenterna i enkäten var följande:  

 

 Vad innebär hälsa för dig? 

 Hur påverkar du ditt välmående? 

 Varför tränar du på ett gym? 

 Vad motiverar/påverkar dig till att fortsätta träna? 

 Kan du uppleva en stress då din planerade träning bli utebliven? På vilket sätt? 

 Upplever du att det är viktigt att visa sig hälsosam inför andra? På vilket sätt? 

Varför/ varför inte?  

 Övriga reflektioner – Finns det något du vill tillägga som du anser är 

betydelsefullt eller viktigt för studien?  
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Hälsa beskrivet 
 

Träning, kost och att må bra 

16 respondenter svarade att hälsa innebär att må bra och sex av dessa svarade även att 

hälsa är att må bra rent fysiskt och psykiskt. Fyra av dessa respondenter svarade att må 

bra är att känna sig pigg och stark, frisk och glad. En av dessa skrev att om man mår bra 

inom sig kan det speglas till utsidan och en annan respondent svarade att må bra i själen 

är viktigt. Sex respondenter ansåg att kosten var en viktig beståndsdel i sina 

uppfattningar om hälsa. Då att äta nyttigt och äta hälsosamt. Sju menar även att träning, 

motion och att röra på sig är hälsa. Totalt ansåg 16 av 29 respondenter att hälsa innebär 

att må bra. Totalt ansåg nio respondenter att både träning och kost är hälsa för dem.  

Balans 

Fem respondenter beskrev att balansen har stor betydelse för hälsan. Att då hitta en 

balans mellan träning, kost och arbete samt vänner och familj. En svarade att det är 

viktigt att det inte blir för mycket av det ena eller det andra och en poängterade att ha en 

hälsosam kropp, då menas med att inte vara för smal eller för överviktig och att äta 

hälsosamt inte skall bli överdrivet hälsosamt.  

 

Att må bra i själen samt det yttre (ha en hälsosam kropp, ej för smal eller överviktig). Må bra i 

själen menar jag göra det som är kul för en själv, det man mår bra av. Äta hälsosam kost (ej för 

hälsosam) träna måttliga mängder. Hälsa = balans! 

Social hälsa 

Fyra respondenter diskuterade att sociala faktorer som vänner och familjs närvaro spelar 

in vid tankar av hälsa. En av dessa beskrev det såhär:  

 

Det innebär att må bra socialt när jag umgås med andra men också att ha något att syssla med. 

Sist men inte det minsta, det innebär att känna sig behövd. 

Utseende 

Fyra stycken beskrev att hälsa är att ha en fin kropp och att det är utseendemässigt 

relaterat genom att se attraktiv ut och att ha magrutor. 
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Smärtfri och sjukdomsfri 

Tre respondenter svarade att hälsa även är att vara fri från sjukdomar och en av dessa 

menade att hälsa också är att inte ha ont i kroppen. Alla tre svarade också att hälsa är att 

orka med sin vardag och att vara frisk.  

 

Påverkan till välmående 
 

Träning och kost 

Träning och kost var 24 respondenters verktyg för att påverka sitt välmående De tränar 

alla på gym men på olika sätt. Vissa blandar kondition och styrketräning och några går 

mycket på gympapass som hålls på gymmen. Dessa 16 respondenter ansåg att rätt kost 

och att äta nyttigt också var viktigt för att påverka sitt välmående. En svarade att äta rätt 

är att äta varierad kost och en skrev att unna sig god mat var viktigt. En annan 

respondent använde sig utav 5:2 -dieten för att få ett bra välmående som gav ett inre 

lugn.  

Att ha kul och vara positiv 

Fem svarade att det är mycket viktigt att göra saker som man själv uppskattar och tycker 

är kul för att må bra. En skrev att en positiv attityd hjälper det egna måendet till det 

bättre. Samtliga av dessa tre angav även att ha kul och göra saker som man blir glad av 

var att umgås med familj och vänner. Nio respondenter totalt svarade att vänner och 

familj har en stor betydelse för välmående då man omger sig med människor man mår 

bra av. Två personer svarade att de även använde sig utav fiske. 

Sömn 

Hos sex av 29 respondenter framkom att sömnen och återhämtning är viktigt för ett bra 

välmående. Det var viktigt att samla energi för att orka med vardagen. En svarade att 

den även försökte påverka sitt välmående genom att minska sitt intag av alkohol.  

 

Varför gym? 
 

Variation i träningen 

Nio respondenter menade att anledningen till att de tränar på ett gym var tillgången på 

olika redskap och hjälpmedel som finns där. Dessa redskap underlättar träningen rent 

ergonomiskt och gör den roligare. Även att gymmet erbjöd olika gruppträningspass där 
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hela kroppen var involverad. En tyckte det var bra att det fanns personal om man ville 

ha hjälp med maskiner och beskrev det såhär:  

 

Det är lättare att träna olika muskelgrupper och man kan få hjälp. Det är också en social 

faktor. 

 

Personalen innehar en kunskap som utav personen anses viktig och användbar och 

bidrar till dennes anledning av att träna just på ett gym.   

Må bra 

 

Fem personer svarade att de tränar på ett gym för att må bra. En beskrev det såhär:  

 
För att må bra. Ger mig sinnesro vid mindre bra dagar. Får mig att känna mig pigg, glad och 

energirik. 

 

 

Att gå till gymmet är enligt respondenten något som kan höja sinnestämningen.   

Utseendet 

Fem personer svarade att de tränade på ett gym på grund av utseendemässiga skäl som 

att bli starkare, snyggare, smalare eller smal och att få en finare kropp.  

Sociala faktorer 

Sex respondenter beskrev vikten av andra människors närvaro på gymmet. En skrev att 

man bli mer peppad till att träna då det finns andra människor med liknande mål och 

intressen. En berättade att det är lättare att ta sig till gymmet om man har en 

träningskompis och en annan respondent skrev att det ofta är trevliga människor som 

befinner sig på gymmet vilket gör det roligt att komma dit.  

 

Att fortsätta träna 

Resultat 

Sju respondenter svarade att de motiveras mest av att sätta upp mål som de sedan 

försöker nå och av att de ser resultat i sin träning. De motiveras dels av märkbara 

fysiska skillnader som större muskler och viktnedgång men också av att de sover bättre 

och att de blir piggare.  
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Positiv känsla 

Att uppleva en stark positiv känsla efter sin träning svarade åtta respondenter var en 

orsak till fortsatt träning. Att känna sig piggare och gladare efter ett träningspass var ett 

klart märkbart motiv hos dessa.  En respondent svarade att den motiverades av 

uppmärksamhet.  

 

Utseende och sociala medier 

Åtta personer svarade att de motiverades av viljan till att få en snyggare kropp och att 

bli mer vältränad och att se mer vältränad ut. En av respondenterna beskrev det 

kvinnliga idealet som en motivation till sin fortsatta träning. En annan svarade att de 

motiveras av fittneskonton på Instagram där bilder på fina kroppar inspirerade. En 

svarade att tanken av att visa sig i bikini motiverade till fortsatt träning. Två av de åtta 

svarade att de motiverades av sociala medier som Instagram där det finns konton med i 

bilder på tjejer med snygga kroppar:  

 

Genom inspirationsbloggar, instagram o.s.v. där man ser hur andra ser ut. 

 

 

Träning och stress 
 

Åtta respondenter svarade att de inte upplever någon form av stress vid utebliven 

träning. En av dessa skrev att denne var en före detta anorektiker och träningsnarkoman 

som arbetat hårt och länge med att acceptera sig själv och att istället upprätthålla 

hälsosamma mat-och träningsvanor.  

Ångest och stress 

Tre respondenter beskriver att de upplever ångest vid utebliven träning och 11 personer 

svarade att de kan känna stress. En av dessa 11 respondenter skriver att denne tränar 

varje dag och att det kan kännas svårt att hinna med allt. En svarade att den blev mycket 

rastlös och två av de 11 personerna svarade att de även kan uppleva ångest då träningen 

uteblir vid planerade tillfällen. En respondent svarade att den mår dåligt vid utebliven 

träning men kör extra hårt nästa gång. Ytterligare en respondent svarade att den ibland 

kan uppleva stress.  
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Utseende 

Vid utebliven träning kan respondenten som tränar varje dag känna en rädsla för att bli 

tjock. Två respondenter skriver samma sak att även de är rädda för att bli tjocka vid 

utebliven träning: 

 

Ja, jag tränar nästan varje dag och går morgonpromenader varje morgon innan frukost. Det är 

svårt att hinna med allt så ibland uteblir någon träning, men jag försöker inte reflektera över 

det, men kan känna ångest att jag borde gjort. Sen tankar ”jag kommer bli tjock” kan infinna 

sig. 

 

 

Hälsan som diktatur  

Samhällsnorm 

14 personer svarade att de är viktigt att visa sig hälsosam inför andra människor och 

fyra anser att det är en trend att visa sig hälsosam inför andra. En av dessa menade att 

det också beror på i vilket sällskap man är i. Sju respondenter svarade att det är en del i 

dagens samhälle att vara och att visa sig hälsosam. En skrev att det är en hälsohysteri, 

en annan respondent skrev att det just nu pågår en hälsotrend och att det finns massideal 

som påverkar människor. En hälsosam person, beskrevs av en av respondenterna, 

förväntas vara vältränad och äta nyttigt. En person skrev att den inte vill vara sämre än 

någon annan och att man vill ta del av samhället: 

 

Ja naturligtvis en del av dagens samhälle för att få jobb och känna ett socialt liv. 

 

Att ta del av samhället beskrivs vara att exempelvis kunna få arbete genom hur 

hälsosam du anses vara. En annan respondent svarade även att det är viktigt att se bra ut 

för att få uppmärksamhet.  

Påverka och inspirera andra 

Nio respondenter svarade att det är viktigt att vara hälsosam för sig själv och att man 

själv vet om hur man lever. Detta kan i sin tur påverka andra människor i sin omgivning 

till att bli mer hälsosam. Tre respondenter tyckte att det var lättare att bli accepterad i 

samhället om man visade sig hälsosam inför andra och att det även enligt en av 

respondenterna gav mer uppmärksamhet. Tre respondenter tyckte det var viktigt att visa 

sig hälsosam på grund av att de hade utbildning eller arbete inom hälsa. En svarade att 

man inte ville uppfattas som lat.  
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Inte viktigt 

Sju personer beskrev att det inte är viktigt att visa sig hälsosam. En av dessa beskrev att 

det inte är viktigt men att det ändå kan ha en betydelse för andra: 

 
Nej, viktigt att du själv vet om det. Sen om du vill inspirera andra så kan det vara viktigare. 

 

 

Det fria ordet 
En skrev att den tror att meditation och lugnare träning är minst lika viktig som 

pulshöjande träning. En svarade att den rekommenderar människor att träna då det är 

bra för kroppen och att man får träffa andra människor på träningsanläggningen. En 

annan respondent skrev att den hade önskat att den fått frågan i enkäten hur ofta man 

återhämtar sig och vilar. Personen ansåg detta som en mycket viktigt del i sin träning 

för att ha ork att fortsätta utvecklas och träna. Ytterligare en respondent skrev att träning 

är bra. En respondent beskrev att det är viktigt att träna och att ha olika intressen. Tre 

andra personer svarade att de inte hade några övriga reflektioner.  

 

 

.  
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Diskussion 
 

I diskussionen kommer resultatet att bearbetas och jämföras med forskningen i 

bakgrunden. De teman och kategorier som framkommit utifrån respondenternas svar 

kommer ställas mot vad tidigare forskning säger. De frågeställningar som formats i 

studien kommer även att diskuteras vilket är syftet på studien.  

 

 

 Vad innebär hälsa för individer som tränar på ett gym? 
 

 Vad motiverar individer till att träna på ett gym? 

 

 Hur påverkas respondenterna av utebliven träning? 
 

 Hur framkommer respondenternas attityder om att visa sig hälsosam inför 
andra i sin omgivning? 

 

 Hur påverkar hälsotrenden individers hälsa som tränar på ett gym? 
 

 

 

 

Vad innebär hälsa för individer som tränar på ett gym? 
Respondenterna som svarat på enkäten tränar alla på gym och deras syn på hälsa kan 

framställas med hur personer som tränar på ett gym ser på hälsa. Som resultatet visade 

menade 16 av 29 respondenter att hälsa för dem innebär att må bra. Att må bra framkom 

vidare innebära att träna regelbundet och att ha en bra kost. Vad detta egentligen 

innebär för de olika deltagarna var svårt att urskilja. En respondent tydliggjorde detta 

med att den äter en varierad kost och en annan att den använder sig av en diet vi namn 

5:2 dieten för att äta bra. Det som framgår av detta är i alla fall att många vet att en bra 

kosthållning ger bättre upplevd hälsa. Träning och fysisk aktivitet framhölls vid många 

av respondenternas syn på hälsa. Att må bra kan vidare diskuteras vara att äta bra och 

att röra på sig som att träna på ett gym. Att må bra psykiskt och fysiskt framkom även 

vara hälsa för flera av respondenterna. Om vi tittar närmare på hur WHO (2014) 

definierar hälsa innebär det att inneha ett fullständigt psykiskt och fysiskt samt socialt 

tillstånd och inte bara saknad av sjukdom. Majoriteten av respondenterna svarade att de 

använder sig av kost och träning för att påverka sitt psykiska och fysiska välbefinnande. 

Som Paradis, Cooke, Martin and Hall (2013) menar ger fysisk aktivitet en positiv känsla 
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som driver individer till att uppleva känslan igen vilket skapar en passion för den 

utförda aktiviteten. Att må bra bör då för respondenterna innebära denna positiva känsla 

(Paradis och Cooke och Martin och Hall 2013). En person som tränar regelbundet och 

har som avsikt att hålla sig hälsosam kan riskera ett träningsberoende. Då får den 

omgivande sociala miljön en betydande roll för hur en individ ser på fysisk aktivitet och 

hälsa. (Blaydon och Kinder och Kerr, 2003) Fyra respondenter skrev att sociala faktorer 

som vänner och familj har betydelse för hur de mår. Då skulle det kunna få betydelse 

för hur mycket de tränar och vad de äter samt hur de ser på sig själva, vilket i sin tur 

påverkar hur de mår. Exempelvis kan familj och vänners attityder till träning och syn på 

hälsa påverka respondenternas syn på träning och hälsa. Om en individs närmsta vänner 

tränar ofta på ett gym kan det eventuellt leda till att individen själv ofta tränar på ett 

gym då det blir en del av deras vardag. Det kan även påverkas tvärtom när ens närmsta 

vänner inte tränar överhuvudtaget. Det sociokulturella lärandet kan belysas då ens 

närmaste omgivning påverkar tankar, attityder och handlingar (Säljö, 2002).  

 

Avsaknad av sjukdom 

Tre respondenter svarade att hälsa innebär avsaknad av sjukdom och att inte ha ont i 

kroppen. Den patogenetiska synen på hälsa som länge dominerat inom hälso-och 

sjukvård verkar ha börjat skifta till ett mer salutogenetiskt perspektiv där hälsa ses 

utifrån det positiva hos en individ (Antonovsky, 2005). Kan detta innebära att många 

människor idag fortfarande uppfattar ohälsa som något starkt negativt? Utifrån 

respondenternas svar kan detta urskiljas till viss del eftersom de framhäver en gräns 

mellan det friska och det sjuka. Detta faktum att individer i samhället uppfattar hälsa 

som frånvaro av sjukdom behöver inte vara negativt i sig men det visar ändå på att 

människor kan ha svårt att känna sig tillfreds över sin hälsa om de inte är fria från 

sjukdom (ibid.).  Människor kan förmodligen se gymmet som en utväg att undvika 

sjukdom då många känner till att fysisk aktivitet är hälsofrämjande.   

 

Socialt stöd 

Sedan är det en del respondenter som framhäver att hälsa innebär att vara nöjd över sig 

själv i den mening att man är nöjd över vart man befinner sig i livet, en sorts 

livsacceptans. En respondent skriver att den motiveras till fortsatt träning av 

uppmärksamhet från omgivningen, att andra märker eller kommenterar att man tränar. 
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Att ha ett bra socialt stöd från vänner och familj menar ju Kolfjord (2004) vara en av de 

viktigaste faktorerna för att uppnå en god hälsa. Kanske kan det då visa sig att vid en 

brist på socialt stöd och bekräftelse som människan faktiskt behöver för att må bra 

saknas för en del då hälsotrenden ger utrymme för acceptans i sina sociala nätverk. Att 

få höra eller få bekräftat att man passar in genom sitt intresse för träning ger individer 

ökad lust för att hålla sig hälsosam och då ta del av samhällsnormen.      

 

Vad motiverar individer till att träna på ett gym? 
Att vara fysisk aktiv och äta en varierad kost samt att ha fritidsintressen och ett bra 

socialt stöd är viktigt för hälsan och för att må bra (FYSS, 2008) Att många motiveras 

av att gå till gymmet på grund av dessa skäl är då positivt. Det som kan vara en oroande 

faktor i den diskuterade hälsohysterin är ohälsosamma motiv till träning som för vissa 

kan påverkas negativt, då det finns riskfaktorer med att träna mycket ofta och för 

mycket (Paradis och Cooke och Martin och Hall, 2013). Flera av respondenterna 

svarade att de motiveras av viljan till att bli smalare, få en snyggare kropp, bli mer 

vältränad och att de inspireras av fittneskonton på Instagram med bilder på fina kroppar. 

Samtidigt upplever 14 respondenter att de kan känna stress eller ångest då träningen blir 

utebliven. Detta behöver inte vara ohälsosamt i sig vilket beror på hur ofta individerna 

faktiskt tränar vilket inte framkommer i studien. Poängen är att de mår dåligt över att 

inte kunna vara på gymmet och att vissa upplever en rädsla, som de själva beskriver det 

”bli tjock” och då inte få samma acceptans i samhället som en person med vältränad och 

snygg kropp. Detta verkar vara ännu ett ämne som flera respondenter själva tagit upp i 

deras svar. Att visa inför andra att man är hälsosam kan vara viktigt i den mening att 

man visar att man bryr sig om sig själv och sin hälsa vilket i flera olika aspekter är bra. 

Att däremot känna ett tvång att leva på ett visst sätt för att passa in i samhället och 

uppleva bekräftelse från sin närmaste omgivning kan vara direkt ohälsosamt och 

stressande (Ekman och Arnetz, 2005) Media en stor påverkan på hur vi ser på kroppen 

och vad som uppfattas vara normalt och hälsosamt. Att som människa eftersträva 

perfekta förebilder som genom sociala medier framställer hur man borde se ut för att 

uppfattas som normal eller hälsosam i samhället kan ha påverkat vissa respondenter 

starkt (Grogan 2008). 
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Uppmärksamhet 

En respondent svarar på frågan om vilka motiv den har för att träna och att fortsätta 

träna på ett gym att det är på grund av uppmärksamhet från andra. Idag får människor 

mycket bekräftelse och uppmärksamhet genom exempelvis sociala medier (Grogan, 

2008) På gymmet eller på en träningsanläggning deltar människan i en social process 

som kan ge en bekräftelse och uppmärksamhet av att man befinner sig i detta sociala 

sammanhang. Den positiva känslan som befinner sig efter ett träningspass kan 

förmodligen förstärkas om den sociala omgivningen visar att gympasset var bra gjort 

och att man var en bra invånare som tog hand om sig själv (Paradis och Cook och 

Martin och Hall, 2013). Att träning är bra framhäver flera av respondenterna vilket 

diskuteras vidare i hur respondenterna ser på vikten av att visa sig hälsosamma inför 

andra.   

 

Hur framkommer respondenternas attityder om att visa sig hälsosam 

inför andra i sin omgivning?  
Det finns idag finns riskfaktorer med viljan att vara för hälsosam och att ta del av den 

hälsohysteri som framträder i samhället. Det verkar vara tydligt att många av 

respondenterna är medvetna om att detta och att de påverkar varandra med 

hälsobeteenden. I enkäten finns på slutet några rader för respondenterna att fylla i om de 

finner något viktigt att tillägga till studien. De som har svarat där belyser hur viktigt det 

är att träna och att det är ett bra sätt att främja hälsan. En respondent svarar på frågan 

om det är viktigt att visa sig hälsosam inför andra med 

 

Jo man vill ju inte uppfattas som lat. 

 
Att vilja vara hälsosam är bra för sig själv och för folkhälsan, men det kan vara viktigt 

att diskutera hur synen på hälsa formas och uppfattas. Det finns inget tvivel om att 

människor i stort sett bör anamma mer hälsosamma vanor, som att bli mindre 

stillasittande, röra på sig mer och äta mindre av den mat som bidrar till fetma och 

övervikt i samhället (FYSS, 2008) Människors attityder till dem som inte är eller visar 

sig hälsosamma genom träning och andra verktyg kanske kan bidra till en negativ 

hälsosyn på dessa individer som i sin tur ges mindre plats i samhället. En social kontroll 

utövas och människors tankar styrs av de situationer vi är i och i vilka sammanhang vi 

befinner oss i (Deweys, 2004) Hur individer tänker om överviktiga eller som kan 

urskiljas, ohälsosamma, behöver inte vara medvetet utan kan skapas av att man tränar 
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på ett gym där vältränade personer anses vara hälsosamma. Det utmynnar i en mentalitet 

om kroppen och idealet som formats (Ödman, 2007). Tre respondenter svarade i denna 

studie att hälsa innebär att ha en fin kropp, se attraktiv ut och två av dessa svarade att 

det är att ha magrutor. Innebär detta att folk som inte ser attraktiva ut har mer ohälsa? 

Detta diskuteras av (Underwood, 2013) där kroppen idag används som individens 

identitetsskapande. Kroppsvikten är självbestämd och individer bör själva visa att de är 

hälsosamma genom sin vikt. Människor som möts och interagerar med varandra inom 

miljöer som på ett gym, har en stark påverkan på varandra. Söderström (1999) 

framhäver detta då han studerat gymkulterns logik där inte bara själva träningen blir 

avgörande för människorna utan även vilka kläder de har på sig och vilken stil man 

skapar inom gymmet.  
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Bild 1.2 Egen modell som visar hur samhällsnormen, vikten att visa sig hälsosam, att träna och hur 

utebliven träning kan hänga ihop. 

 

Samhällsnorm 

För att tydliggöra hur träning kan påverka människor finns nedan en bild som är gjord 

utifrån denna studie och visar på hur hälsa som samhällsnorm belyses. Om normen är 

att vara hälsosam som rättrådig invånare och för att få en social acceptans visas detta 

exempelvis genom träning som många respondenter svarat. Att träna regelbundet för att 

hålla sig hälsosam blir då en del av individers vardag och vanor för att må bra. När 

träningen sedan blir utebliven på grund av olika anledningar upplever många en ångest 

eller blir stressade. 

 

Hur påverkas individerna av utebliven träning?  
Sociala faktorer i samhället har en påverkan på individers hälsosyn gällande exempelvis 

träning, utseende och kosthållning (Kolfjord, 2004). Kan detta hälsofenomen som 

respondenterna själva beskriver pågå vara bidragande till hur människor bör vara och 

leva i samhället? Kanske är faktumet att många spenderar mycket tid av sin vardag på 

ett gym där man förväntas vara hälsosam istället ger många människor negativa tankar 
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om sig själva. Om det som Söderström (1999) beskriver inom gymkulturen och 

människors påverkan på varandra kan det ha en betydelse då människor dagligen utsätts 

för sociala konstruktioner. Sedan kan inte denna studie antyda att människor skapar mer 

ohälsa på grund av att det tränar på ett gym. Det verkar mer peka på hur människor 

förhåller sig till varandra och att det är viktigt att visa sig hälsosam. Självklart är det 

positivt att vi vill ta hand om våra kroppar och vårt välmående men det kan eventuellt 

kan för mycket av det goda. Träning och hälsomotivation blir då skadligt för hälsan och 

att så många upplever att de känner ångest eller stress vid utebliven träningen är ändå 

komponent som kan leda till träningsberoende eller psykisk ohälsa (Paradis och Cooke 

och Martin och Hall, 2013).  

 

Hur påverkar hälsotrenden individers hälsa som tränar på ett gym? 
 

Positiv påverkan 

Samtidigt skall det framgå att syftet inte är att diagnostisera respondenterna med ett 

träningsberoende, vilket heller inte är möjligt här.  Samtidigt kan respondenternas 

träningsmiljö få påverkan på hur ohälsosamma träningsvanor kan utvecklas. Detta i 

jämförelse med en individ som tränar ensam. Då blir det sociokulturella lärandet inte så 

framträdande (Säljö, 2002). Om man diskuterar begreppet KASAM (Känsla Av 

SAMmanhang) (Antonovsky, 2002) med det som Paradis och Cooke och Martin och 

Hall (2013) framhäver i sin studie om träningsberoende och risker med träning kan, det 

vara svårt att se om individer som tränar mycket mår dåligt av det då det innebär en risk 

att träna för mycket och att vara för hälsosam. Om individerna själva upplever 

begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet med sitt förhållningssätt till träning och 

hälsa bör de inte själva märka om det påverkar dem negativt. Det kan de endast själva 

avgöra vilket kan vara svårt när de upplever en meningsfullhet med sin hälsosyn och sitt 

tränande. Respondenterna finner en förståelse med sin träning, de kan hantera och utföra 

sin träning samt att de utifrån en positiv känsla finner en meningsfullhet med sin träning 

(Antonovsky, 2005).   

Riskfaktorer med hälsotrenden 

Hälsofascismen som spritt sig från USA hit till Norden verkar ha rotat sig bland 

respondenternas uppfattningar av hälsa. Normen att man som individ bör upprätthålla 

en hälsosam livsstil för att passa in och accepteras i samhället är tydlig (Rydén & 

Stenström, 2008). Att träna på ett gym för att må bättre verkar vara en övervägande 
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strategi för respondenterna. Vikten av att visa sig hälsosam inför andra är rätt stor då 

samhället styr individerna i en sådan riktning vilket många verkar vara medvetna om. 

Säljö (2002) framhäver kunskap som maktverktyg. Gym-och träningsanläggningar 

sprider ut sig och ökar i många delar av landet (Statistiska centralbyrån, 2014). De 

innehar då en slags makt över de individer som söker kunskap om hälsa och acceptans 

för att passa in i samhället, då synen på upprätthållandet av hälsa är varje människas val. 

Som en respondent beskriver att det är viktigt att visa sig hälsosam inför andra:  

  

Ja! Det är ett sätt att visa att man bryr sig om sig själv. 

Och en annan svarade: 

Jo, det är viktigt. Det påverkar andra om man är ohälsosam. Kanske blir man ofta sjuk och det 

påverkar arbetskollegor eller finansiellt familjeekonomi. Om jag är hälsosam kanske det lockar 

andra att vara som jag. 

Det är viktigt att vara hälsosam för sig själv för att visa andra att man bryr sig om sin 

egen hälsa. Sedan att ett hälsosamt beteende kan locka andra att också bli del av den 

samhälleliga normen. Detta kan alltså ses utifrån perspektivet att gymkulturen bidrar till 

att fler och fler ska vara hälsosamma genom att träna på ett gym vilket deras 

medlemmar gärna vill sprida vidare. När medlemmarna för vidare en handling de vill 

andra individer skall ta del av finns anledning att titta närmare på begreppet 

kryptoinlärning, där människor omedvetet och/eller medvetet för vidare pedagogiska 

handlingar (Ödman, 2007). I citatet ovan vill eventuellt personen motivera individer 

utanför gymmet som arbetskollegor och närmaste omgivning. Detta skulle kunna vara 

en av de faktorerna som bidrar till en hälsostress hos de som då befinner sig i personens 

närhet vardagligen. Detta leder oss vidare in på hur denna hälsostress kan ta form. 

Stress, kontroll och sjukdomsrisk   

Då flera av respondenterna svarat att de kan uppleva stress vid utebliven träning kan 

minskad kontroll över individers upplevda situation och risk för sjukdom lyftas fram 

(Ekman & Arnetz, 2005). Exempelvis svarade en respondent följande på frågan om den 

kan uppleva stress vid utebliven träning:  

 

Ja, jag tränar nästan varje dag och går morgonpromenader varje morgon innan frukost. Det är 

svårt att hinna med allt så ibland uteblir någon träning, men jag försöker inte reflektera så 

mycket över det, men kan känna ångest att jag borde gjort. Sen tankar ”jag kommer bli tjock” 

kan infinna sig. 
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Detta kan visa på att respondenten först och främst medvetet påverkar sin hälsa varje 

dag med promenader i träningssyfte. Sedan beskriver respondenten en upplevd ångest 

och att kroppsvikten kan öka på grund av någon enstaka utebliven träning/promenad. 

Det blir då en stressor att inte ta en promenad varje morgon innan frukost och har en 

hög prioritet hos respondenten. När detta inte kontrolleras infinner sig då en upplevd 

stress som under en längre tid kan utgöra en risk för hälsan (Ekman &Arnetz, 2005).   

För att minska sambandet med utebliven träning och upplevd stress finns det 

psykosociala faktorer i miljön som påverkar hur vi upplever en stressad situation. Det 

fanns flera respondenter som svarade att de inte upplever någon form av stress vid 

utebliven träning. En av dessa svarade såhär: 

 

Nej, dom dagarna är förbi (Före detta träningsnarkoman och anorektiker) Jobbat otroligt 

mycket med detta och är äntligen där. 

Respondenten verkar ha genomgått en förändring i sitt tankesätt kring sina 

träningsvanor. Hur respondenten gått till väga framkommer inte men eftersom 

människor som tillsammans försöker hantera liknande problem och utmaningar, hittar 

lättare strategier för att lösa dessa kan respondenten eventuellt ha tagit hjälp av andra i 

sin omgivning (Ekman och Arnetz, 2005). Ett träningsberoende beskrivs vara svårt att 

märka för den som är utsatt och behöver ofta hjälp att inse detta genom närmaste 

omgivning (Paradis och Cooke och Martin och Hall, 2013).     

 

Metoddiskussion 
 

Om en liknande undersökningen skulle göras igen skulle det kunna vara bra att göra en 

förundersökning för att se hur frågorna uppfattades av respondenterna för att undvika 

missförstånd. Trots att detta inte gjordes uppfattades frågorna bra förutom att två 

respondenter uppfattade en fråga något fel men det påverkade inte undersökningen.   

Enkätmetod med öppna frågor ansågs bra då respondenternas uppfattningar och 

attityder skulle komma fram (Trost, 2012). Det fungerade överlag bra då över hälften av 

respondenterna gav längre skriftliga svar. Den andra hälften av respondenterna svarade 

med kortare kommentarer eller enstaka ord. Det är svårt att få människor att skriva 

mycket när det endast är öppna frågor eftersom det kräver mer av respondenten 

(Dahmström, 2011) Med kryssfrågor anades respondenternas svar bli styrda i en 

riktning där deras egna uppfattningar och val av ord inte skulle komma fram då de oftast 
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får kryssa i ett antagande som passar dem bäst (Trost, 2012). Det som blev intressant 

med olika svarsfrekvenser från respondenterna var att de ändå kunde kopplas ihop och 

att de valt orden själva. Att vissa svarat kortfattat ger ändå en relevans i studien då deras 

egna ord och tankar kommit fram. Sedan finns det alltid en viss chans att 

respondenterna påverkats av frågorna i enkäten och svarat utifrån hur de tror att man bör 

tycka och förhålla sig till hälsa idag. Då enkäten bestod av endast öppna frågor och den 

totala svarsmängden av respondenter var 29 stycken är det ett bra deltagarantal. Trost 

(2012) menar att enkäter med öppna frågor ger en varierad standard i resultatet och i 

denna studie kunde flera ord, teman och kategorier hittas och sammanställas i resultatet.  

 

Reabilitet och Validitet 
Med reabilitet menar Trost (2012) att en undersökning skall göras med samma eller 

liknande förutsättningar för alla deltagare. Undersökningen bör också vara stabil och 

inte påverkas av slumpmässiga händelser. Enkäten i denna studie delades ut på samma 

sätt till de olika deltagarna och frågorna var exakt desamma för alla. Sedan kan de 

självklart tolkas olika av respondenterna. Det finns olika sätt att se på reabiliteten då ett 

interaktionistiskt synsätt tar hänsyn till att människor hela tiden deltar i processer där 

människor interagerar. Dessa processer gör att människor påverkas utav händelser 

runtomkring som kan göra att svaren varierar beroende på situationen. Detta kan i denna 

studie till exempel ha haft inverkan på respondenterna beroende på atmosfär och andra 

människor i den omgivande miljön (ibid.). Respondenterna svarade i gymmets lobby 

där det fanns soffor och fåtöljer att sätta sig ned i och svara. Sedan varierade miljön i 

form av vilka och hur många människor som befann sig i rummet. Om en respondent 

svarat på enkäten under en tid då många vistas på platsen skulle det kunna påverkat 

svaret med exempelvis mindre ord. Många människor runt omkring ger ofta en högre 

ljudvolym vilket kan utgöra stimuli för stress för vissa individer (Ekman & Arnetz, 

2005). Det kan ställa höga krav på respondenter som behöver gå igenom en viss 

tankemöda för att kunna skriva ett svar i en enkät med öppna frågor (Dahmström, 

2011). Detta visade sig i det insamlade materialet där några svarat med enstaka ord.  

 

Etik 
De etiska aspekter som tidigare diskuterats i denna studie var informations-, samtyckes-, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2014). Där beskrevs hur 

författaren förhåller sig till dessa. Inga respondenter har på något vis berövats deras 



 

34 

 

anonymitet och de fick god information om syftet med undersökningen i missivet. 

Missivet bifogades med enkäterna och där kunde de även kontakta författaren via mail 

om de hade ytterligare frågor om undersökningen. Då frågorna i enkäten var öppna 

belystes respondenterna egna uppfattningar och tankar som viktiga då de kanske kan 

känna sig pressade att svara på ett speciellt sätt, då det framkommer att författaren själv 

har mycket kunskap om hälsa genom den Hälsopedagogiska utbildningen. Det är något 

som bör finnas i åtanke samtidigt som det är svårt att påverka. Det som eventuellt skulle 

kunnat påverka fler till att tänka igenom sina svar och skrivit lite mer utförligt är om de 

haft möjlighet till att skicka in svaren över exempelvis mail. Vissa respondenter skulle 

kanske ha kunnat utöka sina svar då de i lugn och ro fått svara när de passat dem bäst 

(Trost, 2012).       

 

Slutsats 
 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka individers hälsosyn som tränar på ett gym. 

Frågeställningarna var: 

 

 Vad innebär hälsa för individer som tränar på ett gym? 

 

 Vad motiverar individer till att träna på ett gym? 
 

 Hur påverkas respondenterna av utebliven träning? 
 

 Hur framkommer respondenternas attityder om att visa sig hälsosam inför 

andra i sin omgivning? 

 

 Hur påverkar hälsotrenden individers hälsa som tränar på ett gym?  
 

 

Frågeställningarna grundades mestadels från det faktum att många människor har ett 

medlemskap på ett gym och använder sig av träning för att påverka sin hälsa. Att vara 

fysisk aktiv i dagen stillasittande samhället har belysts av olika aktörer som hälso-och 

sjukvården och folkhälsoinstitutet (FYSS, 2008) Individer och olika grupper i samhället 

bör ha lika villkor till att uppnå en god hälsa (Alexandersson & Medin, 2000) samtidigt 

som många uppfattar hälsa som något människor själv kan påverka. I denna studie kan 

detta urskiljas då de flesta av respondenterna använder sig av träning och hälsosam 

kosthållning för att förebygga ohälsa. Respondenterna köper ett medlemskap på ett gym 
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för att träna och bygga upp en stark, snygg och hälsosam kropp samt för att må bra 

psykiskt och fysiskt. De tycker det är viktigt att visa sig hälsosam genom att själva träna 

och ta hand som sin kropp och sitt psyke. Att inte träna då de planerat detta kan påverka 

dem negativt då flera upplever en stress och ångest som visar sig både vara psykiskt och 

fysiskt. Psykisk på så vis att en rädsla för att ”bli tjock” kan infinna sig hos vissa vilket 

kan kopplas till hur man ser på sin egen kropp. Fysiskt i den bemärkelsen att de kan 

tappa muskler de byggt upp. Som Underwood (2013) framhäver kan individers 

kroppsuppfattning påverka humör och känslor. Hur man uppfattar sin kropp i 

förhållande till hur mycket och på vilket sätt man tränar kan då bli en bidragande faktor 

till hur du upplever utebliven träning. I och med detta kan jag genom denna studie se ett 

samband mellan kroppsuppfattning och träning. Accepterar du din kropp kan det vara 

lättare att hantera stress och ångest vid utebliven träning. Detta vore intressant att 

undersöka djupare.  

 

Hälsa till varje pris 
Sociala medier ger några av respondenterna motivation till fortsatt träning. För vissa får 

resultat i form av siffror på vågen och vikterna på gymmet motivation att fortsätta gå till 

gymmet. I den hälsotrend som nu verkar pågå enligt flera av respondenterna finns risker 

för ohälsa. Samtidigt finns det många individer som behöver påverka sin livsstil genom 

t.ex. träning eller en hälsosammare kost. Däremot verkar människors kroppsfixering i 

hög grad komma från sociala medier med bilder på hur man bör se ut i olika 

sammanhang. För att tydliggöra beskrev tidigare en respondent att den motiverades till 

träning av tanken att visa sig i bikini. Där framhävs att det finns olika typer av motiv till 

träning då vissa talar om att hålla sig frisk och andra istället talar om att se bra ut till 

bikinisäsongen. Det är svårt förutse om synen på hälsa idag är en riskfaktor för ohälsa i 

samhället. Men det finns tendenser som tyder på att många känner stora krav på att följa 

med hälsotåget för att uppleva gemenskap i samhället, även från nära och kära.     

 

Vidare forskning 
Vidare skulle det vara mycket intressant att göra både enkät-och 

intervjuundersökningar. Då skulle materialet kanske belysa människors djupare tankar 

och uppfattningar om hälsa. Det skulle även vara intressant att mer undersöka hur 

personal och högre uppsatta företagsägare inom gym-och träningsområdet ser på hälsa 

och hur de arbetar för att förebygga ohälsa, eller om sådant arbete ens förekommer. Som 
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Svedsäter (2014) menar behövs det mer forskning kring det berörda området då en 

rättrådig medborgare verkar sträva efter att uppnå ett fullständigt psykiskt och fysiskt 

tillstånd. Det skulle vara bra att undersöka vilka metoder människor som inte upplever 

stress eller ångest vid utebliven träning använder sig av för att inte uppleva stress eller 

ångest angående sina träningsvanor. Det kan vara intressant att vidare undersöka hur 

synen på frisk och sjuk är idag bland olika grupper i samhället. Psykisk ohälsa 

diskuteras inte lika öppet som fysiska besvär och sjukdomar (FYSS, 2008) Hur påverkar 

det behovet vi människor har av att faktiskt dela med oss av känslor och erfarenheter till 

varandra?   
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Bilagor 
 

Bilaga 1.1  
 

Enkät – en studie om hälsosyn 2014 
 

Missiv 
 

Hej! 

Jag är en Hälsopedagogsstudent som gör mitt examensarbete i pedagogik 

på högskolan i Gävle. Studien handlar om individers hälsosyn på ett gym. 

Jag är själv intresserad av träning och vill därför närmare undersöka vad 

som påverkar motiverar människor till att träna. Jag är oerhört tacksam för 

att du ställer upp att svara på några frågor angående detta. Svara gärna så 

utförligt som möjligt och hellre för mycket än för lite. Det är dina 

uppfattningar och tankar som är viktiga för just den här undersökningen. 

Du är helt anonym och forskningen görs i samband med etiska 

forskningsrådet finns information-, samtyckes-, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet som grund för denna undersökning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Man □    Kvinna  □ 

Ålder:  

            ------------------ 

 

1. Vad innebär hälsa för dig? 

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

- 

 

2. Hur påverkar du ditt välmående? 

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

- 

 

3. Varför tränar du på ett gym? 

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

- 

 

 

 

 



 

 

 

4. Vad motiverar/påverkar dig till att fortsätta träna? 

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

- 

 

5.  Kan du uppleva en stress då din planerade träning blir utebliven? På 

vilket sätt? 

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

- 

 

6. Upplever du att det är viktigt att visa sig hälsosam inför andra? På 

vilket sätt? Varför/varför inte? 

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

--------------- 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

7. Övriga reflektioner – Finns det något du vill tillägga som du anser är 

betydelsefullt eller viktigt för studien:   

 

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Stort tack för din tid och din medverkan! 

 

 

 

 

Kontakta mig vid övriga frågor:  

elinwijnvoord@hotmail.com 

 

Vänliga hälsningar: 

Elin Wijnvoord 

Hälsopedagogiska programmet  

Högskolan i Gävle  
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