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Förord 

Vi värdesätter all den hjälp vi fått från vår handledare Anna-Lena. Vi upplever att du varit 

både engagerad och noggrann i arbetet med vår uppsats. Vi uppskattar att du varit så tydlig, 

konkret och pedagogisk i ditt sätt att handleda oss.  Även din humoristiska sida har betytt 

mycket för oss och har gett positiv energi under hela vårt uppsatsskrivande.  

 

En oväntad bekantskap under uppsatsresan var vaktmästaren Micke. Du kom som en 

räddande ängel! Vi var mitt inne i arbetet med resultatet av intervjuerna och klistrade upp alla 

citat på en fem meter lång pappersrulle. Humöret var inte på topp då det enda grupprum som 

fanns ledigt var ett musikövningsrum på två kvadratmeter med två pianon i dessutom. 

Pappersrullen fick inte plats, urklippta citat låg uppradade längs listerna, luften och limstiftet 

tog slut och vi tyckte väldigt synd om oss själva. Plötsligt stack det in ett huvud i rummet som 

frågade vad vi höll på med egentligen. Vi tyckte det var en relevant fråga att ställa. Han 

erbjöd oss därefter ett helt klassrum för oss själva men den största stämningshöjaren var när 

Micke tog fram basen och bjöd på en trudelutt. En folkvisa stod på repertoaren denna dag. 

Mötet med Micke gjorde vår dag och kom att bli tongivande för vårt fortsatta uppsatsarbete.  

 

  



 

 

Sammanfattning  

Träning är ett fenomen som växt explosionsartat de senaste åren. Fler personer än någonsin är 

medlemmar på ett gym och antalet gym blir fler och fler. Antalet motionstävlingar ökar, 

deltagarna är rekordmånga och tävlingar och lopp blir snabbt fulltecknade. Tränar man idag 

bara för att må bra, eller finns det även andra drivkrafter? Studien är en kvalitativ studie där 

intervjuer med åtta stycken respondenter har genomförts. Urvalet bestod av fem kvinnor och 

tre män i olika åldrar. Urvalet skedde på ett gym på universitetsområdet. Intervjuerna 

transkriberades och kodades därefter. Syftet med studien är att, bland de som tränar, 

undersöka uppfattningar och upplevelser av träningstrenden som ett socialt fenomen. 

Frågeställningarna i studien är: vilka upplevelser finns av träningstrenden? Påverkas 

självuppfattningen av huruvida man tränar eller inte, och i så fall hur? Vilka uppfattningar 

finns om de som tränar respektive inte tränar? Delar vi med oss av vår träning med andra, och 

i så fall hur? Den huvudsakliga teoretiska referensram som använts är symbolisk 

interaktionism. Begrepp som används i studien är spegeljaget, referensgrupper, roller, 

samhällets identitetsvärden, normer, intrycksstyrning och främre regioner. Vår studie har 

bekräftat att träning i allra högsta grad är ett socialt fenomen. Träning handlar om så mycket 

mer än att bara träna sin kropp för att bli fysiskt starkare då huruvida vi tränar eller inte 

påverkar hur vi uppfattas av både oss själva och andra. Träningstrenden kan upplevas som 

stressande och kravfylld. Man jämför sig och sin träning med andra vilket kan vara antingen 

pressande eller sporrande. Respondenternas självuppfattning påverkades negativt om de inte 

tränade och positivt om de tränade. När de inte tränar fast de känner att de borde kan det leda 

till en inre konflikt. Respondenterna tillskrev de som inte tränade övervägande passiva 

egenskaper och de som tränade övervägande aktiva egenskaper. Att träna för mycket 

uppfattades istället som obalanserat. Att dela sin träning på sociala medier kan resultera i att 

man antingen får bekräftelse eller uppfattas som självgod.  
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet kommer vi att ge en introduktion och en bakgrund till studien. Här 

beskrivs syftet samt frågeställningar och uppsatsens disposition.  

1.1 Bakgrund 

Att undersöka träningstrenden är intressant då den fysiska aktiviteten i vardagen minskar mer 

och mer vilket leder till medvetna och iscensatta motionsformer. Vi motionerar i speciella 

lokaler eller arenor, i naturområden eller andra arrangerade platser. Motionen sker på platser 

och i verksamhetsområden som ligger utanför vårt normala vardagsliv och dessutom under 

den tid vi själva kan disponera. Fritiden kräver planering och tillskrivs allt större betydelse 

och anses nu lika viktig eller ibland viktigare än arbete och studier, vilket är en utveckling 

som är relativt ny (Engström 2010). 

 

I takt med att den fysiska aktiviteten förskjutits till fritiden har den kultiverats. Det innebär att 

fritiden spelar en större och mer betydande roll i människors liv. Vilken fritidssysselsättning 

vi ägnar oss åt blir en stor del av vår livsstil och ett sätt att uttrycka vår personlighet och vilka 

vi är. Med individens självförverkligande i fokus blir fritiden en uppvisningsarena för det 

individuella projektet. Genom valet av aktivitet uttrycker vi en personlig stil och på så vis 

också en positionering i förhållande till andra. I media fokuseras i stor utsträckning på det 

personliga uttrycket med ett förhållningssätt där livet ses som ett projekt. Vi ställs inför 

oändliga valmöjligheter och hur vi hanterar valmöjligheterna blir till ett uttryck för vår livsstil 

och personlighet. Valet av fritidssysselsättning och våra motionsvanor blir till indikatorer på 

vår livsstil och fungerar som en markör för vår sociala position (Engström 2010).  

 

Samtidigt som fritiden och vår livsstil har fått en större roll i samhället har intresset för 

kroppen och hur vi ska kontrollera, forma och disciplinera den växt sig allt starkare. Medias 

budskap har ofta innebörden att man själv kan skapa den kropp man vill ha bara man har 

bestämt sig. Det betyder indirekt ett synsätt där man anser att man har den kropp man 

förtjänar. Kroppen har även den blivit till ett projekt och ansvaret för det fysiska 

hälsotillståndet vilar på individen. Det innebär att vi själva har ansvaret för om vi drabbas av 

hälsoproblem och sjukdomar eller inte, särskilt de som har en tydlig koppling till vår livsstil. 

Det kan ses som positivt då det signalerar att vi kan påverka vår hälsa till det bättre och gör 
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det meningsfullt att förändra en ohälsosam livsstil. Den negativa aspekten av ett sådant 

förhållningssätt är att det draget till sin spets innebär att man ser ut och mår som man 

förtjänar. Lever man ohälsosamt och motionerar för lite får man helt enkelt skylla sig själv om 

man drabbas av någon sjukdom. Kroppen har blivit en förmedlare av den personliga 

karaktären. Den blir en spegling av jaget och leder till att vi i allt större utsträckning både 

bedöms efter och är vår kropp. En vältränad person tycks förknippas med en annan karaktär 

än den otränade. Träning kan inte enbart ses som något medicinskt eller fysiologiskt 

(Engström 2010).  

 

”Bevekelsegrunderna för att träna sin kropp behöver således inte 

bara, eller i första hand, eller över huvud taget, vara fysiologiskt eller 

medicinskt grundade, eller vara relaterade till ett rekreationsbehov, 

utan måste förstås som kulturella uttryck i ett socialt sammanhang där 

sådan verksamhet värdesätts även om individerna själva motiverar sin 

verksamhet med det som den aktuella diskursen bjuder”(Engström 

2010:16). 

 

Träning är ett fenomen som växt explosionsartat de senaste åren. Fler personer än någonsin är 

medlemmar på ett gym och antalet gym blir fler och fler (Svenska Dagbladet 2014). Antalet 

motionstävlingar ökar från år till år, deltagarna är rekordmånga och tävlingar och lopp blir 

snabbt fulltecknade. Även utbudet av tävlingar med olika inriktningar pekar stadigt uppåt 

(SVT 2014). Ytterligare ett tecken på att det råder en träningstrend är att livsstilsprodukten 

träningsarmbandet utsågs till 2014 års julklapp. Kriteriet för utmärkelsen är att den förväntas 

stå för ett stort försäljningsvärde samt symboliserar den tid vi lever i 

(Svenska Dagbladet 2014). En sökning på nätet på träning eller träningsrelaterade ord ger 

många träffar. Bland resultaten finns en uppsjö träffar på ord som träningshysteri, 

träningshets och träningsstress. Att det förekommer så många träffar på just dessa ord kan 

visa på en tendens till att många personer i vårt samhälle upplever ett problem med den 

växande träningstrenden.  

 

Det finns inga hälsomässiga skäl till att träningstrenden har blivit så stark. Enligt artikeln ”30 

minuters träning om dagen kan göra under” i den fackliga tidningen Kollega nr 8 (2014) så 

visar de senaste rönen att vi uppnår de flesta goda hälsoeffekterna av träning genom bara en 
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halvtimmes promenad om dagen. Många tränar idag inför ett större mål som Vasaloppet, 

maraton eller triathlon. På grund av den rådande träningstrenden känner vissa människor sig 

exkluderade då de får uppfattningen att det enda som räknas är att springa maraton. Det kan 

ses som ett tecken på att det inte bara är hälsomässiga skäl som orsakar den växande 

träningstrenden, utan att det också kan ligga sociala drivkrafter bakom. 

 

Träningstrenden kan bli ett problem när huruvida vi tränar eller inte tränar får en stor 

betydelse för hur vi uppfattas av andra. När vi drar slutsatser om andras karaktär och 

egenskaper baserat på om de tränar eller inte, blir vi väldigt sårbara inför vilken karaktär som 

värderas positivt respektive negativt i samhället. Det kan upplevas som en press att sträva 

efter att uppfattas och värderas positivt av omgivningen, men även en rädsla för att uppfattas 

och värderas negativt och i värsta fall känna sig exkluderad. Mycket forskning har gjorts inom 

området hälsa och träning, dock har vi inte hittat någon tidigare forskning på hur 

träningstrenden kan ses som ett socialt fenomen och hur människor påverkas av varandra. 

Tränar man idag bara för att må bra, eller finns det även andra drivkrafter?  

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att, bland utövare, undersöka uppfattningar om och upplevelser av 

träningstrenden som ett socialt fenomen.  

1.3 Frågeställningar 

1. Vilka upplevelser finns av träningstrenden? 

2. Hur påverkas självuppfattningen av huruvida man tränar eller inte?  

3. Vilka uppfattningar finns om de som tränar respektive inte tränar? 

4. Hur delar vi med oss av vår träning med andra?  

1.4 Disposition  

Uppsatsen börjar med att i inledningen ge en introduktion till ämnet och det sociologiska 

problemet. Vidare förklaras syftet med uppsatsen och bryts ned i fyra frågeställningar som 

studien ska besvara. Sedan kommer en övergripande presentation av tidigare forskning som 

gjorts på området. I kapitel två beskrivs den teoretiska referensramen. I kapitel tre kommer 

studiens metod att beskrivas och diskuteras. I kapitel fyra presenteras studiens resultat som 

sedan analyseras. I det femte och avslutande kapitlet för vi en diskussion om studien, där vi 
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även besvarar våra frågeställningar och drar slutsatser. Vi kommer också att reflektera över 

om något skulle kunna gjorts annorlunda. Slutligen ges förslag på vidare forskning.  
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2. Tidigare forskning 
Det finns mycket tidigare forskning inom området hälsa då det är ett väldigt brett område med 

många olika inriktningar. Det finns en uppsjö av studier som undersöker hur fysisk aktivitet 

påverkar vår hälsa på olika sätt som till exempel studien som publicerades i artikeln ”Få upp 

pulsen 30 minuter per dag” (Medicinsk vetenskap 2008). Det finns även studier som 

undersöker hur idrott och fritid påverkar oss socialt men de är betydligt färre, exempelvis 

Argyles studie (1996). Att träna är något som har blivit allt mer populärt de senaste åren och 

populariteten har ökat gradvis. Kanske är det först nu trenden växt sig så stark att det finns 

anledning och behov att undersöka träningstrendens socialpsykologiska betydelse. Det kan 

vara en förklaring till att vi inte hittar någon tidigare forskning om just träningstrenden. 

 

Den tidigare forskningen som redovisas består av tre studier: Engströms (2010) kvantitativa 

studie där han undersöker sambanden mellan hälsa och faktorer som utbildningsnivå, uppväxt 

och omgivning. Den andra studien är Argyles (1996) som beskriver hur sociala relationer och 

social motivation fungerar som drivkrafter för våra fritidsaktiviteter. Den tredje och sista 

studien är Stiers (2009) som berör idrottens betydelse för identitetsskapande och 

självuppfattning.    

2.1 Sociala positioner 

Lars-Magnus Engström (2010) har i sin kvantitativa kultursociologiska studie ”Smak för 

motion” undersökt hur motionsvanor är relaterat till sociala strukturer och vår sociala 

position. Engström presenterar i sin nästan 40 år långa studie hur en rad olika faktorer såsom 

utbildningsnivå, uppväxt och omgivning påverkar våra motionsvanor. Engströms resultat 

visar att det finns ett tydligt samband mellan utbildningsnivå och motionsvanor. Även 

uppväxten och föräldrarnas utbildningsnivå spelar roll eftersom vi till stor del övertar deras 

vanor och smak. Bland de högutbildade är det betydligt fler som ägnar sig åt motion än bland 

de lågutbildade. Det innebär att uppväxtens sociala och kulturella kontext påverkar och 

begränsar både våra valmöjligheter och vår smak när det gäller motionsvanor. Engströms 

fokus på betydelsen av den sociala och kulturella kontexten gör att hans studie skiljer sig från 

vår då det inte är vad vi primärt undersöker. Omgivningen är en annan faktor som påverkar 

våra motionsvanor. I storstäder finns fler motionsaktiviteter och arrangemang som exponeras 

och är tillgängliga. Storstadsbor med många motionerande vänner är mer aktiva än 



6 

 

landsbygdsbor med få motionerande vänner. Sambandet kan förklaras av att högutbildade ofta 

söker sig till storstäderna där de umgås med likasinnade. Av de lågutbildade på mindre orter 

med få motionerande vänner var det betydligt färre som ägnade sig åt någon motionsform. 

Sambandet innebär att även omgivningsfaktorn kan härledas till sociala positioner. 

Hälsotillståndet är också en faktor som påverkar våra motionsvanor. Desto bättre 

hälsotillstånd man upplevde sig ha desto mer motionerade man. Dock kan välmående vara en 

förutsättning för att kunna motionera. Den största andelen motionärer är högutbildade och 

upplever att de har ett bra hälsotillstånd, medan de lågutbildade motionerade mindre och 

upplevde ett sämre hälsotillstånd. 

 

Sammanfattningsvis menar Engström att motionsvanor har ett tydligt samband med sociala 

positioner och strukturer.  Att motionera är vanligast bland högutbildade stadsbor med många 

vänner som motionerar och minst vanligt bland lågutbildade glesbygdsbor med få 

motionerande vänner. Även valet av aktivitet skiljer sig åt då de högutbildade oftare väljer 

motionsformer som kräver en bättre ekonomi som exempelvis golf eller segling. De tenderar 

också att välja aktiviteter där syftet är fysisk träning snarare än rekreations eller 

naturorienterade aktiviteter. De aktiviteter som är hälso- och utseendeorienterade tycks tilltala 

samhällets övre skikt mer än de som tillhör de lägre sociala skikten. Valet att motionera och i 

vilken form är därför beroende av sociala positioner då våra valmöjligheter regleras av den 

sociala och kulturella miljö vi är uppväxta i. Vilken motionsform som faller oss i smaken kan 

därför ses som ett kulturellt uttryck (Engström 2010). 

2.2 Sociala drivkrafter 

Michael Argyle (1996) menar i sin bok "The social psychology of lesiure" att fritiden är en 

väldigt viktig aspekt av våra liv. Många lägger mer tid och energi på sin fritid än vad de gör 

på sina jobb. På fritiden kan vi uttrycka oss själva i någonting som vi själva valt att göra, och 

ofta är det just på fritiden som vi upplever störst tillfredsställelse. Argyle har likt Engström 

(2010) intresserat sig för hur faktorer som ålder, kön och klass påverkar vad vi ägnar oss åt på 

fritiden. Men Argyle har utöver de faktorerna även intresserat sig för vad vi egentligen får ut 

av vår fritid och vad som motiverar oss till olika aktiviteter. Argyles studie fokuserar på 

betydelsen av det sociala sammanhanget som fritiden innebär till skillnad från vår studie som 

fokuserar på hur människor påverkas av varandra.    
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Enligt Argyle (1996) är sport och motion en av de huvudsakliga fritidsaktiviteterna, och 

dessutom en fritidsaktivitet som påverkar oss positivt på många sätt. Sport och motion är en 

av få fritidsaktiviteter som kan vara både utmanande och njutbart, men även innehåller en 

stark social komponent. Det finns en mängd sociala relationer i sportens värld. Det kan vara 

relationen till motståndare i tävlingssammanhang, relationer inom ett idrottslag, eller 

relationen mellan ledare och aktiva. Det kan också vara relationen till publiken, 

idrottsklubben eller helt enkelt de man motionerar tillsammans med. 

 

Den sociala aspekten i fritidsaktiviteter motiverar oss att utöva dem. Många investerar mer 

energi i sportaktiviteter än vad de gör i någon annan aktivitet, inklusive sina arbeten. Trots att 

de är vardagsmotionärer som inte får någonting betalt för det de gör, uppvisar de ändå en hög 

motivation. Den sociala aspekten och gemenskapen som en fritidsaktivitet innebär är en viktig 

motivation för oss. Social motivation kan till och med vara ännu viktigare än vad vi tror då vi 

inte alltid är medvetna om exakt vad som motiverar oss. All sport och merparten av vår 

motion sker tillsammans med andra människor, ofta kan den inte genomföras utan dem och i 

nära samspel med dem.  Relationerna inom sport kan se ut på många olika sätt och kanske 

väljer vi den sportaktivitet som passar just vår sociala motivation bäst. De huvudsakliga 

formerna av social motivation är: samarbete inom exempelvis lagidrotter, tävling mellan 

individer eller lag, parallell prestation som i exempelvis rodd. Även dominans kan vara en 

motivation för ledare och coacher, men också för individer eller lag som dominerar sina 

motståndare. Umgänge i sig är en form av social motivation inom sporten då vi kan uppskatta 

varandras sällskap, engagera oss i samtal och dela ett gemensamt intresse. Till sist kan även 

prestation och framgång motivera oss. Det kan vara en förutsättning för dels intresset att tävla, 

dels viljan att fortsätta med aktiviteten (Argyle 1996). 

2.3  Idrottslig identitet 

Jonas Stier (2009) har i sin bok ”Kändiskap och statuspassager” behandlat ämnena 

idrottsliga karriärer, karriärslut, rollutträdanden, statuspassager och identitetsförändringar. 

Stiers studie skiljer sig från vår studie då han fokuserat på identitetsbegreppet i högre grad. 

Oavsett om idrott utövas på amatör eller elitnivå spelar den en grundläggande roll i 

identitetsskapandet. Intervjustudien har inriktat sig på före detta professionella tennisspelare 

och hur de ser på sitt genombrott, karriär och framgångar, svikande motivation, skadeproblem 

och motgångar. Stier analyserar vad som händer med spelarnas identitet under de olika 
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stadierna, från inträdet i proffslivet tills dess att karriären upphör. Tennisspelarnas 

identitetsarbete sker offentligt och med en enorm intensitet. Redan i unga år når spelarna 

framgång och blir beundrade för sina prestationer. Spelarnas identiteter kom att påverkas 

under de olika stadierna i deras liv som tennisspelare. Spelarnas kropp och kroppskontroll 

kom att bli en viktig del i självuppfattningen, då träningen ledde till fina prestationer och 

framgång. Livet förändrades drastiskt för spelarna när de blev proffs och kom förutom 

tennisen att handla om träning, resor, hotellövernattningar, turneringar och medial 

uppmärksamhet. Spelarna berättade om livet på touren som ett uppassat liv där allt kretsade 

kring spelarnas personer och behov. Uppassandet ledde till en självcentrering av den egna 

personen. När beslutet fattades att de skulle avsluta sin karriär skedde det med blandade 

känslor. De såg med spänning fram emot att få börja ett nytt kapitel i livet, samtidigt som de 

kände en oro och osäkerhet inför vad som skulle komma. En avslutning på karriären innebär 

ofta rollförluster samtidigt som nya oklara rollförväntningar skapades på individen. I och med 

avslutet blir spelaren beroende av andra människors bekräftelse på spelarens identitet utanför 

tennisen. Några av spelarna hade svårt att släppa taget helt från tennisen och skapade en 

skuggidentitet medan andra skapade en ny yrkeskarriär att ägna sig åt. En del som hade svårt 

att släppa tennisen träffade till exempel andra före detta tennisspelare och spelade matcher 

och umgicks.     

     

Stier (2009) menar att förändringar ofta sker gradvis och upplevs inte allt för dramatiska. För 

tennisspelarna kom istället förändringarna att ske snabbt, kännbart och omfattande då de först 

blev framgångsrika och trädde in i den professionella karriären och sedan var tvungna att 

lämna rollen som professionella tennisspelare. Det är anmärkningsvärt att spelarnas identitet 

var så starkt sammankopplad med tennisspelarrollen, det gällde även om det gått en tid sedan 

avslutandet av karriären.  

 

Den tidigare forskningen undersöker idrott som social markör, fritidens sociala drivkrafter 

och motivation samt idrottens betydelse för vår identitet. Syftet med vår studie är att 

undersöka träningstrenden som socialt fenomen. Vi har valt att fokusera på hur 

träningstrenden upplevs, hur vi uppfattar oss själva och andra samt hur vi visar upp vår 

träning inför andra.  Vår studie bidrar därför med att belysa ytterligare en social aspekt i form 

av upplevelser och uppfattningar av träningstrenden. 
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3. Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen redogör vi för de socialpsykologiska teorier som ligger till 

grund för vår analys. Vi kommer först att introducera den symboliska interaktionismen då det 

är en grundläggande utgångspunkt för vår studie. Vidare kommer vi att redogöra för hur vi 

speglar oss i andra, hur vi bedömer andra och om samhällets normer. Även hur vi värderas i 

samhället och hur vi framställer oss själva inför andra kommer att presenteras.  

 

Då vi i vår studie undersöker träningstrenden som socialt fenomen är teorier som berör det 

sociala samspelet relevanta. Den symboliska interaktionismen är ett grundläggande perspektiv 

inom området. Den symboliska interaktionismen innebär en rad olika inriktningar och 

uppfattningar, men har alla gemensamt att de intresserar sig för hur medvetandet och jaget 

skapas och utvecklas (Berg et.al 1975:11).  Den symboliska interaktionismen bygger på såväl 

kroppsliga som verbala språkliga symboler i samspelet med andra (Persson 2012:82). Det 

sociala samspelet är både en förutsättning för, och ett utvecklande av individens medvetande 

och självuppfattning. Interaktionismen bygger även på antagandet att språket spelar en 

avgörande roll i det sociala samspelet, eftersom individens utvecklande av medvetandet är 

starkt sammankopplat med språkets utveckling (Berg et.al 1975:11).  

3.1 Att spegla sig i andra  

Cooleys teorier bidrar till förståelsen för hur vi uppfattar oss själva i förhållande till andra. 

Cooley beskriver i sitt begrepp spegeljaget, att individen är beroende av andra då de är 

avgörande för hur vi uppfattar oss själva. Vårt jag är den bild vi får av oss själva, och bilden 

av oss själva får vi i form av andra människors reaktioner på vårt beteende och vårt agerande 

(Berg et. al 1975:24). Enligt Hilte (1996:110) menar Cooley att vi inte kan separera oss själva 

från den sociala kontext vi befinner oss i, utan att vi snarare är en aspekt av den. Det innebär 

att uppfattningen om oss själva påverkas av människor i vår omgivning. Cooleys (1964:184) 

teori om spegeljaget består av tre grundläggande element: Föreställningen om hur vi uppfattas 

i andra människors ögon, föreställningen av hur andra människor bedömer det de uppfattar, 

och en känsla om oss själva som till exempel stolthet eller skamsenhet. Det vi tänker och 

känner om oss själva bygger på hur vi tror att andra tänker om oss. Det är omöjligt för oss att 

veta hur andra människor uppfattar och bedömer oss, vilket gör att vi blir väldigt känsliga och 

mottagliga för andras reaktioner och omdömen om oss (Hilte 1996:110).  
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Det är genom andras reaktioner på oss själva och på hur de uppfattar vårt beteende som vi kan 

bli medvetna om oss själva. Att bli medveten om sig själv innebär en förmåga att se sig själv 

utifrån, med andras ögon. Mead beskriver förmågan att se sig själv utifrån med sina begrepp 

”I” och ”me”. Mead menar att ”me” som står för subjektet iakttas av ”I” som står för objektet 

eller andras ögon. (Berg et.al 1975:24). Att vi kan se oss själva utifrån innebär att vi blir 

medvetna om oss själva. Vi intar andras positioner och attityder, och ser på oss själva och vårt 

agerande utifrån. Det gör att andras bild av oss också blir vår egen bild, eftersom det är andras 

definition och bedömning av oss som färgar hur vi ser på oss själva (Berg et. al 1975:52). 

Därför kan man säga att andras bedömning av oss själva blir till vår egen bedömning(Berg et. 

al 1975:59).      

 

Det är i det sociala samspelet med andra som det vi gör eller säger får en betydelse. Det är ett 

samspel där man har en gemensam förståelse för vad det man säger och gör innebär. När vi 

samspelar med varandra så består samtalet till stor del av reaktioner på det den andre säger 

eller gör. Vår medvetenhet om oss själva växer fram på samma sätt som vår medvetenhet om 

andra människor, då även det skapas genom det sociala samspelet (Berg et.al 1975:24). Att vi 

ständigt bildar oss uppfattningar om andra leder till att vi också bryr oss mycket om och 

intresserar oss för hur andra uppfattar oss. Vår förmåga att sätta oss in i hur den andra 

personen är, gör att vi blir känsliga för hur vi själva uppfattas. Vi blir medvetna om hur andra 

ser på oss, våra egenskaper och handlingar. Vad tycker och tänker andra om mig? Vilken sorts 

person tycker de att jag är, och hur bedömer och värderar de det? (Berg et. al 1975:40f).  

 

Berg et. al (1975:60) menar att om vår uppfattning av oss själva grundar sig på att vi i alla 

situationer föreställer oss andras bedömning av oss, innebär det att teorin draget till sin spets 

betyder att vi blir den person som andra säger att vi är. Om vi blir behandlade som osynliga 

kommer vi också att känna oss osynliga, om vi blir nedvärderade kommer vi att uppfatta oss 

själva som underlägsna eller om vi blir uppmärksammade av andra på ett positivt sätt kommer 

vi känna oss sedda. Utifrån tesen om spegeljaget skulle det i så fall betyda att vi styrs helt 

utifrån. Det finns många exempel på att det fungerar så, i tyska koncentrationsläger under 

andra världskriget fanns det judar som upplevde att de inte hade något människovärde. Men 

det finns även exempel på människor som gör motstånd mot omgivningens bedömning och på 

det viset lyckats förändra den. Även om vår identitet är socialt skapad har vi ett medvetande 

och ett minne som gör att vi antingen kan acceptera eller kritisera bedömningar och identiteter 
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som andra tillskriver oss. Vi kan alltså själva aktivt reflektera över den informationen andra 

ger oss för att antingen acceptera den eller förkasta den. Om man tillexempel tillskrivs en 

egenskap som man tidigare och kanske även av flera olika personer tillskrivits, torde det vara 

lättare att ta till sig egenskapen än om den sägs av en okänd person eller vid ett enstaka 

tillfälle (Berg et. al 1975:62f).  

3.2 Hur vi bedömer andra 

Eftersom vi i vår studie undersöker vilka uppfattningar som finns om de som tränar respektive 

inte tränar är förståelsen för hur vi kategoriserar och bedömer människor viktig. I det sociala 

samspelet uppfattar vi först och främst andra människor som ett fysiskt objekt. Det innebär till 

exempel att vi undviker att krocka med varandra när vi möts på gatan. När vi uppfattat en 

annan människa rent fysiskt sätter vi oss dessutom in i personens egenskaper. När vi har satt 

oss in i personers egenskaper betyder det att vi kan klassificera dem. Det kan till exempel vara 

som ung eller gammal, tränad eller otränad. Till sist sätter vi oss också in i hur vi tror 

personen agerar i förhållande till andra, och speciellt hur personen agerar i förhållande till oss 

själva. Baserat på detta skapar vi oss en bild av hur andra människor är, vad de har för 

egenskaper, hur de kan tänkas agera och drar ofta en generaliserad slutsats om personen (Berg 

et. al 1975:40f).  

 

Ett centralt begrepp inom sociologin är rollbegreppet. Begreppet roll kan definieras som en 

uppsättning beteenden som vi förväntas uppvisa baserat på den position vi har och det 

sammanhang vi befinner oss i. En roll är resultatet av de normer som förknippas med en viss 

uppgift eller position (Berg et. al 1975:100ff). I den interaktionistiska synen på roller 

fokuserar man på att rollerna har sitt ursprung i människors samspel. Roller förmedlar 

information om de som spelar dem, och det har ingen betydelse om det är en yrkesroll som till 

exempel polis eller en egenskapsroll som rollen av att vara lat. Roller i relation till hur vi 

uppfattar oss själva har stor betydelse. Vi både kommunicerar och påverkar varandra genom 

rollerna. Roller påverkar även utvecklingen av vår identitet, och genom att inta olika roller 

kan vi ändra vår självuppfattning. I den interaktionistiska synen på roller anses rollkategorier 

ha en stor betydelse för identitetsutvecklingen. Med rollkategorier menas exempelvis lat-

flitig, tråkig-rolig eller ung-gammal. Eftersom självuppfattningen utvecklas i det sociala 

samspelet så kommer de kategoriseringar vi utgår ifrån när vi samspelar med andra människor 

att ha en avgörande betydelse för vår egen identitetsutveckling. När vårt beteende tillskrivs en 
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innebörd utifrån omgivningens kategoriseringar är det också så vi själva kommer att uppfatta 

oss. Genom att överta omgivningens attityd och se oss själva utifrån kommer omgivningens 

kategorisering att definiera vår självuppfattning (Berg et. al 1975:116f).  

I det sociala samspelet har vi ofta svårt att skilja mellan individens egenskaper och individens 

roll. Vi har svårt att veta om egenskapen tillhör den roll individen spelar eller individen som 

person. Exempelvis att vi tillskriver en person som vi ser tränar många positiva egenskaper 

som att den är ambitiös, motiverad och disciplinerad.  Vi har en tendens att utifrån andras 

beteenden dra slutsatser om deras personliga egenskaper. För att beskriva egenskaper, avsikter 

och sociala positioner som individer uttrycker via sin roll kan begreppet karaktär användas 

(Berg et. al 1975:121f). Det finns inte någon egentlig skillnad mellan att utföra en yrkesroll 

och en egenskapsroll, till exempel rollen av att vara lat. Roller säger ofrånkomligen någonting 

om de som utför dem. När vi ser någon utföra en roll som vi uppfattar som typisk antar vi att 

personen är just så som den roll vi uppfattar. Om vi ser någon som aldrig får någonting gjort 

antar vi att den personen är lat, vilket innebär att vi baserat på vad någon gör bedömer och 

drar slutsatser om vem någon är. 

3.3 Samhällets normer 

Träningstrenden har blivit så stark att det kan tyda på att träning har blivit en norm i 

samhället. Normer finns överallt i samhället och styr våra beteenden. Normer kan gälla såväl i 

små grupper som i samhället i stort. De fungerar som ett underförstått regelsystem som 

påverkar vårt agerande. Normer uppfyller fyra olika funktioner: för det första så skapar de en 

fingervisning om vad gruppen eller samhället tycker är viktigt. För det andra skapas en 

gruppidentitet som avskiljer gruppen från övriga grupper, exempelvis de som tränar 

respektive inte tränar. För det tredje samordnar de medlemmarnas handlingar och för det 

fjärde reglerar de vad som passar sig att göra och inte göra i gruppen. Alla 

gruppkonstellationer oavsett om de verkar under en kortare eller längre tidsperiod utvecklar 

en standard eller norm som reglerar hur man ska bete sig. Även vad som anses acceptabelt i 

gruppen, till exempel vad man kan prata om eller göra styrs av normer. Det resulterar ofta i att 

gruppmedlemmar beter sig på ett likartat sätt. Normer skapar en stabilitet, en förutsägbarhet 

och ger en trygghet om de upprepas regelbundet. Det bidrar till ett tryck av förväntningar på 

deltagarna i gruppen som inriktar sig på upprepning och ett gemensamt tankemönster. Normer 

styr alltså vår sociala verklighet, kordinerar gruppens handlingar och har ofta en koppling till 

gruppens mål (Nilsson 2005:59–61). Normer är inte bara regler över beteenden utan även 
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idéer och förväntningar på beteenden. Reaktioner på beteendet ger olika typer av belöningar 

eller sanktioner. Det är inte själva handlingen i sig utan den mening som gruppen hänför till 

beteendet. Det är också av betydelse vem som står bakom ett beteende och i vilken situation 

den uppkommer (Nilsson 2005:59f).  

 

Man kan dela upp normer i formella eller informella normer. Formella normer är medvetna 

lagar eller regler som finns nedskrivna där det är tydligt vilka sanktioner som ett normbrott 

innebär. De informella normerna är outtalade, och ofta är det bara gruppmedlemmarna själva 

som känner till dem och vad det innebär att bryta mot dem. Normerna framträder ofta först 

när någon bryter mot dem. Både informella, formella normer och sanktioner är otroligt 

betydelsefulla för människan och samhället. De hjälper oss att tydligt reglera och forma vårt 

sätt att vara som både individer och som gruppmedlemmar (Angelöw & Jonsson 2000:136ff).    

Det finns olika typer av belöningar och sanktioner som tillhör reglerna. Vanligtvis belönas 

gruppmedlemmarna när de följer reglerna och tvärtom blir de bestraffade om de bryter mot 

dem. De flesta i gruppen väljer då att internalisera reglerna som då blir till en norm som är 

legitim för gruppen. Ju mer överens man är om normerna desto större sammanhållning får 

gruppen. Normer styr alltså medlemmarnas handlingar. Normer kan också vara externa, vilket 

innebär att man följer reglerna för att undvika att råka ut för något obehagligt. Vanligtvis 

följer man normerna för att de blivit en del av identiteten och att man vill följa dem, det vill 

säga att normerna blivit internaliserade. I en stark grupp krävs det således mycket för att en 

person ska bryta mot dem då det ses som ett stort svek mot gruppen att bryta mot 

gruppnormen. Inga grupper eller samhällen kan fungera utan social kontroll. Normer som är 

breda och accepterade i samhället utvecklas då till att bli en sorts kontroll som kan åtstramas 

när de bryts. Normer kan gälla mellan enbart två personer eller vara giltiga för ett helt 

samhälle. De kan vara anpassade till exempelvis ett vänpar, en idrottsförening eller ett gym. 

Ofta verkar de formella och informella normerna samtidigt med varandra (Stenaasen & Sletta 

1996: 145f).  

 

Individens tänkande är alltid påverkat av samhällets syn och normer eftersom det är genom 

gemenskapen med andra som vi skapar oss en identitet. När vi tar till oss samhällets attityder 

om oss själva och bearbetar dem skapar vi oss en stabil identitet. Samhället kan därför ses 

som ett roll- och regelsystem som individen har internaliserat, något Mead kallar för den 

generaliserade andre (Berg et. al 1975:69). Signifikanta andra är däremot människor som är 
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betydelsefulla för oss, exempelvis föräldrar, syskon, mor och farföräldrar, lärare och vänner. 

Människor i vår närhet som vi har emotionellt viktiga band till har större inverkan på jaget 

och påverkar våra val (Hewitt 2000:88). Även Merton (1957:282f) menar att andra människor 

påverkar hur vi ser på oss själva. Merton använder sig av begreppet referensgrupper som han 

har delat in i två huvudsakliga typer, den normativa och den jämförande typen. Den normativa 

typen fungerar som en standard som individen vill leva upp till medan den jämförande typen 

innebär att vi värderar oss själva i relation till andra. 

3.4 Att värderas högt eller lågt i samhället 

Hur vi uppfattar de som tränar respektive inte tränar kan bero på vad som värderas högt 

respektive lågt i samhället. Goffman (1986) definierar samhällets identitetsvärden som en ram 

som styr det sociala samspelet och fungerar som en form av socialt tvång. Samhällets 

identitetsvärden består av normer, förväntningar och föreställningar på hur en individ ska se 

ut, bete sig och göra. Vi eftersträvar att framstå på det sätt som värderas högt i samhället, men 

om en individ inte kan leva upp till samhällets identitetsvärden kan det leda till ett stigma. 

Goffman definierar stigma som en individs brist på socialt erkännande som beror på att 

individen inte kan leva upp till de identitetsvärden som värderas högt i samhället (Goffman 

2014). Goffman menar att både de personer som avviker från samhällets identitetsvärden och 

de som anses normala strävar efter att styra sin identitet så att den överensstämmer med 

samhällets identitetsvärden. Identitetsvärderna är vanligtvis inofficiella och ofta är det genom 

ett stigma där någon avviker från det normala som identitetsvärderna framträder. Goffman har 

urskilt tre olika sorters stigma:1. kroppsrelaterat såsom utseende eller funktionshinder 

2.karaktär som handlar om hur man definieras och uppfattas av andra människor 

3.kategoritillhörighet, exempelvis vilken grupp i samhället man tillhör (Goffman 2014).  

 

Även Berg et.al (1975:146ff) menar att karaktärer värderas och bedöms positivt eller negativt 

inom vår kultur, vilket gör att vi strävar efter de roller som värderas positivt och vill undvika 

de som värderas negativt. Om vi uppfattar en karaktär hos någon och sedan enbart bemöter 

den personen utifrån den karaktär vi uppfattat kallas det för att stämpla individen. Stämpling 

leder ofta till en självuppfyllande profetia för individen som både beter sig och ser på sig själv 

på det sätt individen ursprungligen stämplades för av omgivningen. Stämplingsteorin anses 

vara tydligt förknippad med sociala processer, inte minst behovet av att kategorisera.  
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3.5 Hur vi framställer oss själva 

En aspekt av träningstrenden är uppvisandet av träningen både i verkligheten och i sociala 

medier. Goffmans dramaturgiska perspektiv är relevant eftersom det beskriver hur vi styr 

vilket intryck andra får av oss. Goffman (1986) diskuterar det dramaturgiska perspektivet för 

att förstå socialt liv och handlande. I det dramaturgiska perspektivet läggs stor vikt vid den 

uttrycksmässiga aspekten av socialt handlande. Med det menas att vi förutom själva 

handlandet även tänker på hur andra uppfattar vårt agerande. För att belysa den 

uttrycksmässiga sidan av socialt agerande använder sig Goffman av begrepp från 

teatervärlden. Närvaron av okända gör att vi per automatik blir medvetna om oss själva och de 

normer som finns för hur vi ska vara och handla. Genom intrycksstyrning försöker vi sedan 

styra de intryck andra kan tänkas få av oss. Rent konkret innebär det att om vi gör något i vår 

ensamhet inte reflekterar över hur det ser ut eller uppfattas, men i andras närvaro genast blir 

medvetna om hur vi ser ut eller uppfattas. Intrycksstyrning handlar därför om att handla på ett 

sådant sätt att det stämmer överens med de normer som finns om hur vi ska vara och vad vi 

ska göra (Goffman 1986).  

 

Goffman (1986) delar in det sociala samspelet i en främre och en bakre region. Den främre 

regionen står för det offentliga medan den bakre regionen står för det hemliga eller privata. 

Regionerna kan bestå av olika rum, platser eller sammanhang som gör att vi inte ser de båda 

regionerna samtidigt. Olika personer vet skiftande saker om en person vilket gör att olika 

sidor visas upp. Det skapas en tydlig gräns mellan åskådarna, det innebär att de personer 

individen träffar, inte träffar varandra.  I den främre regionen där vi är offentliga och iakttagna 

finns de normer som handlar om hur vi ska vara och göra i andras närvaro. Normerna kan 

ändras med tiden och skilja sig åt mellan olika samhällen. Vad den främre regionen, 

respektive den bakre regionen innehåller beror på samhällets identitetsvärden. 

Identitetsvärderna speglar de uppfattningar som finns i samhället om hur en människa ska 

vara utifrån en mängd olika aspekter.  Vad vi visar upp i den främre regionen beror därför på 

de identitetsvärden som råder i samhället, kulturen eller i den kategori vi ingår i (Goffman 

1986).  
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4. Metod 
 

I det här kapitlet kommer vi att redogöra för tillvägagångssättet för studien. Inledningsvis 

kommer vi att presentera valet av metod som legat till grund för uppsatsens empiriska 

resultat. Vidare så kommer en presentation av urvalet och dess kriterier. Därefter redovisas 

genomförandet av intervjuerna, men även bearbetningen av intervjumaterialet. Vi kommer 

också att redogöra för studiens reliabilitet och validitet. I det sista kapitlet kommer vi att 

diskutera studiens etiska överväganden.   

4.1 Val av metod 

Syftet med vår studie är att, bland utövare, undersöka uppfattningar och upplevelser av 

träningstrenden som ett socialt fenomen. För att få svar på vår undersökning har vi valt att 

använda oss av kvalitativ intervjumetod. Syftet med den kvalitativa forskningsmetoden är 

enligt Kvale och Brinkmann (2009:17) att förstå det man undersöker utifrån 

intervjupersonernas egna tankar och känslor. Eftersom vi i vår studie är intresserade av våra 

respondenters upplevelser och känslor av träning och även hur de påverkar och påverkas av 

andra ansåg vi att kvalitativa intervjuer var bäst lämpade att använda oss av. Det mest 

naturliga sättet att undersöka vad människor upplever och vilka känslor de känner är troligtvis 

att prata med dem. Samtalet är en av de mest grundläggande formerna av interaktion med 

andra människor och det gör att vi kan förstå varandras upplevelser och känslor på ett djupare 

plan (Kvale & Brinkmann 2009:15). Vi var också intresserade av att se om det fanns något 

mönster i vårt intervjumaterial. Om vi hade valt att utföra studien kvantitativt, genom en 

enkätundersökning hade vi troligtvis inte kommit lika djupt ner i personens tankar och 

känslor. Enkätfrågorna hade blivit mer standardiserade vilket gjort risken större att inte fånga 

upp det man vill undersöka. Att ställa följdfrågor till intervjupersonerna hade heller inte varit 

möjligt med enkäter (Trost 2005).     

4.2 Urval 

Vi hade många tankegångar kring vårt urval. Då träning är ett välkänt ämne som de flesta har 

en åsikt om hade vi egentligen kunnat fråga vem som helst. Till sist så bestämde vi oss för att 

avgränsa urvalet till en specifik plats eftersom vi tror att det är lättare att få personer att ställa 

upp om de blir tillfrågade i ett sammanhang eller i egenskap av att de tränar på ett gym istället 

för att bli tillfrågade på exempelvis gatan. På ett gym visste vi att det fanns ett intresse av 
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träning och att det fanns olika typer av motionärer. Redan tidigt in i studien kände vi att det 

var vardagsmotionärer vi ville intervjua då vi fick en känsla av att de personer som tränar 

några gånger i veckan kanske var de som var mest insatta i träningstrenden. Risken finns att 

om vi hade intervjuat personer som inte tränar och som heller inte har ett intresse av det, 

skulle få knapphändiga svar då de kanske inte varit lika intresserade eller involverade i 

träningstrenden som de som tränar.  

 

Då vi inte hade någon specifik avgränsning gällande vårt urval blev kriteriet endast att de 

skulle träna på det utvalda gymmet för att få delta i intervjustudien. Vi strävade dock efter en 

spridning när det gällde ålder och kön på våra respondenter för att få en bred och nyanserad 

bild av upplevelsen av träningstrenden. Våra respondenter bestod av åtta personer, fem 

kvinnor i åldrarna 21, 22, 23, 48 och 56 och tre män i åldrarna 20, 24 och 48 år. De tränade 

allt från en gång i veckan till sju gånger i veckan. 

Ahrne och Svensson (2011:42) anser att det optimala är att respondenterna är utvalda 

slumpmässigt. I vår studie blir det inte lika viktigt med slumpmässigheten då vi undersöker ett 

allmänt fenomen och inte exempelvis en specifik arbetsplats eller organisation. Om vi hade 

gjort det hade det varit lättare för personen att svara på ett sådant sätt som framställer 

arbetsplatsen eller organisationen i ett bättre ljus. 

4.3 Genomförandet av intervjuerna 

Vi började med att konstruera vår intervjuguide. Det var en lång process där vi fick 

omformulera frågorna många gånger innan vi upplevde att de gav svar på det vi egentligen 

ville undersöka. Intervjuguiden var semistrukturerad vilket innebar att samma frågor ställdes 

till alla respondenter. Frågorna var utformade på ett sätt som gav respondenterna möjlighet att 

svara relativt fritt. Vi tematiserade frågorna i olika frågeområden: uppfattningar och respons, 

påverkan, uppfattningar och intryck samt känslor kopplat till träningen. Exempel på frågor 

som vi ställde är: hur uppfattar du de som tränar lite eller inte alls? Säger det dig något om 

dem som personer? I så fall vad? Vad tror du de mer har för egenskaper? (Intervjuguide, se 

bilaga 1). Även om vi ställde samma frågor till alla respondenterna försökte vi att vara 

flexibla och lyhörda för vad de hade att berätta. Det gjorde att vi ibland frångick 

intervjuguiden och ställde andra följdfrågor. Kvale & Brinkmann (2009:147) menar att en mer 

spontan intervjuprocedur ökar sannolikheten för att respondenten ska ge livfulla och 

överraskande svar. 
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Innan intervjuerna genomfördes på riktigt gjordes en pilotintervju med en av våra 

kurskamrater. Syftet var att prova på rollen som intervjuare samt att vi ville undersöka hur 

frågorna mottogs i vår intervjuguide. Patel och Davidsson (1994:48) anser att en pilotstudie är 

bra att genomföra då man vill testa intervjuguidens utformning. Vi ville även få en 

uppfattning om hur lång tid intervjun beräknades ta. Frågorna fungerade i stort sett bra men vi 

gjorde ett par mindre justeringar. 

  

Vi tog kontakt med personalen på det utvalda gymmet för att berätta om vår undersökning och 

dess syfte. Vi ansåg att det var viktigt att informera dem om att vi tillfrågade deras 

medlemmar att ställa upp på en intervju. Därefter tog vi kontakt med de personer som kommit 

in i gymmet för att träna. Vi presenterade oss, berättade att vi studerar sociologi och att vi 

skriver vårt examensarbete om träningstrenden och hur vi påverkas av varandra. Vi berättade 

om vårt syfte och frågade därefter om de kunde tänka sig att delta i vår studie. Om personen 

var villig att ställa upp bokades en dag och en tid då intervjun skulle genomföras. De flesta 

var positivt inställda till att delta men några tackade nej på grund av exempelvis tidsbrist. 

Totalt bokades åtta intervjuer in under en och samma dag. Alla intervjuer genomfördes under 

nästkommande vecka utom två intervjuer som bokades in måndagen därpå. Vid tre tillfällen 

dök inte intervjupersonerna upp som bestämt.  Vi hade då vid närmare eftertanke behövt ta 

kontaktuppgifter till personerna vilket var något vi insåg senare. Avhoppen innebar att vi 

återigen fick besöka gymmet för att hitta nya respondenter. 

 

Intervjuerna genomfördes i grupprum på universitet med undantag för när respondenterna 

föreslog andra platser. En av våra respondenter önskade att intervjun skulle genomföras i 

hennes hem och vi valde att tillmötesgå det. Två av respondenterna önskade att intervjuerna 

skulle utföras på deras arbetsplats. Vår tanke var att utföra intervjuerna på universitet då det är 

en allmän plats men ändå en lugn miljö. En lugn miljö var viktigt eftersom vi ville eftersträva 

så tydliga inspelningar som möjligt. Vi tror att studien hade påverkats negativt om vi hade 

utfört intervjuerna på gymmet, då det troligtvis hade varit svårare för respondenterna att 

reflektera över ett fenomen som de rent fysiskt befinner sig i.  

 

Alla våra respondenter hade en förmåga att mer eller mindre dela med sig av sina tankar och 

känslor. Vi tror att träningstrenden som ämne väcker mycket tankar och känslor och att våra 
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frågor inbjöd till samtal. De intervjuer som genomfördes i hemmet eller på arbetsplatsen var 

de tre längsta intervjuerna, de respondenterna verkade också ha lättare för att dela med sig av 

sina tankar och känslor. Att utföra intervjuer på en plats som de själva bestämt verkar således 

vara ett bra sätt för att få respondenterna att dela med sig av sina tankar och känslor. 

Intervjuerna gav ett gediget resultat och vi tror att en bidragande orsak till att vi fick mer 

öppenhjärtiga svar var att vi i samband med intervjuerna informerade respondenterna om att 

det inte fanns några rätta eller felaktiga svar. Trots att respondenterna överlag hade lätt för att 

dela med sig, upplevde vi att de var mer försiktiga och återhållsamma inför att uttrycka sig 

negativt om någon eller något.   

4.4 Bearbetning av intervjumaterialet 

Bearbetningen av intervjuerna inleddes med att transkribera ljudfilerna till textdokument. 

Efter att intervjuerna var utskrivna färglades intervjuerna i olika färger för att lätt kunna se 

vilken färg som tillhörde vilken person. Därefter klippte vi ut textremsor med intressant 

innehåll från varje intervju. Enligt Kvale och Brinkmann (2009:217) innebär kodning att man 

använder sig av nyckelord när man sorterar upp textsegment. Det gör det lättare att identifiera 

vad respondenterna har sagt. Vi kodade vårt material genom att sortera textremsorna efter 

likheter och olikheter. Vi använde oss av olika nyckelord för att dela in materialet i olika 

teman som baserades på frågeställningarna för att lättare kunna separera och identifiera 

textremsornas innebörd. Sedan klistrades alla textremsor upp i respektive tema på en lång 

pappersrulle för att skapa överblick över vårt material. Det underlättade arbetet med att hitta 

passande citat till resultatkapitlet.     

4.5 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Kvale och Brinkmann (2009:263) diskuterar vikten av tillförlitlighet. Det innebär att studien 

ska kunna utföras igen med samma resultat, vid ett annat tillfälle eller av en annan forskare. 

För att studiens tillförlitlighet ska bli så hög som möjligt har vi transkriberat noggrant och 

ordagrant. Innan vi har använt ett citat har vi ofta återgått till transkriberingen för att 

kontrollera i vilket sammanhang citatet sas för att försäkra oss om att vi har tolkat det rätt. I 

vissa fall har vi även gått tillbaka till ljudinspelningen för att vara säkra på att vi har uppfattat 

citatet korrekt. För att undvika missförstånd under intervjuerna bad vi respondenterna att säga 

till om de inte förstod frågorna. Vi ställde följdfrågor där respondenterna fick möjlighet att 

utveckla sina svar, vilket också är ett bra sätt att upptäcka eventuella missförstånd. Vi återgav 
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även kort deras svar för att förvissa oss om att vi förstått varandra. Våra respondenter hade 

relativt liknande uppfattningar och upplevelser. Det kan tolkas som ett tecken på att de 

uppfattningar respondenterna hade var ganska utbredda, och att någon annan med samma 

tillvägagångssätt skulle kunna upprepa studien med samma resultat.  

 

Kvale och Brinkmann (2009: 264ff) menar även att studiens och forskarens trovärdighet är 

viktigt. För att en studie ska vara trovärdig ska man undersöka det man har för avsikt att 

undersöka. I vår studie har vi följt de sju stadierna av validering som Kvale och Brinkman tar 

upp. De sju stadierna är: tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, validering och 

rapportering. Vår ambition var att redovisa vår process så noggrant som möjligt för att på så 

vis öka studiens trovärdighet. I analysarbetet diskuterade vi mycket med varandra för att 

kunna se flera möjliga tolkningar. Då vi använde oss av kvalitativ intervjumetod och 

konstruerade en intervjuguide så anser vi att vi har använt oss av en passande metod för att 

undersöka det vi ville undersöka. Även frågorna i intervjuguiden gav svar på studiens syfte 

och frågeställningar.     

4.6 Etik 

När man utför kvalitativ forskning med människor är det viktigt att ta hänsyn till de etiska 

aspekterna. I studien har vi förhållit oss till vetenskapsrådets fyra etiska riktlinjer: 

informationskravet, samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi har även 

reflekterat över vår roll som forskare.    

 

Vi tog hänsyn till informationskravet genom att innan intervjuerna inleddes upplysa 

respondenterna om att det är frivilligt att delta och att de kunde avbryta intervjun om de ville. 

Vi informerade dem också om syftet med studien. Vi följde samtyckeskravet genom att vi vid 

det första mötet med respondenterna frågade om de ville delta i studien. Efter intervjuerna gav 

vi respondenterna våra kontaktuppgifter så de hade möjlighet att kontakta oss om de 

funderade över något som rörde deras medverkan i studien. För oss är det viktigt att ingen av 

våra respondenter ska kunna identifieras av utomstående, vi har därför följt 

konfidentialitetskravet. Vi har valt att använda oss av fiktiva namn och utelämnat gymmets 

namn och lokalisering. Det är bara vi som har haft tillgång till intervjuutskrifterna, och 

intervjuinspelningarna raderades när arbetet var klart. I enlighet med nyttjandekravet har 
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uppgifterna respondenterna lämnade enbart använts i forskningssyfte, och kommer inte att 

användas i något annat sammanhang än i vår studie (Vetenskapsrådet 2002). 

 

Det är också viktigt att vara medveten om att man som forskare påverkar de man intervjuar. 

Vi upplever själva att det råder en träningstrend, men är samtidigt också en del av den 

eftersom vi själva tränar. När man utför forskning inom ett fält där man redan har en 

förförståelse är det viktigt att tänka på vad man förmedlar till respondenterna. Det är lätt att 

omedvetet påverka de man intervjuar. Vi har också reflekterat över hur respondenternas 

uppfattning av oss har påverkat intervjuerna och studiens resultat. Om respondenterna hade 

uppfattat oss som överviktiga eller på något sätt dragit slutsatsen att vi inte tränar, hade de 

antagligen haft svårare för att uttrycka sig negativt om just de grupperna. Deras uppfattning av 

oss kan även ha påverkat hur de framställde sig själva i intervjusituationen. 
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5. Resultat och analys 

 

 I resultatkapitlet kommer vi att börja med att ge en överblick och en kortare presentation av 

våra respondenter för att skapa en bättre förståelse av vårt resultat. Vi har valt att dela in 

vårt resultat i fem olika kapitel som följer frågeställningarna. Det första kapitlet handlar om 

våra respondenters upplevelser av träningstrenden, det andra kapitlet handlar om hur 

respondenternas självuppfattning påverkas av om de tränar eller inte. I kapitel tre 

presenterar vi de uppfattningar som finns om de som inte tränar, medan kapitel fyra handlar 

om uppfattningar om de som tränar. Det femte och sista kapitlet handlar om hur vi visar upp 

vår träning och delar den med andra. Varje kapitel inleds med en sammanfattning av hela 

kapitlets innehåll som i sin tur är uppdelat i flera delkapitel. 

 

Nedan kommer en presentation av våra åtta respondenters ålder och hur ofta de tränar: 

 

 Johan: 20 år och tränar 4 gånger i veckan. 

 Mats: 48 år och tränar 7 dagar i veckan.  

 Jenny: 21 år och tränar 4 gånger i veckan. 

 Birgitta: 56 år och tränar 1 gång i veckan. 

 Klara: 22 år och tränar 4 gånger i veckan. 

 Maria: 48 år och tränar 1-2 gånger per vecka i perioder.  

 Frida: 23 år och tränar 3 gånger i veckan.  

 David: 24 år och tränar 5 gånger i veckan. 

 

Alla intervjupersoner har uppgivit att de tränar för att det är roligt, för att må bra och att de 

känner ett behov av att röra på sig. En del av respondenterna hade också fysiska besvär som 

var en av flera anledningar till att de tränade. Vissa av respondenterna har en bakgrund av att 

träna och har gjort i många år och uppfattar inte sig själva och sin träning som en del av en 

träningstrend. Vi vill poängtera att de anledningarna till att träna finns men att vi inte valt att 

gå närmare in på dem i vår analys då det inte ingår i studiens syfte.   
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5.1 Upplevelser av träningstrenden 

Bland våra respondenter finns olika upplevelser av träningstrenden. En del reagerar med att 

känna sig stressade men det finns också de som endast observerar att trenden finns. En del 

reagerar istället med att känna sig oberörda. Träningstrenden innebär att vi påverkas av och 

jämför oss med varandra. Det kan upplevas dels som pressande, dels som sporrande men även 

leda till att man känner sig exkluderad. 

5.1.1 Reaktioner på träningstrenden 

En reaktion på träningstrenden är att den kan vara stressande. Stressen består av både yttre 

och inre krav. De yttre kraven visar sig i form av att de upplever att det är svårt att hinna träna 

när schemat redan är fullspäckat. De inre kraven handlar om känslan av att man alltid måste 

prestera och vara på topp. En annan reaktion på träningstrenden är att observera trenden och 

reflektera kring den. En tredje reaktion är känna sig oberörd av trenden genom att tycka att 

den är vardaglig eller genom att inte orka engagera sig i den. 

 

Fridas citat visar hur träningstrenden kan upplevas som stressande och kravfylld. Frida 

förklarar att det är en prestation att träna och att man mår sämre av att man måste träna mer 

och mer hela tiden. Hon beskriver det som en stress att samtidigt som man ska träna ska man 

dessutom fokusera på jobbet, barnen och hushållsarbetet. Frida säger så här: 

 

Det kan väl vara prestationsfullt och träna liksom när man väl är ute och tränar eller 

till gymmet eller vad det nu kan vara. Men jag liksom, att man mår sämre av att man 

måste träna ännu mer och att man känner att man håller på att gå in i väggen och så 

ska man fokusera på träning och så ska man fokusera på jobbet och så ska man 

fokusera på barn och så ska man handla och städa och det kan bli väldigt mycket 

press från alla håll och kanter (Frida 23 år). 

 

Även Klaras citat visar hur träningstrenden kan vara stressande i form av yttre krav då det är 

svårt att hinna träna i vardagen. Hon berättar om när hon står i omklädningsrummet och 

överväger att åka hem. Hon känner att hon egentligen inte har tid att träna. Det är kallt, hon är 

trött och har många vardagssysslor som hon skulle behöva göra istället. Det framgår i det här 

citatet: 
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När man inte har orken och det är lite småkallt och man är trött och man borde 

egentligen sitta och läsa någonting och både åka hem och handla och laga mat och 

alla såna vardagsgrejer som gör att man känner att man egentligen inte har tid att 

lägga två timmar på någonting annat än sysslor. Så då, då absolut står jag i 

omklädningsrummet och överväger att åka hem (Klara 22 år). 

 

Våra respondenter uttrycker även att de har svårt att förstå hur en del hinner träna så mycket 

som de gör. Birgitta berättar att hon kan känna sig avundsjuk på de som tränar väldigt mycket 

eftersom hon själv önskar att hon orkade träna mer. Hon förstår inte hur de hinner och menar 

att det för henne bara skulle bli en stressfaktor, vilket visas i detta citat: 

  

Jag kan ju kanske vara lite avundsjuk på dem där som tränar väldigt mycket och jag 

kunde önska att jag orkade eller ville träna lite mera. Jag vet ju att jag inte gör det, så 

det kan jag tycka, att jag förstår inte hur de hinner med att både jobba och sen hålla 

på och träna så mycket som de gör. Jag tycker det skulle bli lite tid över till annat, 

och för mig blir det en stressfaktor när det blir sådär eftersom jag inte förstår hur de 

gör. Så då tidsmässigt, att man ska ha tid till den här träningen till varje pris så att 

säga då. Viktigt att det är det man håller på med, man jobbar och så tränar man tror 

jag. De kanske gör något annat också, det gör de ju antagligen ibland, men de hinner 

ändå träna väldigt mycket (Birgitta 56 år). 

 

Birgitta upplever att det finns personer som tränar fem gånger i veckan, har familj och ett 

avancerat jobb men ändå lyckas klämma in träningen. Hon tycker det låter mer stressigt än 

skönt att hela tiden planera för sin träning. Det visas i det här citatet: 

 

Så finns det ju de där som tränar fem gånger i veckan eller hur de gör och så har de 

familj, och de har ett avancerat jobb och alltihopa då. Så att och det undrar jag hur 

de bär sig åt, alltså det låter mer stressigt än det låter skönt om jag säger så. Att de 

hela tiden har det här att det ska göras, klämma in på lunchen. Ska alltid planera för 

det hela tiden (Birgitta 56 år). 

 

Inte heller Maria förstår hur en del hinner träna så mycket som de gör. Maria jobbar 75 % och 

känner att hon inte skulle orka träna om hon jobbade heltid och undrar hur andra hinner det. 

Hon menar att det inte är någon idé att träna hysteriskt för hon orkar ändå inte hålla i 

träningen. För henne är det tiden som är problemet då hon även har annat att sköta. Hon 

menar att om hon hade varit helt ensam, och inte haft någon familj och hund så hade hon 

kunnat lägga mer tid på träningen. Det framgår av de här två citaten: 
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Jag jobbar ju inte ens heltid, jag jobbar 75 %. Och så har jag såhär lediga dagar och, 

ja idag börjar jag fyra till exempel då och ibland är jag ledig och… så jag skulle 

tycka att det var jättejobbigt att hinna träna om jag jobbade varje dag åtta till fem 

som en del gör. Det fattar jag inte ens hur de hinner (Maria 48 år). 

 

Ja, för att det är ingen idé att gå ut så där hysteriskt för att jag orkar inte hålla det 

liksom. Nej. Om jag vore helt ensam, om jag inte hade någon familj eller hund eller 

någonting. Då kan man väl göra så men man liksom, man har ju andra grejer att 

sköta också. Så att det… det är ju ett problem också, du kan förstå, det är ju tid 

(Maria 48 år). 

 

En annan reaktion på träningstrenden är att observera att trenden finns. Mats menar att det 

råder en träningsboom i samhället och att fler och fler skaffar gymkort nuförtiden. Det 

beskrivs i följande citat:  

 

Ja visst hör man väl att det är någon slags träningsboom, har vart några år. Och det 

är fler och fler som har kort på gym (Mats 48 år).  

 

Mats har också hört människor i sin omgivning prata mycket om träning och att det där med 

motionerande bara är en tillfällig trend. Det visas i citatet: 

 

 Vissa är ju väldigt tydliga med att det där motionerandet är bara någon fluga eller 

nåt (Mats 48 år).  

 

Klara har observerat hur stark träningstrenden är och uttrycker en önskan om att trenden ska 

mattas av och att människor i högre grad ska reflektera över vad som är bra för dem. Det visas 

i detta citat:  

 

För ah, jag hoppas nu att den här trenden taggar ner lite. Att även människor runt 

omkring taggar ner lite och funderar på vad som faktiskt är bra för en (Klara 22 år).  

 

Mats har reflekterat över hur människor i hans omgivning påverkas av hans träning. Mats 

berättar att hans kollegor tycker att han är för extrem när han går och tränar på lunchen. 

Kollegorna reagerar på att Mats inte gör dem sällskap på lunchen och menar att det finns en 

gräns för hur mycket man ska träna, vilket illustreras i det här citatet: 
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Ja alltså det är ju några av mina kollegor som tycker det är extremt att inte äta lunch 

och gå och träna istället. För jag hinner ju inte både och, ibland kan jag göra det men 

inte alltid. Jag tar med en smörgås eller något. Det får man kommentarer att man 

tränar mycket och borde tänka på att det finns en gräns (Mats 48 år). 

 

En tredje reaktion på träningstrenden är att känna sig oberörd inför den. Några respondenter 

berättar att de inte reagerar på träningstrenden vilket är motsatt till vad våra andra 

respondenter upplevt. En uppfattning är att det är så pass naturligt och populärt att man inte 

tänker på det. En annan respondent menar att träning är så vardagligt nu att det skulle vara 

jobbigt att känna för mycket inför det.    

 

Vår respondent Johan berättar att han tycker att det är härligt att se personer träna. Han 

kommer inte att tänka på något speciellt eftersom det är så naturligt och populärt. Han berättar 

om det i följande citat: 

 

Ja vad tänker man på. Men det är väl bara härligt att dem är ute och tränar och 

motionerar. Så det är väl inget sådär speciellt som ploppar upp i huvudet. Det är väl 

förhållandevis naturligt och populärt att folk är ute och springer idag så (Johan 20 

år). 

 

En annan av respondenterna, David, menar att han får en vardaglig känsla när han hör om 

träning och tänker inte så mycket på det. Han menar att om man tycker och känner om allting 

man hör om träning skulle det bli jobbigt. Det visas i följande citat: 

  

Ja man har blivit lite van ja, sådan vardaglig känsla är det som man får. Tala om 

hälsa, så brukar man väl, i alla fall jag tänker inte så mycket då för man hör ju hela 

tiden och om man tycker och känner om allting om hälsa och man hör det hela tiden 

kan vara lite jobbigt (David 24 år). 

 

I vårt resultat framgår det att det finns tre olika reaktioner på träningstrenden hos 

respondenterna. De stressade upplever trenden som kravfylld. Stressen består av yttre krav i 

form av att det är svårt att hinna träna i en redan fullspäckad vardag. Det framkommer också 

att de upplever inre krav. Träningstrenden kan skapa stress och en känsla av att man alltid ska 

prestera och vara på topp. En annan reaktion är att observera och reflektera över trenden. Det 

kan vara tankar om att trenden är för stark eller reflektioner över hur omgivningen påverkas 
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av och måste förhålla sig till ens träning. En tredje reaktion är att känna sig oberörd inför 

träningstrenden. De oberörda upplevde antingen att träning är vardagligt och naturligt eller att 

trenden är så stark att det skulle vara jobbigt att engagera sig i den. 

5.1.2 Påverkan från andra 

Förutom respondenternas reaktioner på träningstrenden så uttrycker de även att de påverkas 

av och jämför sig med personer i deras omgivning som tränar. Respondenterna upplever olika 

känslor. En del känner sig pressade och tränar ännu mer. Pressen kan också visa sig genom att 

man känner sig provocerad av andra som tränar då det påminner om att man själv inte tränar. 

En annan sida av jämförelsen med andra är när den upplevs som sporrande. Att inte träna när 

ens omgivning gör det kan leda till att man känner sig exkluderad.   

 

Vår respondent Klaras citat illustrerar hur hon påverkas av sin omgivning och känner sig 

pressad när andra personer i hennes omgivning tränar. Speciellt påverkad blir hon om det är 

någon som står henne riktigt nära som till exempel hennes sambo. Om sambon tränar så 

känner Klara att hon också måste träna och åker till gymmet. De hon inte känner påverkas hon 

inte lika mycket av. Hon har gått från att träna ett pass i veckan till fyra pass. Hennes träning 

har eskalerat och hon tvingas klämma in träningen för att det ska hinnas med. Klara beskriver 

det nedan: 

 

Jag blir nog lite jagad, lite stressad. Jag gör ju mer och mer pass hela tiden, jag 

började med bara ett pass i veckan och nu är jag uppe i fyra. Det blir ju mer och mer 

så att klämma in det. Eh så men när jag ser typ folk ute, ute och joggar, då spelar det 

inte så stor roll, jag blir… utan det ska nog mer vara någon i min direkta omgivning 

tror jag. Typ min sambo ”Jag går ut och springer en mil” ah, jaha… men jag åker 

upp till gymmet då (drar efter andan) (Klara 22 år). 

 

En annan respondent, Maria, påverkas också av att de i omgivningen tränar men blir till 

skillnad från Klara påverkad när hon ser andra personer träna oavsett om hon känner dem 

eller inte. Maria känner sig provocerad när hon ser andra personer träna eftersom hon blir 

påmind om att hon själv inte gör det. Hon tycker de är jobbiga och hurtiga människor och 

speciellt om de tränar tidigt på morgonen eller i dåligt väder. Maria berättar om det i följande 

citat:  
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Ja det tycker jag är jättejobbigt. Om jag inte tränar själv då. Då kan jag tycka, då 

tycker jag bara gud vilken jobbig hurtig människa. Ja jag tycker verkligen det alltså. 

Jag kan bli såhär, det blir en irritation. Speciellt om det är såhär jättedåligt väder 

eller en jättetidig morgon eller någonting. Då blir jag såhär, du vet jag kan verkligen 

känna mig störd… när jag inte gör det själv. Då blir jag liksom påmind verkligen 

såhär, att en del är så himla duktiga dom liksom (skrattar), så kan jag känna (Maria 

48år).   

 

En annan del av pressen kommer från media. Flera respondenter säger att de blir negativt 

påverkade av medias budskap. Klara önskade att hon kunde säga att hon tränar för att 

människan är byggd för fysisk aktivitet för att vi mår bra av att röra på oss. Men Klara tror 

ändå att hon påverkas och stressas till att träna av sociala medier. Det blir en press att hela 

tiden få inpräntat att man bör träna och bränna kalorier. Det visas i nedanstående citat: 

 

Jag vill ju säga att människan är byggd för att röra på sig annars mår vi inte bra 

egentligen, psykiskt eller fysiskt. Men sen så den här extra kicken med stressen det 

är säkert mycket med sociala medier och så att man liksom får inpräntat varje dag att 

man ska göra, att göra, bränna ett visst antal kalorier per dag typ, sånt får man ju 

höra hela tiden så det är svårt att inte bli skadad av det (Klara 22 år).  

 

Även Maria upplever att hon känner sig pressad av alla tidningsartiklar som handlar om 

träning, mat och utseende. Det visas i följande citat: 

 

Det blir lite stresspåslag, att man oj, ojojoj. Men det är ju såhär, allt man borde göra 

egentligen. Det blir med maten och det blir så mycket, det blir träning och det blir 

allting (Maria 48år). 

 

Att jämföra sig med andra kan också upplevas som sporrande. Klara berättar att hon påverkar 

och påverkas av sina klasskompisar. Med klasskompisarna har hon mycket diskussioner om 

träning och om vad som ska göras på gymmet, scheman och planering inför pass. Klara 

berättar om senaste månadens armhävningstävling vilket visas i nedanstående citat:  

 

Mycket diskussioner om vad vi ska göra på gymmet, vad det är för sorts pass för då 

har vi lagt upp scheman och grejer. Och nu den senaste månaden har vi haft en 

tävling, en challenge i armhävningar så ska vi göra ett visst antal armhävningar varje 

dag så det är ofta mycket diskussioner om hur många man klarade och så vidare 

(Klara 22 år). 



29 

 

 

Att inte träna när de i ens omgivningen gör det kan leda till att man känner sig exkluderad. 

Jenny berättar att hon hade känt sig udda eller konstig om hon inte tränat eftersom hennes 

kompisar gör det. Hade kompisarna bara tränat en dag i veckan tror hon inte att hon hade 

tänkt så mycket på det som nu när de tränar flera gånger i veckan. Det illustreras i följande 

citat:  

 

Jag hade nog känt mig lite såhär udda eller konstig om jag inte hade tränat i och med 

att mina kompisar här gör det. Och så pass mycket att om någon hade gjort det en 

gång i veckan hade jag väl inte tänkt på det men det flesta tränar väl flera gånger i 

veckan (Jenny 21 år).  

 

Vårt resultat visar att respondenterna upplever att de påverkas av omgivningen och tenderar 

att jämföra sig med andra. Det kan leda antingen till att man känner sig pressad att träna eller 

till att man känner sig sporrad till att träna mer. Om man inte tränar när de i ens omgivning 

gör det kan det leda till att man känner sig exkluderad. 

 

Kapitlet som helhet visar att träningstrenden kan upplevas som stressande och kravfylld, men 

man kan även se trenden utifrån, observera den och reflektera kring den. Ett annat sätt att 

reagera är att känna sig oberörd av trenden. En del av träningstrenden innebär att vi påverkas 

av och jämför oss med andra. Olika personer påverkas på olika sätt. En del påverkas av 

personer i sin direkta närhet medan andra påverkas av okända personer. Jämförelsen kan vara 

pressande men också sporrande. Att inte träna när omgivningen gör det kan upplevas som 

exkluderande.  

5.1.3 Analys 

Att respondenterna upplever träningstrenden som stressande och kravfylld kan tyda på att det 

blivit en norm att träna och att det är svårt att alltid leva upp till den. Enligt Berg et al. (1975) 

är individens tänkande alltid påverkat av samhällets syn och normer eftersom det är genom 

gemenskapen med andra som vi skapar oss en identitet. I vårt resultat framkom det att 

kvinnorna upplever träningstrenden som mer kravfylld än männen. En möjlig tolkning kan 

vara att kvinnorna upplever mer krav från andra områden i livet och att de därför tycker det är 

mer stressande att de utöver det också förväntas träna. Det kan tyda på att männen inte 

upplever lika många krav i övrigt och därmed har lättare för att följa normen att träna. Även 
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de som lever upp till träningstrenden kan uppleva den som påfrestande. Att följa en norm 

behöver inte vara en garanti för att inte känna sig negativt påverkad av den. 

 

Att inte träna när omgivningen gör det kan ge en känsla av utanförskap. Nilsson (2005) menar 

att normer skapar en fingervisning om vad samhället tycker är viktigt. Normer är inte bara 

regler över beteenden utan även idéer och förväntningar på beteenden. Reaktioner på 

beteendet ger olika typer av belöningar eller sanktioner. Vårt resultat kan ses som ett tecken 

på att det finns en förväntan från omgivningen på att man ska träna. Om man väljer att inte 

träna kan utanförskapet ses som en form av sanktion. Om förväntningarna på att träna 

kommer från personer som står en nära så tenderar man att påverkas mer av dem än av 

personer man inte känner så väl. Det kan tyda på att signifikanta andra kan ha betydelse i 

träningstrenden. Hewitt (2000) menar att människor i vår närhet som vi har emotionellt 

viktiga band till har större inverkan på jaget och påverkar våra val. 

 

Träningstrenden kan även innebära att vi jämför oss med andra. En del upplever jämförelsen 

som sporrande medan en del känner sig pressade av den. Om man jämför sig till det sämre 

kan det leda till irritation på de man jämför sig med. En jämförelse som respondenterna gör 

handlar om hur andra hinner och klarar av att genomföra träningen på ett sätt som de själva 

inte förmår. Enligt Merton (1957) är en referensgrupp en grupp som individen känner sig 

intresserad och tilltalad av. Man identifierar och jämför sig med referensgruppen och vill 

gärna ta till sig deras normer och värderingar. När man jämför sig fungerar referensgruppen 

som en standard som avgör hur vi värderar oss själva och andra människor. Den jämförande 

aspekten av träningstrenden kan vara ett tecken på att det har blivit en standard att ägna sig åt 

träning. Det kan vara en orsak till att, när man inte lever upp till referensgruppens standard, 

känner sig stressad, irriterad och avundsjuk på de personer som lyckas med det då man gärna 

vill vara som dem. 

5.2 Självuppfattning - Nedgraderad eller stolt  

Flera av våra respondenter har gett uttryck för att självuppfattningen påverkas av om de tränar 

eller inte. De berättade att de blev positivt inställda till sig själva och kände sig nöjda och 

duktiga om de tränade. Om de inte tränade fick de en negativ självuppfattning och kände sig 

missnöjda och besvikna. Flera av respondenterna hade en inre konflikt på grund av att de inte 

tränade när de kände att de borde. 
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5.2.1 Att känna sig nedgraderad 

Flera av våra respondenter uttryckte att de uppfattade sig själva negativt när de inte tränade. 

De berättade att de känner sig nedgraderade, missnöjda, besvikna och som dåliga människor 

när de inte tränar. 

 

Maria berättar att hon inte mår bra och får dåligt samvete då hon inte tränar. Hon känner sig 

som en dålig människa och varken tillfreds eller nöjd med sig själv. Hon går hela tiden och 

tänker på att hon måste ta itu med träningen. Det visar detta citatet: 

 

Ujamejen, då skulle jag inte må bra (skrattar) Jo men då får man ju såhär, då får man 

ju såhär dåligt samvete. Men som om man säger, nej nu är jag en sån här dålig 

människa igen. Eller eh, men då tycker man att man ah (suckar). Nej men då är man 

ju inte alls såhär tillfreds eller då, nämen som man har hållit på en period då och sen 

det blir… då liksom känner man sig inte nöjd med sig själv utan nu blev det, nu blev 

det såhär igen liksom. Nu ah. Och sen håller man på såhär, nä jag måste börja, måste 

börja, måste börja och så går det och maler och maler i huvudet att man måste ta itu 

med det igen (Maria 48 år).  

 

En annan av respondenterna, Klara, beskriver att hon inte skulle tänka så höga tankar kring 

sig själv och att hon nog snabbt hade hamnat i en negativ spiral, bli osäker och tycka allmänt 

illa om sig själv om hon inte tränade. Hon säger också att hon skulle göra narr av sig själv 

inför andra. Det illustreras i följande citat: 

 

Jag skulle inte tänka så högt om mig själv (skrattar). Jag skulle nog snabbt hamna i 

en sån här negativ spiral och bli väldigt osäker och tracka ner på mig själv, tycka illa 

om mig själv, göra narr av mig själv inför andra för att jag inte tränar. Mm det tror 

jag. Det skulle nog vara, fortfarande en lika go människa (skrattar) (Klara 22 år).  

 

Även Mats berättar om hur han känner inför sig själv när han inte har tränat. Det räcker med 

att han inte tränat på en vecka för att han ska känna sig nedgraderad. Han mår inte dåligt rent 

fysiskt. Istället får han skuldkänslor över att ha missat något och känner att han måste 

kompensera för det. Det beskrivs i följande citat: 
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Det räcker ju med en vecka om det av någon anledning inte blir något så känns det 

ju som att man(viskar) blir nedgraderad (skrattar). Liksom mm (hostar) ja det är 

något som saknas, kanske inte mår dåligt fysiskt på något sätt men det man får ju 

såhär skuldkänslan att ”ah nu missade jag det nu får jag ta igen det (kritisk röst) på 

något sätt då (Mats 48 år).  

 

Flera respondenter har uttryckt att de tänker negativt om sig själva när de inte tränar. För 

Klara leder den missade träningen till att hon nedvärderar sig själv. Hon bestraffar sig själv 

genom att avstå från belöningar och ser till att kompensera för det missade träningspasset 

genom att träna dagen därpå. Det visas i detta citat: 

 

Jag blir nog arg på mig själv, riktigt besviken på mig själv att… nej men då är jag 

inte värd… ah men då är jag inte värd den kakan efter maten i alla fall (skrattar till). 

Eh nej men då åker jag nog dagen efter och tränar (Klara 22 år). 

 

Våra respondenter upplever att självuppfattningen påverkas negativt om de inte tränar. De 

fick dåligt samvete och kunde känna sig arga, missnöjda och besvikna. Att missa ett 

träningspass kan leda till indragna belöningar och att det missade träningspasset måste 

kompenseras. 

5.2.2 Att känna sig stolt 

Våra respondenter kände sig positivt inställda till sig själva när de tränade. De kände sig 

nöjda, stolta, duktiga och produktiva.   

 

Både Klara och Maria beskriver hur nöjda och stolta de känner sig när de har tränat och blir 

positivt inställda till sig själva. Det visas i dessa citat:  

 

Jag blir lite stolt över mig att jag faktiskt kommer i väg och gör det. Ah nöjd, eller 

nöjd är jag kanske då (Klara 22 år).  

 

Man skulle liksom vara väldigt nöjd med sig själv tror jag. Ja nöjd liksom. Nu gör 

jag något som är bra eller, man får liksom en positiv inställning till sig själv eller hur 

man ska säga (Maria 48 år).  

 

Maria berättar om en period då hon tränade mer än vad hon gör idag. Hon var i bra form och 

orkade mycket. Hon kände sig väldigt duktig och nöjd med sig själv då hon tränade och levde 

hälsosamt. Det visas i följande citat: 
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Och då, då hade jag ändå kommit igång så pass att hade jag fortsatt då vet du, då 

hade jag varit i jättebra form för att då, då vägde jag flera kg mindre och jag var 

liksom riktigt såhär, du vet jag kände jag orkade liksom lyfta ganska tungt. Jag 

kände mig liksom jättenöjd såhär. Så hade jag fortsatt då, och sen vet du… du ser 

apparaten där (pekar mot köksbänken) den köpte jag ju för, i oktober förra året. Det 

är en sån här juice… man gör, ja man stoppar in morötter och rödbetor och allting. 

Och så, sen har man sån här färsk, vad heter det, färsk… färsk ingefära. Liksom det 

blir väldigt nyttigt sådär. Ja, och då höll jag på med det och jag liksom var 

jätteduktig såhär och så åt jag bra och så känner man att man mår mycket bättre. 

Man gör det (Maria 48 år). 

 

 Det är inte enbart känslan av att vara nöjd och stolt som är viktig utan även känslan av att 

vara aktiv. Frida menar att hon skulle känna sig energisk och produktiv om hon tränade mer 

än vad hon gör idag. Frida beskriver det i följande citat:  

 

Jag skulle känna jäklar vad energi jag har och jävlar vad jag producerar mycket om 

dagarna (Frida 23år). 

 

Vårt resultat visar att respondenterna upplever att deras självuppfattning påverkas positivt av 

att de tränar. Att träna bidrar även till att de känner sig aktiva. 

5.2.3 Inre konflikt  

Flera av våra respondenter upplever att de borde träna men att de inte alltid har tid, ork eller 

lust att göra det och det kan leda till en inre konflikt. Det finns olika nivåer av den inre 

konflikten och den sträcker sig på en skala som rymmer allt från känslan av att man borde 

träna till ångest. 

 

Vår respondent Jenny berättar att hon tycker det är skönt att ha uppehåll från träningen under 

sommaren samtidigt som hon får en sträng röst i huvudet som säger att hon egentligen borde 

träna. Det illustreras i det här citatet: 

 

Alltså det skulle ligga såhär i bakhuvudet ändå att jag borde gå och träna. Men så 

blev det som i somras, var hemma och så tänkte jag innan att ah jag tränar så blev 

det typ ingen träning på hela sommaren. Och det kändes ju inte bra, visst det var ju 

skönt på ett sätt också att ha ett uppehåll men det man kände jag ändå jag borde ju 

göra det. Man har ändå det här ah du borde (sträng röst) göra det även fast jag inte 

gjorde det (Jenny 21 år). 
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Respondenterna har inte alltid lust att träna men gör det ofta ändå. De för ett rationellt 

resonemang med sig själva där de känslomässiga skälen rationaliseras bort som ogiltiga skäl 

till att inte träna. Det räcker inte med att inte känna för att träna utan man måste ha en 

rationell och giltig orsak. Maria beskriver det så här:  

 

Nämen man är ju inte glad varje dag och ibland är det jättetungt för mig att gå dit 

upp. Men då tänker jag såhär, ”nä du har inget att skylla på. Nu ska du inte göra 

något speciellt. Du tar bara på dig kläderna och går dit upp, du har ingenting att 

skylla på. Då tänker jag såhär att, nej nu går du”. Som att jag har en sån här dialog 

med mig själv verkligen. (Maria 48 år). 

 

Att inte träna fast man känner att man borde kan få känslomässiga konsekvenser. Frida 

berättar att hon ofta blir kvar hemma med studier, hushållssysslor eller i soffan framför tv:n 

istället för att gå och träna. Hon säger att hon får ångest av att inte hinna träna. Hon berättar 

vidare att hon inte bara får ångest över det missade träningstillfället utan också för att det 

påverkar mycket annat. Det visas i citatet: 

 

Många gånger fastnar man hemma med plugget eller i soffan framför tv:n eller att 

jag gör något annat hemma, städar och grejar och så är klockan för mycket och sen 

så bara så här åh och får bara en stor ångestklump och då blir ju liksom allt annat 

skitjobbigt då också. Det är ju inte bara det här att man fick ångest för att man inte 

går och tränar utan då helt plötsligt påverkar det allt annat också. (Frida 23 år). 

 

Det rationella tar överhanden även i Johans citat. Han har inte alltid lust att träna men ser ändå 

till att få träningen avklarad så att han kan göra något annat sen. Johan säger så här:  

 

Ja det är bara och göra, så brukar jag tänka. Så är det gjort sen. Så kan man göra 

något annat sen istället. Det är det bästa att bara få det gjort. Om det är så att man 

inte är så sugen på det (Johan 20 år). 

 

I vårt resultat framkommer att respondenterna i flera fall upplever en inre konflikt. De har ofta 

känslomässiga skäl till att inte träna men gör det ändå på grund av rationella argument. Om de 

inte tränar leder det till känslor av ångest och dåligt samvete. Den inre konflikten sträcker sig 

på en skala från känslan av att man borde träna till känslan av ångest.    
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Kapitlet som helhet visar att respondenterna upplever att deras självuppfattning påverkas 

negativt av att inte träna, medan den påverkas positivt om de tränar. Det är också viktigt att 

känna sig aktiv. Att inte träna fast man känner att man borde kan skapa en inre konflikt. Den 

inre konflikten sträcker sig på en skala från en känsla av att man borde träna till 

ångestkänslor. I de fall där de känslomässiga skälen till att inte träna vinner över de rationella 

skälen till att träna, kan det missade träningspasset innebära att man straffar sig själv genom 

att dra in belöningar eller kompensera för den uteblivna träningen. 

5.2.4 Analys 

Respondenterna kände sig nöjda med sig själva när de tränade och missnöjda med sig själva 

när de inte tränade.  Det vi tänker och känner om oss själva bygger på hur vi tror att andra 

tänker om oss (Cooley 1964). Det kan tyda på att det finns en uppfattning i omgivningen om 

att man är dålig om man inte tränar medan man är duktig om man tränar, och att 

respondenterna har internaliserat den uppfattningen. Berg et. al (1975) menar att när vårt 

beteende tillskrivs en innebörd utifrån omgivningens kategoriseringar är det också så vi själva 

kommer att uppfatta oss. Genom att överta omgivningens attityd och se oss själva utifrån 

kommer omgivningens kategorisering att definiera vår självuppfattning. Eftersom 

respondenterna känner sig så missnöjda med sig själva när de inte tränar kan det vara ett 

tecken på att det finns väldigt starka negativa uppfattningar i omgivningen om de som inte 

tränar.  

 

Våra respondenter kompenserar på olika sätt för det förlorade träningstillfället. När de inte 

tränar nedvärderar de sig själva, drar in belöningar och kompenserar.  Det kan tyda på att våra 

respondenter inte alltid tränar för att vara duktiga eller för att uppleva en positiv 

självuppfattning, utan kanske tränar mer för att undvika en negativ självuppfattning där de 

tycker illa om sig själva.  

 

Hos de flesta av respondenterna fanns någon gång ett motstånd inför att gå och träna. De 

resonerade med sig själva för att få träningen gjord, vilket kan tyda på att de ser sig själva 

utifrån. Berg et al. (1975) menar att vi gör oss själva till ett objekt och att vi då blir medvetna 

om oss själva. Vi intar andras positioner och attityder, och ser på oss själva och vårt agerande 

utifrån. Att respondenterna resonerade med sig själva för att komma iväg till träningen kan ses 

som ett tecken på att träning inte längre enbart är fritidsbetonat eller upplevs som en hobby. 

Träningen kan snarare upplevas som en plikt och något man ska göra vare sig man har lust 
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eller inte. De rationella argumenten för att träna vinner över de känslomässiga argumenten för 

att inte träna. Det kan ses som en indikation på att det rationella anses viktigare och mer rätt 

än det känslomässiga. Om man känner att man behöver koppla av och njuta men rationaliserar 

bort det till förmån för träning kan det istället bli irrationellt. Att man vill koppla av och njuta 

kan betyda att man behöver det just då. Om man tränar för att uppnå en god hälsa men 

samtidigt ignorerar andra behov och känslor riskerar träningen att få motsatt effekt och bli 

kontraproduktiv. Att känslomässiga behov som njutning ignoreras till förmån för fysiska 

behov som träning kan tyda på att det yttre, fysiska och mätbara värderas högre än det inre 

och känslomässiga som är svårare att mäta.  

5.3 Uppfattningar om de som inte tränar 

Respondenterna hade många uppfattningar om personer som inte tränar. De flesta uppfattade 

dem som passiva och många hade också åsikter om deras utseende och livsstil. Det fanns även 

ett ifrågasättande av passiviteten och respondenterna upplever att det finns både ogiltiga och 

giltiga skäl till att inte träna 

5.3.1 Passivitet  

Respondenterna uppfattar de som inte tränar som passiva. Passivitet kan innebära en rad olika 

egenskaper som slapphet, brist på motivation, disciplin och ambition men även dålig karaktär 

och en likgiltighet inför träning och utseende. De ses också som passiva i den bemärkelsen att 

de uppfattas som arbetslösa, orkeslösa och stillasittande.  

 

Vår respondent Jenny beskriver passiviteten då hon menar att de som inte tränar saknar 

disciplin och inte orkar träna på grund av slöhet. Det illustreras i följande citat:  

 

Den kanske inte riktigt har disciplinen eller i vissa fall är det väl slöhet så man orkar 

inte ta tag i det (Jenny 21 år). 

 

Även Mats har uppfattat en form av passivitet. Han anser att de är rädda för att testa något 

nytt och vad de runt omkring ska säga om de börjar träna. Han tror inte det kan finnas någon 

annan förklaring. Mats tror att det kan ligga något psykiskt problem bakom som gör att de inte 

kan bryta sin tragiska livsstil. Det visas i detta citat:  
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De är väl rädda för att testa något nytt, de är helt enkelt lata (pratar lågt). Det kan 

inte ha någon annan förklaring i de lägena tycker jag. De är rädda för vad de runt 

omkring ska säga om jag börjar med det här, de tror jag har något psykiskt problem 

eller kanske något sånt. Att man är påverkad av något så de fortsätter sin tragiska 

livsstil (skrattar) och det är nog ganska vanligt (Mats 48år). 

 

Ytterligare en form av passivitet är bristen på ambitioner. En respondent menar att huruvida 

man tränar eller inte säger något om vilka ambitioner man har. Frida berättar att det säger 

ganska mycket om en person om den tränar mycket eller om den bara sitter hemma och är 

arbetslös och spelar dataspel. Frida menar att det är ambitionerna det är skillnad på och att den 

som tränar har ambitioner. Det visas i det här citatet: 

 

Det är klart att det säger ganska mycket, någon som tränar jätteofta varje eller 

varannan dag, jämfört med någon person som bara sitter hemma exempelvis. Inte 

har något jobb och sitter bara framför datorn och spelar exempelvis och är arbetslös. 

Det är klart att det är skillnad på ambitioner, att någon som tränar kanske har 

ambitioner (Frida 23 år). 

 

Frida berättar vidare att hon känner en kille som har gått upp väldigt mycket i vikt och som 

bara sitter hemma och spelar tv-spel, dricker läsk och äter godis. Han spelade mycket 

innebandy när han var yngre, och var som Frida säger ”fin” och nu ”är han fan inte fin alltså” 

Frida räknar även upp andra egenskaper som hon anser att han hade när han var yngre och 

vältränad som visas i detta citat: 

  

Han var vältränad, spelade, jättefin och duktig och populär och grejer och han har 

liksom (visslar till och visar nedåt med handen) (Frida 23 år). 

 

Frida fortsätter sitt resonemang med att berätta att hon har kompisar som inte tränar men som 

ändå inte är som killen hon känner som bara sitter hemma och äter godis. Det behöver inte 

uppfattas som negativt att inte träna förutsatt att man är aktiv i övrigt. Frida menar att hon inte 

tänker på att vissa kompisar inte tränar eftersom de är så aktiva ändå med många ärenden och 

heltidsjobb. Det illustreras i följande citat: 
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Alltså, jag har ju kompisar som inte tränar men som inte är som honom. Alltså som 

är jätteaktiva på massa andra möjliga sätt och gör jättemycket, har många ärenden 

och jobbar mer än heltid och hej och hå ditten och datten och ah så är det. Och som 

kanske har barn också och det, jag menar de kanske inte, det ligger, jag tänker nog 

inte ens på att de inte tränar överhuvudtaget för det är så mycket hålligång ändå 

(Frida 23år). 

 

David menar att passivitet kan ha sina risker. De som inte tränar är lata och kan hamna 

utanför samhället då hälsan är en så viktig del av livet. Han menar att de kan klassas som 

dåliga medborgare. Det visas i detta citat: 

 

De anses ju vara lata då. Att de helt enkelt, tycker jag i alla fall, att de hamnar lite 

utanför samhället om de inte kommer igång i det för att hälsan är någonting som är 

väldigt central i ens liv nu. Man hör det överallt och om du så kallade inte har god 

hälsa så är det lite, att du kan ju klassas som en dålig medborgare (David 24 år). 

 

Vårt resultat visar att respondenterna uppfattar de som inte tränar som passiva. Passiviteten 

kan vara av psykisk karaktär genom att de inte känner någon motivation, ambition och saknar 

disciplin. Passiviteten kan också vara av fysisk karaktär och innebär att de är stillasittande, 

orkeslösa och arbetslösa.  

5.3.2 Övervikt och ohälsosam livsstil 

Flera av våra respondenter har när vi frågat dem om hur de uppfattar de som inte tränar 

förknippat dem med övervikt och en ohälsosam livsstil. Övervikt uppfattas som något negativt 

och självförvållat. Om man inte gör något åt sin situation så anses det inte legitimt att klaga. 

 

Vår respondent Maria kommer genast att tänka på en passiv och överviktig person som inte 

bryr sig när vi frågar henne hur hon uppfattar de som inte tränar. Vidare beskriver Maria hur 

hon tycker att det är beklämmande och onödigt när hon ser en överviktig person köpa onyttig 

mat. Hon menar att de åtminstone borde kunna utesluta onyttiga produkter. Att inte lyckas 

med det signalerar okunskap och passivitet. Hon kommer på sig själv med att hon nedvärderar 

de människorna, vilket detta citat visar: 
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Ja, men lite såhär… en sån här slapp människa som inte bryr sig. Någon som bara 

går runt och är jättetjock och så ser man… någon som bara är på ICA och så ser man 

ah, jaha de köper chips och Cola och grejer va. Ah det är så jäkla typiskt, jag handlar 

aldrig sånt för jag tycker det är liksom, jag liksom, eller nån gång men det är så 

sällan så det är… men det kan jag tycka är typiskt att en, en som är jättetjock står 

och så ser man vad de har i varukorgen, men såhär massa onyttig mat och då kan jag 

bli lite såhär men gud liksom, ah det är en sån som bara köper sådär. Sådär kan jag 

verkligen bli då, liksom nästan ser ner, ah jag kan nästan bli så. Liksom ingen koll 

såhär liksom, liksom mer att jag känner såhär kan de inte sluta äta såhär onyttigt i 

alla fall. Så kan jag känna såhär t.ex. på mitt jobb, då liksom vill man ju gärna ha en 

vattenflaska men då är det några, de är faktiskt tjocka, sitter de och dricker Cola 

(Maria 48 år). 

 

Ytterligare citat visar hur de som inte tränar förknippas med övervikt och antyder att det är 

självförvållat. Maria tycker det är väldigt jobbigt att se någon som redan är överviktig köpa 

något onyttigt. Hon tycker det är hemskt att någon har ett behov av att köpa chips mitt i 

natten, och menar då att det inte är konstigt att man är överviktig. Det visas i följande citat: 

 

Det är alltså mitt i natten. Köper en chipspåse… och hon är jättetjock och då tyckte 

jag att det var jättejobbigt att se det för då tänkte jag såhär, vad hemskt ändå att hon 

känner såhär att hon måste ha chips nu såhär mitt i natten. Då är det inte konst… för 

hon är alltså såhär du vet jätte…(Maria 48 år). 

 

Även Mats uppfattar övervikt som något passivt och självförvållat men menar samtidigt att de 

som inte tränar också kan vara föredömen om de mår bra och har god fysik. Han ser det inte 

som ett problem men om de däremot sitter hemma och är överviktiga och klagar över sin 

situation då är det ett problem. Det framgår i citatet:    

 

Det finns ju de som är föredömen bland de också som på något sätt inte behöver 

träna, de mår bra och de har bra fysik och lägger tiden på annat. Jag menar, sitter de 

inte hemma i soffan och blir feta så tycker jag väl inte det är något stort problem. 

Men däremot gör de det då och sitter och klagar på att livet är skit (skrattar) då är det 

en annan sak (Mats 48 år). 

 

Mats jämför dessutom personer som tar till extrema träningsmetoder och tar medel för att få 

snabba resultat, med personer som har problem med kraftig övervikt. Han menar att det är två 

extrema ytterligheter men att övervikt kanske egentligen är värre. Det visas i det här citatet: 
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Det finns ju som du vet ja en hel del extrema träningssätt, och många tar ju medel 

för att det ska gå ännu fortare och blir förstörda av såna här, har inga, de känner inte 

sin kropp och då tycker jag det, då är träningen inte bra. Oavsett om du missar 

jämt… eller bättre än att inte träna alls och då blir det ju, ser man ah människor… 

med problem med fetma och sådär är det ju egentligen värre kanske. Ah det behöver 

inte vara extremt åt båda, nåt håll tycker jag (Mats 48 år).  

 

Vårt resultat visar att våra respondenter förknippar de som inte tränar med övervikt och en 

ohälsosam livsstil. Det finns en uppfattning om att övervikt är självförvållat och att det då 

heller inte är legitimt att klaga över sin situation. Att inte träna i sig behöver inte uppfattas 

som ett problem förutsatt att det inte leder till övervikt. Det tyder på att det är passiviteten och 

övervikten som nedvärderas och inte avsaknaden av träning.   

5.3.3 Ogiltiga och giltiga skäl till att inte träna 

Våra respondenter ifrågasätter varför andra inte tränar när de vet att de borde. De upplever att 

det finns både ogiltiga och giltiga skäl till att inte träna. Överlag uppfattas känslomässiga 

orsaker som att man inte har lust som ogiltiga medan praktiska orsaker som tidsbrist uppfattas 

som giltiga. I kapitlet som handlar om den inre konflikten framgår det att respondenterna låter 

rationaliteten bestämma om de ska träna, och de är minst lika rationella i sina uppfattningar 

om huruvida andra bör träna eller inte. 

 

Respondenterna ifrågasätter att andra inte tränar fast de vet att de behöver det för att må bra. 

De menar också att det syns på utseendet vilka som borde träna men som inte gör det. Det 

beskrivs i dessa citat: 

 

Man tänker varför gör den inte det, det är ju ändå någonting som är bra för dig och 

som vi behöver allihopa (Jenny 21 år). 

 

Ja, jag kan ju tycka att det är synd att de inte tänker på sig själva eller tänker på att 

de skulle behöva röra på sig då (Birgitta 56 år).  

 

Man ser väl på dem vilka som kanske borde träna som inte ser ut att göra det 

(skrattar) (Mats 48år).  

 

Och så tänker jag på en annan på mitt jobb som är jättetjock (låg röst). Och då, då 

kan jag tänka såhär att hon (betonar) borde träna lite (Maria 48 år). 
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En annan aspekt av ifrågasättande är när respondenterna tvivlar på om de som inte tränar 

verkligen har en giltig orsak till att inte träna. David har förståelse för de som inte tränar om 

de har en orsak till att inte träna, som exempelvis tidsbrist. Han menar däremot att de som har 

tid och möjlighet men som ändå inte tränar är lata och saknar motivation. Det visas i följande 

citat:   

 

Om jag vet att de har någon orsak till varför de inte tränar så förstår jag ändå, men 

de som har möjlighet och tid och inte tränar så tänker jag att de är väl lata bara. Har 

ingen motivation eller någonting (David 24 år).  

 

Vår respondent, Birgitta, menar att de som lider av värk ofta slutar träna helt. De ser värken 

som en anledning till att slippa träna. Istället för att släppa träningen helt menar Birgitta att 

man måste försöka med någon form av träning. Det illustreras i följande citat: 

   

En del har nog som jag säger ont, så ont att de istället för att träna överhuvudtaget 

släpper taget. ”Jag har ju ont du vet, jag har ont på det här stället, jag kan inte göra 

det”. Hittar en anledning till att slippa göra det också. Man kanske varken vill, eller 

säger att man har för ont helt enkelt, vilket jag tror är helt fel tänk. Jag tror ändå att 

man måste försöka med något än att bara droppa alltihopa. Det tror jag (Birgitta 56 

år). 

 

Mats menar att de som inte tränar egentligen vill och behöver träna om de bara förmådde att 

ta tag i träningen. Han anser att vi människor är vanemänniskor och har svårt att bryta invanda 

mönster. Han upplever att många pratar om att de ska börja träna. Det visas i det här citatet:  

   

Det är klart att de skulle också behöva eller vilja träna om de fick tummen ur och 

fick någon rutin på det. Jag vet ju själv att det är svårt att vi är såna vanemänniskor 

och att bryta ett mönster. Många snackar ju: Ja, jag ska börja (höjer rösten) träna år 

efter år liksom (Mats 48 år). 

 

Även Klara berättar att det är många som pratar om att de ska börja träna men låter sig 

hindras av olika saker. Hon upplever att de ser sig som offer där de tycker synd om sig själva 

och ställer in träningen. Det framgår av det här citatet:  
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Ah, jag ska börja eh, jag gör det på måndag. Jag ska hem och ta en promenad nu 

men det blev så mörkt. Mycket så att jag borde men jag tycker synd om mig själv så 

jag struntar i det (Klara 22 år). 

 

Praktiska orsaker till att inte träna har många respondenter förståelse för och uppfattar som 

giltiga. Vår respondent Mats beskriver att det är många saker i livet som tar tid, barn som ska 

skjutsas, familjen och andra intressen, vilket visas i följande citat: 

 

Mm, men det är mycket, mycket med tid, andra intressen som tar tiden. Ah vad ska 

man säga, de sista 20 åren i mitt liv har ju de jag vart med, de har ju fått skaffa 

familj och har barn som ska tas om hand och skjutsas och själva hinner de inte så 

mycket (suckar) (Mats 48 år). 

 

David menar att det finns många delar i livet att ta hänsyn till och att alla inte prioriterar 

träning högst. Det framgår i detta citat: 

 

Tid, möjlighet… sen är det väl mycket saker, det kan vara jobb och skolan, familj 

eller allt möjligt för jag tänker ju livet. Träning är ju bara en ytterst liten bit av ens 

liv så ens liv beror ju på många andra delar som egentligen är viktigare. Så jag 

tänker väl att de prioriterar kanske träning och sånt inte lika mycket då och fokuserar 

på andra saker (David 24 år). 

 

En annan uppfattning om varför andra inte tränar är att de varken gillar det eller är 

intresserade av det. Det här citatet belyser den enda känslomässiga orsaken till att inte träna 

som uppfattas som giltig då Klara menar att det inte finns någon anledning att träna om man 

inte tycker det är roligt. Det visas i det här citatet:  

 

Men jag tror bara vissa personer inte, men uppskattar det inte och tycker inte det är 

kul, så varför ska man göra det om man ändå, om man mår bra. Så man ska inte göra 

sånt som man inte tycker är roligt (Klara 22 år).  

 

Klara menar också att det inte passar alla att träna och att träning kan jämföras med vilken 

annan fritidssysselsättning som helst. Klara tror att de som ser träning som en aktivitet bland 

många, men väljer att göra någonting annat istället är mer tillfreds med sig själva, vilket också 

är det som är värt att sträva efter. Det visas i det här citatet:  
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Tänker att alla är inte födda till att älska och träna. Det är som vilken annan hobby 

som helst egentligen idag. Men de som bara jaja det är en grej, jag målar istället, de 

är väl helt klart mer nöjda med sig själva. Och det är ju väl det man vill uppnå. Good 

for them (Klara 22 år).  

     

Vårt resultat visar att respondenterna ifrågasätter varför andra inte tränar fast de vet att de 

borde. Praktiska orsaker uppfattas som rationellt och giltigt medan känslomässiga orsaker 

uppfattas som irrationella och ogiltiga.    

 

Kapitlet som helhet visar att respondenterna har många uppfattningar om de som inte tränar. 

De tillskrevs passiva egenskaper och förknippades med övervikt och en ohälsosam livsstil. De 

ifrågasätter också att andra inte tränar fast de vet att de borde. Respondenterna har även 

uppfattningar om vad som är ogiltiga eller giltiga skäl till att inte träna. Praktiska orsaker 

anses giltiga samtidigt som känslomässiga orsaker anses ogiltiga. 

5.3.4 Analys  

Engström (2010) menar att kroppen har blivit mer och mer av ett individuellt projekt. 

Budskapet från media innehåller ofta synsättet att man får den hälsa och det utseende man 

förtjänar, lever man ohälsosamt får man helt enkelt skylla sig själv då hälsan är ens eget 

ansvar. Respondenternas uttalanden kan ses som en antydan till att övervikt är något 

självförvållat. Synsättet att det är självförvållat leder till att det inte uppfattas som legitimt att 

klaga på sin situation. Berg et. al (1975) menar att olika karaktärer bedöms positivt eller 

negativt inom kulturen. Respondenternas uppfattning kan indikera att de upplever karaktären 

som förknippas med övervikt och passivitet som väldigt negativt värderad. Att sitta i soffan 

behöver inte uppfattas som negativt om man inte blir överviktig av det.  Det kan tolkas som 

ett tecken på att det inte är att sitta i soffan i sig som uppfattas negativt, utan snarare att det är 

övervikten som nedvärderas. Enligt Goffman (2014) går de som är stigmatiserade miste om 

socialt erkännande på grund av att de inte lever upp till samhällets identitetsvärden. Det finns 

uppfattningen att kraftig övervikt är värre än dopning och att man ser ner på de som är 

överviktiga. Det kan ses som en indikation på att övervikt värderas så pass lågt att det kan 

vara stigmatiserande.  

 

Berg et. al (1975) menar att vi genast sätter oss in i andra människors egenskaper, vilket 

innebär att vi kan klassificera dem. När vi drar slutsatser om andra människors egenskaper 
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och karaktär tenderar vi att generalisera. Förutom uppfattningen att de som inte tränar är 

passiva så reflekterar respondenterna och ser andra orsaker till att inte träna. Vi tolkar det som 

att de har en förmåga att se bortom den eventuella kategoriseringen eller rollen de tillskrivit 

någon. Det gör det också möjligt att ifrågasätta den och se bortom den första och kanske mer 

oreflekterade generaliseringen. 

 

Respondenterna ansåg att alla borde träna. Praktiska orsaker till att inte träna uppfattades som 

rationella och giltiga medan känslomässiga orsaker istället uppfattas som irrationella och 

ogiltiga. Enligt Berg et. al (1975) är individens tänkande alltid påverkat av samhällets syn och 

normer. Det kan vara ett tecken på att respondenterna är påverkade av samhällets syn och 

normer där rationalitet tycks vara det rätta förhållningssättet. Känslomässighet tycks däremot 

vara något man förväntas ha kontroll över och inte ge efter för. En annan förklaring till att 

respondenterna anser att andra borde träna kan vara att de upplever att träning ingår i 

samhällets identitetsvärden, och förväntar sig därför att alla ska eftersträva det som värderas 

positivt. Respondenternas ifrågasättande av de som inte tränar kan vara en reaktion på att de 

inte lever upp till eller bryr sig om samhällets identitetsvärden.  

5.4 Uppfattningar om de som tränar 

Respondenterna uppfattar de som tränar som aktiva personer, men inte bara i 

träningssammanhang utan även i andra sammanhang. De upplevs som positiva för 

omgivningen genom att inspirera och sprida energi. Att träna förknippas även med 

ungdomlighet. De som tränar extremt mycket uppfattas däremot som obalanserade men det 

finns också uppfattningen att de tränar så mycket för att de har ett behov av det. 

5.4.1 Att vara aktiv 

De som tränar uppfattas som aktiva personer både i träningssammanhang och i andra 

sammanhang som exempelvis i arbetslivet. Respondenterna upplever att de påverkar 

omgivningen positivt och de förknippas även med ungdomlighet. 

 

Bland respondenterna finns uppfattningen att de som tränar är aktiva där det ingår egenskaper 

som att vara motiverad, ambitiös, disciplinerad, engagerad, flitig och ihärdig vilket uppfattas 

som duktigt och imponerande. Vår respondent, Frida, menar att de som tränar är duktiga, 

kreativa och har ett jävlar anamma. En annan respondent, Mats, menar att mycket träning är 

ett tecken på disciplin. Det visas i dessa citat:  
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För man skulle ju kunna tänka, oj vad den här är duktig och kreativ och håller igång 

och har ett jävlar anamma som klarar av att träna såhär mycket och sådär (Frida 23 

år).  

 

Ja det är klart att tränar man mycket så är det ett tecken på att man är disciplinerad, 

att man, att man lägger fokus på den delen av livet (Mats 48 år). 

 

Uppfattningen om att de som tränar är aktiva appliceras även på andra områden. Vår 

respondent, Frida, menar att det säger ganska mycket om en person om den tränar mycket 

eller bara sitter hemma framför datorn. Hon menar att de som tränar kanske har ambitioner. 

Det illustreras i detta citat: 

 

Det är klart att det säger ganska mycket, någon som tränar jätteofta varje eller 

varannan dag, jämfört med någon person som bara sitter hemma exempelvis. Inte 

har något jobb och sitter bara framför datorn och spelar exempelvis och är arbetslös. 

Det är klart att det är skillnad på ambitioner, att någon som tränar kanske har 

ambitioner (Frida 23 år). 

 

En annan respondent, David, menar att träningstrenden är förknippad med överklass och 

status där medelklassen strävar efter att uppnå samma status. David menar att det är hög status 

att vara vältränad eftersom de anses vara flitigare och duktigare. Det framgår i detta citat: 

 

Träningstrenden är väl förknippad väldigt mycket med vad överklasserna sätter för 

trend, sen försöker väl vanliga mellanklassen också sträva efter och vill också få 

samma status som dem. Ja det har väldigt mycket med status att göra tror jag i alla 

fall. För de som har bättre kropp eller bättre hälsa det vill säga då kan ju anses vara 

mer flitigare och duktigare (David 24 år). 

 

David fortsätter med att berätta att han tror träning är så populärt på grund av det finns så stor 

problematik med fetma. Han menar att man genom att träna visar att man är en engagerad 

medborgare som gör någonting för att hålla sig frisk för att orka jobba eller studera mer. Det 

visas i följande citat: 
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Jag antar väl att träningstrenden är väldigt populär eftersom själva det här problemet 

med övervikt och fetma har ju blivit ett väldigt allvarligt problem. Och att de som så 

kallat tränar så på något sätt visar man att man är en engagerad medborgare som gör 

någonting och… i alla fall åt det här problemet, försöker hålla sig frisk så man kan 

arbeta mer, plugga mer och allt annat mycket mer (David 24 år). 

 

De som tränar upplevs som positiva för omgivningen genom att de är friska, glada, 

inspirerande och sprider energi omkring sig. Vår respondent, Mats, ser träning som en 

livsfilosofi och berättar att han gillar attityden där man inte är rädd för att ta ut sig och bli 

svettig. Det visas i följande citat:  

 

Jag tycker om att träffa friska människor som orkar ta i och inte är rädda för att bli 

svettiga och trötta och så. Jag gillar den livsfilosofin (Mats 48 år).  

 

Mats fortsätter med att berätta att han har några kollegor som håller på med multisport som 

han följer på sociala medier. Han menar att det är en häftig sport och att det är extra intressant 

att följa de som satsar hårt. Mats menar också att han blir inspirerad av någon som är 

vältränad och verkar må bra eftersom de sprider energi runt sig. Det visas i det här citatet:  

 

Det är flera som är med i multisport och sådär lite häftiga grejer, men det är ju inte 

något som gör mig sådär ”nej, nu ska jag också börja”. Det är bara intressant att 

följa, speciellt de som satsar hårt då. Det är klart man blir inspirerad av någon som 

är vältränad och ser ut att må bra, ah som sprider energi omkring sig (Mats 48 år). 

 

Även Birgitta berättar om en vän hon följer på sociala medier som inspirerar henne. Hon 

beskriver henne som en tuff kvinna som inte ger sig i första taget. Hon jobbar som volontär, 

tränar mycket och är stark och energisk. Hon är dessutom en härlig och positiv person. Det 

visas i detta citat: 

 

Hon som jag tänker på, jag tycker hon är väldigt duktig på det. Hon är en sån som 

inte ger sig, hon kan nog göra allt möjligt, dyker också. Sen är hon med i, det finns 

ju en räddningsstyrka när det gäller dykning och den är hon med i. Som volontär 

eller vad man ska säga för om det skulle hända någonting. Så det här är en tuff 

kvinna. Som, det spelar nog ingen roll vad hon gör så klarar hon det mesta tror jag. 

Träning och styrka och energi och… så jag tycker hon är jätteduktig. Och så otroligt 

positiv är hon. Så att hon är ju en härlig person på det sättet. Ingenting är omöjligt 

för henne (Birgitta 56 år). 
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En annan aspekt av uppfattningarna om de som tränar är den som handlar om ungdomlighet. 

Respondenterna uppfattar det som fantastiskt och imponerande att vara lika vältränad som när 

man var yngre, trots att åren har gått. De äldsta respondenterna Birgitta och Mats började 

självmant prata om tv-programmet ”Mästarnas mästare”. De imponeras av de före detta 

elitidrottarna som deltar i programmet.  Birgitta berättar att hon tycker det är fantastiskt att de 

fortfarande är lika starka som de var under sin aktiva karriär. Det visas i citatet:  

 

De ser nästan lika starka ut nu som de gjorde för 30 år sen vilket är helt fantastiskt, 

eller för 20 år sen (Birgitta 56 år).  

 

Mats berättar att han gärna läser artiklar om personer som varit aktiva och framgångsrika 

inom idrotten. Han beundrar dem för deras attityd till träning. Det visas i nedanstående citat:  

 

Det är väl någon som man tidigare vet varit aktiv eller framgångsrik. Någon man har 

beundrat för att ha bra attityd till träning och bra, liksom framgångsrik på något sätt 

(Mats 48 år). 

 

Mats menar att det är beklagligt med de som tidigare varit på elitnivå men som sedan 

förfaller. Han har följt ”Mästarnas mästare” och han berättar att han blir imponerad av före 

detta elitidrottare som är uppemot 50 år men ändå är lika vältränade som när de var aktiva. 

Det framgår i det här citatet:  

 

Jag tycker trots allt det är lite beklagligt med såna som varit på elitnivå och sen går 

ner sig där ett snäpp och lägger av. Jag har ju följt det här ”Mästarnas mästare ” och 

de här programmen som följer upp tidigare elitidrottare och klart man är imponerad 

av de som kanske är 50 år och ändå lika vältränade liksom (Mats 48 år). 

 

Våra respondenter uppfattar de som tränar som aktiva personer men det gäller inte enbart i 

träningssammanhang utan även i andra situationer. De som tränar upplevs också ha en positiv 

effekt på sin omgivning. Att träna förknippas även med ungdomlighet.       

5.4.2 Att träna extremt mycket 

Bland våra respondenter finns uppfattningen att de som tränar väldigt mycket är obalanserade 

men också att de tränar så mycket för att de behöver det för att må bra. 
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Att träna väldigt mycket uppfattas som obalanserat. De kan ses som besatta, ytliga, ensamma 

personer med psykiska svårigheter som dessutom lever ett tråkigt liv där de får göra avkall på 

mycket. En av våra respondenter, David, berättar att han uppfattar de som tränar väldigt 

mycket som träningsfreak. Han menar att de är besatta och ytliga och att det finns andra delar 

av livet än att se bra ut. Det illustreras i detta citat: 

 

De är så kallat träningsfreak, eller tänker på träning eller väldigt ytligt tänker jag.  

Då de personerna då, de kanske bryr sig väldigt mycket om sin kropp vilket ju är en 

bra del i och för sig men folk som verkligen är besatta av det kan vara lite jobbigt. 

För i livet har man ju andra saker än att bara se bra ut hela tiden (David 24 år). 

 

Birgitta menar att de som tränar mycket har hjärnspöken och att de inte mår bra psykiskt om 

de inte tränar. Det visas i följande citat:  

 

Jag tror en del har mycket hjärnspöken eller mycket som, de mår inte bra helt enkelt 

i sig, psykiskt då. Där de får ut det på det sättet, det är deras sätt att kunna bli trötta 

på, sätt att koppla av genom att träna mycket (Birgitta 56 år). 

 

En respondent upplever att en del tränar i brist på annat och för att de alltid har gjort det. De 

vill inte ta till sig någonting nytt och förändra sin världsbild. Det visas i det här citatet: 

 

Ja en del är ju i brist på annat (höjer rösten) ungefär va. Man har alltid gjort det här 

och därför måste jag, det får inte förändra min världsbild liksom. De tar inte till sig 

något nytt (Mats 48 år). 

 

Klara tror att de som tränar väldigt mycket har tråkiga liv. Hon tror att de lägger mycket tid på 

sin träning och hur det uppfattas av andra. Klara berättar om det i följande citat: 

 

 De har väldigt tråkiga liv, tror jag mycket att de verkar ha. Om de lägger så mycket 

tid på träning och hur det ska se ut utåt och inför hela världen egentligen (Klara 22 

år). 

 

Klara menar att de som tränar mycket i själva verket är osäkra. Hon antyder att de är 

ensamma personer som egentligen inte mår så bra men menar samtidigt att det inte behöver 

vara så. Det illustreras i följande citat:    
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Eh, osäkra. Mm, tror många är osäkra egentligen, det grundar sig i det. Eh, ah gud 

vad svårt, det har jag inte tänkt på. Ja, jag vet inte… mm, lite så här själva, de 

kanske har jättemånga vänner och att det blivit sån sorts tävlingsgrej eller så bara 

gör de det för att de tycker det är kul också. Det är väl folk som älskar det här och 

mår hur bra som helst och har jättemånga fina kompisar och en jättefin familj och att 

bara det här är ett sidoprojekt som de ska visa upp på nåt sätt då (Klara 22 år). 

 

En annan uppfattning är att de som tränar mycket behöver det för att må bra. Frida menar att 

om de inte behövde träna skulle de inte göra det. Det visas i det här citatet:  

 

Och sen så tycker jag att det är bra eftersom de här personerna som tränar så mycket 

behöver ju förmodligen träna, annars skulle de ju inte göra det. Alltså behöver för att 

må bra liksom (Frida 23 år). 

 

Våra respondenter upplever de som tränar väldigt mycket som obalanserade personer där 

träning används i syfte att må bättre psykiskt. Träningsmängden gör också att de får göra 

avkall på andra saker i livet. Det finns även uppfattningen att en del har ett stort behov av att 

röra på sig och att det därför är positivt att de gör det.  

 

Kapitlet som helhet visar att respondenterna upplever de som tränar som aktiva. De ses inte 

bara som aktiva i träningssammanhang utan tillskrivs även aktiva egenskaper inom andra 

områden. De som tränar upplevs också påverka omgivningen positivt och förknippas med 

ungdomlighet. Att träna extremt mycket uppfattas snarare som obalanserat där träningen 

anses ta mycket tid och får negativa konsekvenser för övriga livet.  En annan uppfattning är 

att det är positivt att träna mycket om man har ett behov av det. 

5.4.3 Analys 

Våra respondenter uppfattar de som tränar som aktiva, vilket överlag upplevs som positivt. 

Det kan ses som ett tecken på att träning ingår i det Goffman kallar för samhällets 

identitetsvärden och att de som tränar därför tillskrivs positiva egenskaper (Goffman 1986). 

Det är inte bara träningen i sig som uppfattas som positivt utan snarare det faktum att man är 

aktiv. De som inte tränar anses passiva där passiviteten uppfattas som något negativt. 

Motsatsen till det blir då att vara aktiv och därmed uppfattas positivt. Eftersom Goffman 

(1986) menar att vi eftersträvar att framstå på det sätt som värderas högt i samhället kan man 



50 

 

genom att vara aktiv undvika att värderas negativt då det negativa i det här fallet är att vara 

passiv. 

Att respondenterna upplever ungdomlighet som eftersträvansvärt och beundransvärt kan tyda 

på att även ungdomlighet ingår i samhällets identitetsvärden. Att respondenterna förknippar 

de som tränar med positiva egenskaper kan tyda på att de har satt sig in i egenskaperna hos de 

som tränar, vilket betyder att de kan klassificera dem. Berg et al. (1975) menar att vi baserat 

på detta kan skapa oss en bild av andra människor och deras egenskaper. Det leder till att vi 

ofta drar en generaliserad slutsats av andra. Det kan ses som en förklaring till att våra 

respondenter baserat på att någon tränar tror att de även har andra egenskaper som de 

egentligen inte vet om de har. När de ser någon träna gör de antagandet att den personen är 

disciplinerad och ambitiös eller att träningen är en hel livsfilosofi för dem.  

 

Att träna för mycket upplever respondenterna däremot som något negativt. En tolkning kan 

vara att det i själva verket är det hälsosamma som eftersträvas. Att respondenterna uppfattar 

de som tränar för mycket negativt kan tyda på att de inte längre ser det som något hälsosamt 

utan istället som något osunt, vilket inte är eftersträvansvärt. En annan tolkning är att det 

viktiga egentligen är att hålla sig inom normalspannet när det gäller träningsmängd. Nilsson 

(2005) menar att normer finns överallt i samhället och gör att vi beter oss på ett likartat sätt. 

Det förklarar varför de båda ytterligheterna att inte träna alls och att träna extremt mycket 

leder till negativa reaktioner. Det gäller därför att inte avvika åt något håll då Goffman (2014) 

menar att avvikelser från det normala kan innebära att man blir stigmatiserad. 

5.5 Uppvisandet av träningen 

Bland våra respondenter finns en rad olika uppfattningar om att visa upp och dela med sig av 

sin träning. En del menar att träning är en privat ensak och har inget behov av att visa upp det. 

Andra gör istället sin träning till allmän beskådan för att kunna få bekräftelse. Det finns flera 

uppfattningar om när det är socialt accepterat att visa upp sin träning på sociala medier. Om 

det inte ska uppfattas som bekräftelsesökande krävs det att man antingen är vältränad eller 

gjort något speciellt. De som visar upp sin träning på sociala medier kan uppfattas som 

bekräftelsesökande och skapar en irritation hos respondenterna.     
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5.5.1 Träning – privat ensak eller till allmän beskådan 

En del respondenter menar att träning är en privat ensak och känner inget behov av att visa 

upp sin träning. Andra gör gärna sin träning till allmän beskådan för att kunna få bekräftelse. 

Respondenterna upplever en skillnad mellan att visa upp sin träning på sociala medier och att 

berätta om den till någon personligen, för en del är det ena tänkbart men inte det andra. 

Vår respondent, Mats, vill gärna tala om för andra att han lägger ner mycket tid på sin träning. 

När han går iväg från jobbet för att träna så brukar han informera sina kollegor om det. Det 

visas i det här citatet: 

 

Ja alltså jag måste ju tala om för dem att jag lägger mycket tid på min träning 

(skrattar) om jag går härifrån klockan fyra så säger jag: ”nu ska jag gå och träna” 

”ah men ska du inte, vi har ju… vi ska ju vara färdiga med den här” ”ah men jag 

måste träna för att…” Förr då kunde jag ju ställa in träningen för att göra det där. På 

sista två åren… jag har sett att jobbet kan inte gå först (Mats 48år).    

 

Mats fortsätter berätta om att han brukar prata om sin träning med en kompis. Ibland kan de 

prata om hur träningspasset var och om krämpor eller träningsvärk. Mats menar att 

träningsvärk och krämpor faktiskt är något man vill prata om. Det visas i följande citat: 

 

Ja jag har väl en kompis som jag pratar om hur träningspasset var och om det är 

något som kändes bra eller ah, ibland tränar man lite för mycket av något. Då får 

man ju lite träningsvärk eller krämpor eller så (Skrattar). Det är ju faktiskt något 

man vill prata om (Skrattar) (Mats 48år). 

 

Även Maria berättar att hon gärna vill tala om att hon har tränat för att hon känner sig duktig 

då. Det illustreras i det här citatet:  

 

Man säger… till exempel vill jag gärna berätta att (betonar) jag tränat jämt innan för 

jag känner mig som duktig då (skrattar) (Maria 48 år). 

  

Frida har visat upp sin träning på sociala medier eftersom hon är stolt över den. Många gillar 

hennes inlägg och för Frida ger det en bekräftelse som stärker självförtroendet. Det beskrivs i 

det här citatet:  
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Jag har ju lagt upp ett par gånger, och nu har jag ju gått ner en del i vikt och då har 

jag ju lagt upp att jag går ut och springer eh, för att jag är stolt över det. 

I: De gånger du har lagt ut, vad har du fått för respons då? 

R: Massa gilla. Mm, det är en egoboost men så är det ju. Eh, det är ju, det är ju det är 

ju självförtroende. Det ger ju jättemycket att höra att man är bra, så är det ju (Frida 

23 år). 

 

Det finns också uppfattningen att träning är en privat ensak som andra inte behöver veta om. 

Jenny känner inget behov av att berätta att hon har tränat. Det visas i nedanstående citat: 

 

Eh neej jag vet inte varför jag skulle göra det. Det har väl säkert hänt någon gång 

(höjer rösten) att jag gjort det men det är ingenting som jag, varför ska jag berätta 

varje gång jag varit och tränat. Eller varje gång jag gjort något. Det är väl bra för 

mig själv men alla andra behöver väl inte gilla (Skrattar) min status för att jag varit 

och tränat. Det är nog ingenting som jag värderar så (Jenny 21 år). 

 

Även Johan menar att han inte har något behov av att visa upp att han har tränat. Det visas i 

citatet:  

 

Ja jag känner inte direkt att jag har något… de behöver väl inte veta det… eller vad 

ska man säga egentligen. Jag känner inget behov av att visa det i alla fall (Johan 

20år). 

 

Mats som tidigare har berättat att han gärna vill tala om att han tränat, menar att han inte vill 

dela med sig av träningen på sociala medier. Han menar att det är ointressant för andra att 

veta och är till och med emot det. Det synliggörs i det här citatet:  

 

Det är ingenting jag bjuder på. Nej jag är inte så mycket för att tala om vad jag gör 

så där i privatliv eller ens i jobbet. Det är de närmaste som får reda på som bryr sig 

så. Nej det tycker jag, nej många för egen del. Jag tycker det är ointressant för andra, 

nej det är jag nästan lite emot faktiskt (Mats 48 år). 

 

En del respondenter anser att träning är en privat ensak och har inget behov av att visa upp det 

på sociala medier. Andra känner ett behov av att göra träningen till allmän beskådan då det 

kan leda till bekräftelse. Det finns en skillnad mellan att berätta om sin träning direkt till 

någon och att visa det i sociala medier. En del kan tänka sig det ena men inte det andra. Att 
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dela med sig av träningen på sociala medier upplevs som för offentligt och 

bekräftelsesökande, vilket många säger sig inte ha behov av. Om man vill dela med sig av sin 

träning utan att riskera att uppfattas som självupptagen och skrytig kan man berätta om 

träningen på ett subtilare sätt. Det kan göras genom att diskutera innehållet i träningen eller 

genom att berätta om sin träningsvärk.     

5.5.2 När uppvisandet är socialt accepterat  

Bland våra respondenter finns uppfattningen att för att det ska vara socialt accepterat att visa 

upp sin träning på sociala medier krävs att man antingen är väldigt vältränad eller har 

åstadkommit något speciellt.  

 

Klara upplever att man måste träna väldigt mycket innan man kan visa upp sin träning och 

visa hur duktig man varit. Hon beskriver det i följande citat:  

 

Jag tänker att man måste träna så himla, himla, himla mycket innan man kan lägga 

upp en sån bild, bara nu har jag varit duktig här och… (Klara 22 år).  

 

Klara fortsätter berätta att hon inte tycker att hon är tillräckligt vältränad för att känna sig 

bekväm med att visa upp träningen på sociala medier. Hon skulle tycka det vore roligt att visa 

upp att hon blivit starkare men säger att hon inte vågar. Hon är rädd för att det inte skulle vara 

socialt accepterat och att hon skulle bli dömd som en självgod och bekräftelsesökande person. 

Det framkommer i följande två citat:  

 

R: Jag är inte så pass bekväm med att göra det för jag tycker inte jag är tillräckligt 

tränad för att kunna göra det. Nej, för nej. 

I: Tänker du att man måste vara vältränad för att kunna visa upp? 

R: Mm, jag tror det. Jag inbillar mig det, det vore jättekul att nån gång få göra det 

men jag skulle aldrig våga göra det (skrattar) (Klara 22år). 

 

R: Jo men det är väl klart att man vill visa upp att man blivit starkare och att man 

kan mer men jag skulle aldrig våga göra det. Nej (skakar på huvudet).  

I: Vad är du rädd för då? 

R: Eh, dömande. Om man blir klassificerad som en viss kategori av människor som 

tycker om sig själva extremt mycket. Eller jag vet inte hur jag ska förklara men, nej 

jag skulle nog aldrig göra det, jag vill inte bli sedd som en person som måste visa 

upp sitt liv på Instagram (Klara 22 år). 
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När man har åstadkommit något speciellt anses det socialt accepterat att visa upp träningen på 

sociala medier. Birgitta berättar om en vän som hon följer på sociala medier. Det är en kvinna 

i hennes ålder som genomfört en svensk klassiker där det ingår att simma, cykla, springa och 

åka skidor. Det lades ut bilder på sociala medier av en tavla där plaketter och olika minnen 

från tävlingarna fanns med. Birgitta tycker det är häftigt att kvinnan har genomfört en 

klassiker och tycker det är både roligt och befogat att visa upp det. Det illustreras i 

nedanstående citat: 

 

Den som jag tänker på det är en kvinna i min ålder och hon har kört en klassiker. 

Vilket jag tycker är helt rätt att lägga ut bilder, det tycker jag är roligt. Då har man ju 

genomfört den där klassikern. Den är klar nu. Och sen hennes kompis hade lagt ut 

när hon hade gjort en tavla utav alla dem här ja vad man nu får, plaketter och grejer 

vad det var såhär. Och sen gjort en verkligen, det tycker jag verkligen var häftigt. 

Att hon ändå genomfört det här och gjort en sån här som man kan sätta upp på 

väggen och allting samlat med de här fyra olika som ingår, Vansbrosimmet och den 

här cyklingen och så kan man ju springa och åka Vasaloppet (Birgitta 56år).    

 

Vårt resultat visar att det finns en uppfattning om att man måste vara vältränad eller ha 

presterat något speciellt för att det ska vara socialt accepterat att visa upp sin träning på 

sociala medier. Om man inte lever upp till det finns det en rädsla för att bli klassificerad som 

självgod och bekräftelsesökande. 

5.5.3 Motiv för uppvisande av träning 

Våra respondenter upplever att det finns olika motiv till att visa upp sin träning på sociala 

medier. Ett motiv är att visa upp sin träning i syfte att marknadsföra sig själv. Ett annat motiv 

är att man genom att visa upp träningen för andra sätter en press på sig själv att fortsätta träna. 

Ett tredje motiv är att man visar upp träningen för att få bekräftelse vilket skapar irritation hos 

respondenterna.    

 

Ett motiv till att visa upp sin träning är för att marknadsföra sig själv. Klara upplever att det 

skett en förändring socialt i hennes generation, och att träning har blivit ett sätt att 

marknadsföra sig själv. Hon menar att träning inte längre enbart handlar om att må bra utan 

också om hur det framstår utåt sett. Det framgår i citatet:  
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Jag tror det har blivit mer och mer sånt, alltså inte om ens personliga välbefinnande 

utan mer hur det ser ut utåt. Så, men det hör väl till hela den här sociala boomen 

liksom, med vår generation antar jag. Att vi ska marknadsföra oss själva över hela 

världen och nu har träning blivit en del av det (Klara 22 år).  

 

Ett annat motiv handlar om bekräftelse. David menar att träning inte längre handlar enbart om 

hälsa utan har också blivit ett sätt att skryta genom att lägga ut bilder från träningen. David 

blir irriterad över att de söker bekräftelse. Det visas i det här citatet:  

 

Det är väl bara det att det är så många som gör det nu för tiden och det är ett sätt… 

jag vet inte riktigt, det är ett sätt nu att träna, det är ett sätt nu att skryta då istället för 

att träna för hälsa, tänker jag. Ah, jag tänker det beror på hur mycket de lägger om 

de lägger upp väldigt mycket bilder då känns det lite irriterande, bara jaha jag vet att 

du tränar och sånt men du behöver inte visa det hela tiden (David 24 år). 

 

Klara fortsätter berätta om hur de som tränar framställer sig själva på sociala medier. Hon 

menar att de vill visa hur duktiga de är som tränar mycket och äter för lite. Det visas i det här 

citatet:  

 

Jag är duktigast i världen, jag äter ingenting och jag springer tjugo mil om dagen. Eh 

inte lika roliga personer känns det som (Klara 22år).  

 

En annan respondent, David, tror att många vill visa upp före och efterbilder för att få 

bekräftelse av andra på det arbete de lagt ned för att förändra sitt utseende.  Det visas i 

följande citat:  

 

Tror väl mycket, vad jag sett i alla fall mycket folk som lägger före och efterbilder. 

De visar väl bara ah jag är motiverad och jag har en fin kropp och ni andra, jag vet 

inte riktigt, något sånt väl (David 24 år).  

 

Det tredje motivet handlar om att visa upp sin träning för andra i syfte att sätta en press på sig 

själv att fortsätta träna. Vår respondent, Klara, menar att vissa använder sociala medier som 

en träningsdagbok där de beskriver exakt vad och hur de tränar. Hon tror att de antingen gör 

det för att stressa sig själva till att fortsätta träna eller för att få bekräftelse. Klara beskriver det 

i följande citat: 
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Så skriver de upp allting de gjorde och hur många repetitioner, och jaha ah vad bra. 

Så de har typ en sån liten träningsdagbok på Facebook. Det kanske är mer för att 

stressa dem själva för om de skriver ut det så tänker jag att då måste de fortsätta flera 

gånger i veckan eller i alla fall en gång i veckan och bara visa upp att de faktiskt går 

och tränar. Jag vet inte varför man gör det riktigt (skrattar). Jaha, här har vi en som 

är nöjd och vill nog gärna ha lite belöning och få höra hur duktig den är. Mm, höja 

självkänsla och självförtroende (Klara 22 år). 

 

Vårt resultat visar att respondenterna upplever att det finns tre olika motiv till att visa upp sin 

träning på sociala medier. Det första motivet handlar om att marknadsföra sig själv, det andra 

motivet handlar om bekräftelse vilket kan leda till en irritation hos respondenterna. Det tredje 

motivet är att sätta en press på sig själv att fortsätta träna genom att visa upp sin träning för 

andra.    

 

Kapitlet som helhet visar att en del respondenter anser att träning är en privat ensak medan 

andra gör träningen till allmän beskådan. De upplever att det är skillnad på att berätta om sin 

träning direkt till någon och att dela med sig av träningen på sociala medier. Om man visar 

upp sin träning på sociala medier bör man vara vältränad eller utfört någonting utöver det 

vanliga för att det ska vara socialt accepterat. De som delar med sig kan uppfattas som 

bekräftelsesökande personer som skapar en irritation hos respondenterna. För att kringgå att 

uppfattas som bekräftelsesökande kan man välja att dela med sig av sin träning på ett subtilt 

sätt istället genom att prata om träningspassets innehåll eller om sin träningsvärk. Enligt 

respondenterna finns det tre olika motiv till att visa upp sin träning på sociala medier. 

Motiven är: marknadsföring av sig själv, bekräftelse samt att sätta en press på sig själv att 

fortsätta träna genom att offentliggöra träningen. 

5.5.4 Analys 

Att vilja berätta om sin träning kan ses som ett tecken på att träning värderas högt i samhället 

och därmed ingår i det Goffman kallar samhällets identitetsvärden (Goffman 1986). Att 

berätta om träningen kan vara ett sätt att få bekräftelse på att man levt upp till 

identitetsvärdena och varit duktig. De som framhäver och delar med sig mycket av sin träning 

uppfattar respondenterna som skrytiga, självupptagna och bekräftelsesökande. Det kan tyda 

på att egenskaper som skrytig och självupptagen inte ingår i samhällets identitetsvärden. En 

tolkning kan vara att respondenterna upplever en konflikt mellan att vilja visa upp sin träning 
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samtidigt som de inte vill riskera att bli dömda som skrytiga. En strategi för att kringgå det 

kan vara att istället berätta om träningspassets innehåll eller om sin träningsvärk.  

 

Att visa upp sin träning på sociala medier upplever respondenterna som vanligt 

förekommande. En förklaring till varför det uppfattas som skrytigt kan vara att det exponeras 

för så många samtidigt. Enligt Goffman kan det sociala samspelet delas in i främre och bakre 

regioner. Vad vi väljer att visa upp i den främre regionen beror på vilka identitetsvärden som 

råder i samhället (Goffman 1986). Sociala medier kan ses som en främre region där vi vill 

visa upp det som överensstämmer med samhällets identitetsvärden. Om träning ingår i 

samhällets identitetsvärden kan det ses som en orsak till att sociala medier fylls av 

träningsrelaterat innehåll. Våra respondenter upplever att man måste vara väldigt vältränad 

eller ha presterat något utöver det vanliga för att det ska vara socialt accepterat att visa upp 

träningen i sociala medier. Det kan tyda på att det inte räcker att träna i sig för att det ska vara 

socialt accepterat att visa upp det. Eftersom träning nu har blivit en så vanlig aktivitet ska man 

dessutom utmärka sig bland de som tränar genom att prestera något speciellt. Engström 

(2010) menar att valet av livsstil är ett sätt att uttrycka sin personlighet. Då individens 

självförverkligande står i fokus blir fritiden och livsstilen en uppvisningsarena för det 

individuella projektet och fungerar som en markör för vår sociala position. Det kan vara en av 

orsakerna till att marknadsföring av sig själv är ett av motiven för att visa upp sin träning på 

sociala medier. Det i sin tur kan tyda på att samhället präglas av ett individualistiskt synsätt. 

Att träningen delas på sociala medier gör också att den lever vidare och fortsätter att förmedla 

en bild av oss själva inför andra. Det kan liknas vid en social trofé. 
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6. Diskussion  
 

I det sista kapitlet kommer vi att besvara våra frågeställningar och presentera våra slutsatser. 

Vi reflekterar över studien och ger slutligen förslag på vidare forskning inom det valda 

området. 

 

Syftet med vår studie var att, bland utövare, undersöka uppfattningar om och upplevelser av 

träningstrenden som ett socialt fenomen. Nedan besvaras studiens fyra frågeställningar:  

 

1. Vilka upplevelser finns av träningstrenden? 

Träningstrenden kan upplevas på tre olika sätt. En reaktion är att känna sig stressad av trenden 

och uppleva den som kravfylld. En annan reaktion är att se trenden utifrån, observera den och 

reflektera kring den. Ett tredje sätt att reagera är att känna sig oberörd av trenden. 

Träningstrenden innebär också att vi påverkas av och jämför oss med andra där olika personer 

påverkas på olika sätt. Vissa påverkas av personer i sin direkta närhet medan andra påverkas 

av okända personer. Jämförelsen kan kännas både pressande och sporrande. Att inte träna när 

omgivningen gör det kan upplevas som exkluderande.  

2. Påverkas självuppfattningen av huruvida man tränar eller inte?   

Respondenterna upplever att deras självuppfattning påverkas av om de tränar eller inte. Den 

påverkas negativt om de inte tränar medan den påverkas positivt om de tränar. Även känslan 

av att vara aktiv är viktig. Att inte träna fast man känner att man borde kan leda till en inre 

konflikt. Den inre konflikten sträcker sig på en skala från en känsla av att man borde träna till 

ångestkänslor. Om känslomässiga skäl till att inte träna vinner över rationella skäl till att träna 

kan det missade träningspasset innebära att man straffar sig själv genom att avstå från 

belöningar eller kompensera för den uteblivna träningen. 

3. Vilka uppfattningar finns om de som tränar respektive inte tränar? 

Studien visar att det finns många uppfattningar om de som tränar respektive inte tränar. De 

som inte tränar tillskrivs passiva egenskaper och förknippas med övervikt och en ohälsosam 

livsstil. Respondenterna ifrågasätter varför andra inte tränar fast de vet att de borde. De har 

också uppfattningar om vad som är ogiltiga eller giltiga skäl till att inte träna. Praktiska 

orsaker anses vara giltiga samtidigt som känslomässiga orsaker anses vara ogiltiga. De som 

tränar upplevs som aktiva men inte bara i träningssammanhang utan de tillskrivs även aktiva 
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egenskaper inom andra områden. De upplevs också påverka omgivningen positivt och 

förknippas med ungdomlighet. Att träna extremt mycket uppfattas snarare som obalanserat 

där träningen anses ta mycket tid och får negativa konsekvenser för övriga livet. Det kan 

också ses som positivt att träna mycket om man har ett behov av det. 

       

4. Delar vi med oss av vår träning med andra, och i så fall hur? 

En del respondenter väljer att dela med sig av sin träning och andra inte. Vissa anser att 

träning är en privat ensak medan andra gör träningen till allmän beskådan. Träningen kan 

delas med andra muntligt, på sociala medier eller inte alls. De upplever en skillnad mellan att 

berätta om sin träning personligen och att dela med sig av träningen på sociala medier. Om 

man visar upp sin träning på sociala medier bör man vara vältränad eller ha åstadkommit 

något speciellt för att det ska vara socialt accepterat. De som delar med sig uppfattas som 

bekräftelsesökande personer och skapar en irritation hos respondenterna. För att kringgå att 

uppfattas som bekräftelsesökande kan man välja att dela med sig av sin träning på ett subtilt 

sätt istället genom att prata om träningspassets innehåll eller om sin träningsvärk. Enligt 

respondenterna finns det tre olika motiv till att visa upp sin träning på sociala medier. 

Motiven är: marknadsföring av sig själv, bekräftelse samt att sätta en press på sig själv att 

fortsätta träna genom att offentliggöra träningen. 

    

Vårt resultat har bekräftat att träning i allra högsta grad är ett socialt fenomen. Träning 

handlar om så mycket mer än att bara träna sin kropp för att bli fysiskt starkare då huruvida vi 

tränar eller inte påverkar hur vi uppfattas av både oss själva och andra. Träningstrenden är ett 

fenomen som har växt explosionsartat de senaste åren. Vår tolkning av träningstrenden är att 

det egentligen inte är träningen i sig som är viktig utan snarare vad träningen symboliserar. 

Just nu tycks träning symbolisera och förmedla något positivt och bra. Det sociologiskt 

intressanta med detta är att vad som anses vara positivt och bra i samhället förändras över tid. 

Träningstrenden kan därför ses som en social trend snarare är en träningstrend. 

 

Träningstrenden kan upplevas som stressande och kravfylld. Det kan tyda på att det blivit en 

norm att träna, Nilsson (2005) menar att en norm innebär en förväntan på hur vi ska bete oss. 

Att inte träna när omgivningen tränar kan leda till en känsla av att vara exkluderad. Det 

bekräftar Argyles (1996) forskning om att sociala relationer är en viktig drivkraft inom 

fritidsaktiviteter. Det kan också vara pressande att jämföra sig själv och sin träning med 
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andra. Enligt Merton (1957) värderar vi oss själva och andra efter referensgrupper som 

fungerar som en standard. Studiens resultat tyder på att det numera är standard att träna och 

att det är de som tränar som följer normen och utgör referensgruppen. Om referensgruppen 

förr utgjordes av familj och grannar så kan den nu bestå av i princip vilka som helst. 

Referensgrupper kan numera bestå av okända människor som vi ser på TV eller på internet. 

Respondenternas självuppfattning påverkades negativt om de inte tränade och positivt om de 

tränade. De hade själva negativa uppfattningar om de som inte tränar och positiva om de som 

tränar, vilket tyder på att de ser på sig själva utifrån så som de tror att andra ser på dem. 

Cooleys begrepp spegeljaget innebär att det vi tänker och känner om oss själva bygger på vad 

vi tror att andra tänker om oss (Cooley 1964). Vår studie bekräftar Cooleys resonemang om 

spegeljaget då den visar att respondenterna påverkas av omgivningen och att andras 

uppfattningar till stor del styr hur de uppfattar sig själva. Studien överensstämmer även med 

Stiers (2009) forskning som visar att idrotten är en viktig del i identitetsskapande och 

självuppfattning.  

 

I vår studie visade det sig att våra respondenter ofta drog slutsatser om personliga egenskaper 

hos andra baserat på om de tränar eller inte. Berg et. al (1975) menar att vi har en tendens att 

dra slutsatser om andras personliga egenskaper enbart utifrån deras beteende. Slutsatser som 

drogs om de som inte tränar var att de var passiva och överviktiga. Enligt Engström (2010) 

finns det ett statistiskt samband som visar att lågutbildade motionerar mindre än högutbildade 

och att de också upplever att de har sämre hälsa. Engströms studie kan därför delvis förklara 

varför våra respondenter förknippar de som inte tränar med passivitet och övervikt. De som är 

överviktiga uppfattades såpass negativt att det kan tyda på att övervikt kan vara 

stigmatiserande. Enligt Goffman (2014) innebär ett stigma att man går miste om socialt 

erkännande på grund av att man har svårt att leva upp till samhällets identitetsvärden. De som 

tränade uppfattades däremot väldigt positivt, vilket kan ses som ett tecken på att träning ingår 

i samhällets identitetsvärden. Att träna för mycket uppfattades istället som obalanserat. Det 

kan tolkas som att ytterligheter inte uppskattas, varken att träna mycket eller inte alls tycks 

vara eftersträvansvärt. Dock verkar det som att gränsen för vad som anses vara en normal 

träningsmängd har förskjutits och att det nu krävs betydligt mer träning för att anses träna 

tillräckligt. Det kan också vara så att vi tränar i den mängd som andra tränar oavsett om det är 

lite eller mycket. Det betyder i så fall att det är att följa normen som är det viktigaste.  

 



61 

 

Studien visade att våra respondenter var restriktiva med att visa upp sin träning på sociala 

medier för att inte riskera att uppfattas som självgoda och bekräftelsesökande. De ville ändå 

ha bekräftelse på sin träning men valde att berätta om den på mer subtila sätt genom att 

berätta om träningspassets innehåll eller om sin träningsvärk. Goffman (1986) menar att det vi 

väljer att visa upp för andra tillhör den främre regionen som står i relation till samhällets 

identitetsvärden. Det kan tolkas som en konflikt mellan två identitetsvärden, det anses fint och 

duktigt att träna men inte särskilt fint att framhäva sin träning för att få bekräftelse. För att 

kringgå det krävs det att vi är medvetna om hur vi uppfattas och att vi hittar andra strategier 

för att få bekräftelse. 

 

Både respondenternas uppfattningar om när de själva borde träna och när andra borde träna 

styrdes av rationella resonemang. Vårt resultat vittnar om rationalitetens dominans över det 

känslomässiga. Säger det något om samhället i övrigt? Kan det vara så att rationalitet är något 

som värderas högt inom vår kultur och är ett ideal i samhället? Det kan innebära en förväntan 

på att vi ska vara rationella vilket också är det som anses vara det rätta. Det betyder samtidigt 

att känslor nonchaleras och får mindre inflytande. De ska istället kontrolleras och 

undertryckas till förmån för det rationella. Frågan är om de rationella argumenten alltid är så 

rationella i slutändan? Om träningen upplevs som stressande, pressande och ångestladdad 

riskerar den att bli kontraproduktiv och inte alls särskilt hälsosam. Den hälsovinsten vi får av 

träningen kanske faktiskt är mindre än den hälsovinst vi skulle fått om vi varit lyhörda för 

våra känslor och behov. Istället för att träna till varje pris kanske det ibland är mer välgörande 

att sitta i soffan och äta praliner. 

 

En reflektion över vår studie är att vi hade kunnat begränsa det empiriska materialet. När vi 

skulle bearbeta vårt resultat så insåg vi att det var mer än heltäckande. Såhär i efterhand hade 

vi kunnat begränsa frågorna i intervjuguiden för att på så sätt få ett mindre omfattande 

resultat. Området hälsa och träning är brett och det finns många vägar att gå om man vill 

bedriva fortsatt forskning inom ämnet. Utifrån vår studie vore det en intressant att även 

undersöka uppfattningarna av träningstrenden hos de som inte tränar för att se om 

uppfattningarna skiljer sig åt. Då vårt gym låg i anslutning till universitet vore det intressant 

att göra urvalet på ett annat gym i ett annat område för att se om resultatet hade blivit 

annorlunda. Träningstrenden kan ses som en av många bitar av den rådande hälsotrenden. Vår 

studie inriktar sig på uppfattningar och upplevelser av träningstrenden. I hälsotrenden ryms 
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även andra områden som mat och utseende. Ämnena går in i varandra och det gör det svårt att 

separera dem.  Hälsa undersöks ofta från en fysiologisk inriktning men vi anser att det saknas 

forskning på hur olika hälsoinriktade fenomen påverkar oss socialt.   
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Bilaga - Intervjuguide  
 

BAKGRUNDSFRÅGOR 

 KÖN? 

 ÅLDER? 

 YRKE?  

 HUR MYCKET MOTIONERADE DU FÖRRA VECKAN? (MOTION I SYFTE ATT 

RÖRA PÅ DIG) 

 ÄR DET EN TYPISK TRÄNINGSVECKA? 

 VAR TRÄNADE DU?  

 HUR OFTA TRÄNAR DU DÄR? 

 TRÄNADE DU ENSAM ELLER TILLSAMMANS MED ANDRA? 

 BRUKAR DU VANLIGTVIS TRÄNA ENSAM/TILLSAMMANS MED ANDRA? 

 VAD BRUKAR DU TRÄNA NÄR DU ÄR PÅ GYMMET? 

 I SÅ FALL MED VEM/VILKA TRÄNADE DU? 

 NÄR BÖRJADE DU TRÄNA? 

 

 UPPFATTNINGAR & RESPONS 

 FINNS DET PERSONER I DIN OMGIVNING SOM TRÄNAR? 

 PRATAR NI OM TRÄNING NÄR NI SES?  GE ETT EXEMPEL PÅ VAD NI PRATADE 

OM SENASTE GÅNGEN DU TRÄFFADE NÅGON AV DINA VÄNNER/FAMILJ SOM 

TRÄNAR. 

  FÅR DU KOMMENTARER OM DIG OCH DIN TRÄNING AV DEM? 

 VAD SÄGER DE DÅ? 

 VAD TÄNKER DU/KÄNNER DU OM DET? 

 FINNS DET PERSONER I DIN OMGIVNING SOM INTE TRÄNAR? 

 PRATAR NI OM TRÄNING NÄR NI SES? GE ETT EXEMPEL PÅ VAD NI PRATADE 

OM SENASTE GÅNGEN DU TRÄFFADE NÅGON AV DINA VÄNNER/FAMILJ SOM 

INTE TRÄNAR. 

 FÅR DU KOMMENTARER OM DIG OCH DIN TRÄNING? 

 VAD SÄGER DE DÅ? 

 VAD TÄNKER/KÄNNER DU OM DET?  

   DELAR DU DIN TRÄNING MED ANDRA:  
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o PÅ SOCIALA MEDIER?  

o MED KOLLEGOR? 

o VÄNNER? 

o OM JA, VAD DELAR DU MED DIG AV? PÅ VILKET SÄTT DELAR DU MED 

DIG? HUR OFTA GÖR DU DET? 

 VILKEN RESPONS FÅR DU AV ANDRA? 

 VAD TÄNKER/KÄNNER DU DÅ? 

 

PÅVERKAN (MEDIA, ARBETE, VÄNNER, FAMILJ, SOCIALA MEDIER) 

 VAD ÄR DET FÖRSTA DU TÄNKER/ KÄNNER DU NÄR DU T EX:  

 

o EXEMPEL SER EN PERSON SOM ÄR UTE OCH SPRINGER?  

o EN KOLLEGA SOM TRÄNAR PÅ LUNCHEN?  

o OM NÅGON LÄGGER UPP EN BILD PÅ SIN TRÄNING PÅ SOCIALA 

MEDIER? 

 

o EXEMPEL KOLLEGOR SOM PRATAR OM TRÄNING I FIKARUMMET? 

o NYHETSMORGON HAR ETT REPORTAGE OM PERSONER SOM TRÄNAR? 

o EN PERSON PÅ BUSSEN SOM PRATAR OM SENASTE TRÄNINGSPASSET? 

 

o EXEMPEL LÄSER EN TIDNINGSARTIKEL OM PERSONER SOM TRÄNAR? 

o LÄSER EN TRÄNINGSBLOGG? 

o LÄSER EN FACEBOOKSTATUS OM EN VÄNS TRÄNINGSPASS? 

 

UPPFATTNINGAR & INTRYCK 

 UPPLEVER DU ATT DIN TRÄNING PÅVERKAR ANDRA MÄNNISKORS 

UPPFATTNING OM DIG? 

 HUR MÄRKER DU AV DET? 

 HUR VILL DU ATT ANDRA PERSONER SKA UPPFATTA DIG? 

 HUR UPPFATTAR DU ANDRA SOM ENLIGT DIG TRÄNAR MYCKET?  

 SÄGER DET DIG NÅGOT OM DEM SOM PERSONER? I SÅ FALL VAD? VAD TROR 

DU DE MER HAR FÖR EGENSKAPER? 

 HUR UPPFATTAR DU DEM SOM TRÄNAR LITE ELLER INTE ALLS?  

 SÄGER DET DIG NÅGOT OM DEM SOM PERSONER? I SÅ FALL VAD? VAD TROR 

DU MER DE HAR FÖR EGENSKAPER?  
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 VAD TROR DU ÄR ORSAKEN TILL ATT ANDRA INTE TRÄNAR? 

 

KÄNSLOR KRING TRÄNING KOPPLAT TILL DIG SJÄLV 

 VAD ÄR ORSAKEN TILL ATT DU TRÄNAR?  

 HUR KÄNNER DU NÄR DU SKA GÅ OCH TRÄNA?  

 HÄNDER DET ATT DU HAR LUST ATT STRUNTA I ATT TRÄNA? 

 VAD GÖR DU/TÄNKER DU DÅ?  

 VAD KÄNNER/TÄNKER DU OM DIG SJÄLV NÄR DU TRÄNAR? 

 HUR SKULLE DU TÄNKA/KÄNNA OM DIG SJÄLV I FALL DU SLUTADE TRÄNA?  

 HUR SKULLE DU TÄNKA/KÄNNA OM DIG SJÄLV OM DU TRÄNADE ÄNNU MER 

ÄN DU GÖR IDAG? 

 

 

 ÄR DET NÅGOT ANNAT SOM VI INTE TAGIT UPP UNDER INTERVJUN SOM DU 

SKULLE VILJA TA UPP?  

 

 TACK FÖR ATT DU VILLE STÄLLA UPP! 
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