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Sammanfattning 

Träning är ett komplext fenomen. Det är dels en grundläggande komponent för hälsa men 

samtidigt ett tillvägagångssätt i strävan att nå idealet, vilket kan utryckas sig i extrema 

förhållningssätt. Informations- och kommunikationsteknologin har dessutom utvecklats 

radikalt de senaste åren. Detta har föranlett att internet blivit den starkaste informationskällan 

för dagens ungdomar, vilket kan liknas vid en arena där det ständigt förmedlas ideal kring 

utseende och träning. Studien genomfördes därför med syftet att undersöka hur ungdomar 

påverkas av samhälleliga ideal och vår tids frekventa användande av sociala medier, samt 

ungdomarnas tankar kring träning och i vilken utsträckning den anses hälsosam. 

Undersökningen utgår ifrån ett kvantitativt tillvägagångssätt där 102 respondenter i åldrarna 

17-18 år fick besvara en webb-enkät med totalt 23 frågor. Resultatet påvisar att ungdomar 

upplever samhällets krav på träning och kroppsideal nästintill som ouppnåeliga och att det ger 

konsekvenser som försämrad självbild samt att sociala medier till stor del har en negativ 

påverkan på ungdomarna. Resultaten indikerar att träning tenderar att passera gränsen till 

ohälsosamt när individen anser att träning är den viktigaste delen i livet och sociala relationer 

prioriteras bort. Det kan också ses att kunskapsläget kring detta fenomen är begränsat och att 

det finns behov av ytterligare forskning. 
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Inledning 

Studien syftar till att undersöka ungdomars perspektiv av vad som anses som hälsosam kontra 

ohälsosam träning. Ständigt informeras människor från flera olika håll hur viktigt det är med 

fysisk aktivitet för hälsan, trots att människor idag lever i en verklighet där de flesta har en 

stillasittande sysselsättning och kroppen inte når upp till den fysiska utmattning som sig 

dagligen bör. Folkhälsoinstitutet (2016) bekräftar detta och förklarar att enligt nationella 

undersökningar kan det ses att allt fler människor inte lever upp till rekommenderad 

aktivitetsnivå för att nå en god hälsa, utan har en alltmer stillasittande livsstil som kan leda till 

en rad olika sjukdomstillstånd som till exempel ätstörningar och psykisk ohälsa.  

 

Folkhälsoinstitutet (2016) arbetar för att skapa förutsättningar i samhället för en god hälsa, på 

samma villkor, för samtliga invånare i Sverige, och framhäver vikten av träning för ett 

hälsosamt liv och en god livskvalitet. Zanker och Gard (2008) menar att det inte är en 

överdrift att säga att fysisk aktivitet i dagens samhälle kan tyckas vara botemedlet på de flesta 

tillstånd, alltifrån att träna för att förebygga olika sjukdomstillstånd till att förbättra 

koncentrationsförmågan och prestera högre i skolan eller bättre på jobbet. So, Prestin, Lee, 

Wang, Yen och Chou (2016) förklarar vidare att sociala medier kan medföra förödande 

konsekvenser då människor hela tiden blir påmind om de hälsobudskap som florerar på 

internet. På Twitter och Facebook till exempel, delas hälsoartiklar och träningsprogram hela 

tiden. 

 

Det kan också ses att många försöker nå dessa ideal, genom intensiv gymträning eller andra 

former av träning på sin fritid och ofta även i kombination med strikta kostscheman. Lopez, 

Corona och Halfond (2013) menar att från en tidig ålder bombarderas dagens ungdomar med 

mediabilder om vilka typer av kroppar som samhället anser vara attraktivt. För flickor är 

idealet att vara smal men ändå ha former medan för pojkar är en muskulös fysik det ultimata 

idealet. Ungdomar som ser dessa samhälleliga krav och anammar dem löper ökad risk för att 

utveckla missnöje med sin kropp, vilket i sin tur kan leda till överträning, hetsträning eller 

anorexi. 

 

Lyn och Grigorenko (2014) menar att en pubertal tonåring är förvirrad och sökandet efter sin 

rätta identitet har precis börjat. Han eller hon påverkas av olika psykosociala orsaker, de 

provar sig fram med olika kläder, attribut för att hitta sig själv och sin egen stil samt är under 

denna tid mycket mottaglig och känslig för omgivningens synpunkter och kommentarer. De 

kroppsideal som finns i samhället idag är förmedlade via mode och sociala medier och har en 

stor genomslagskraft på allmänhetens uppfattning. Det är idag väldigt svårt att inte bli 

påverkade av de ideal som lyfts fram i samhället. Att känna ett missnöje med kroppen är 

vanligt förekommande både bland kvinnor och män. Media har en stor påverkan på dessa 

ideal där männen helst ska ha en väldigt muskulös manskropp samt att kvinnor ska vara 

tillräckligt smala men framförallt ha en fin kroppsform. White och Halliwell (2010) förklarar 

att genom massmedias påverkan om hur kroppen ska se ut medför det utvecklingen av en 

störd kroppsuppfattning hos ungdomarna. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=White%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20206589
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Halliwell%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20206589
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En central anledning till varför vår studie är viktig är på grund av att vi genom tidigare 

forskning kring ämnet förstått att behandling kring detta område är väldigt svårt och komplext 

samt att fenomenet inte är ett uttalat och diagnostiserat tillstånd i dagsläget. Därför vill vi i vår 

studie belysa vikten av att arbeta förebyggande inom området och därigenom skapa bättre 

förutsättningar för unga individer i dagens samhälle som lever under ett ständigt massmedialt 

förtryck och påverkan. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka gymnasieungdomars perspektiv kring träning och ideal.  

 

Syftet ska, utifrån ungdomarnas förståelse, besvaras genom nedanstående frågeställningar: 

1. I vilken utsträckning är träning hälsosamt för dessa ungdomar och när tenderar det att 

passera gränsen till ohälsosamt?  

2. Hur upplever ungdomarna samhällets krav på träning och kroppsideal? 

3. Vilken påverkan har sociala medier på ungdomarna kring krav på träning och kroppsideal? 

Socialt arbete som ett genomgående perspektiv 
Socialt arbete är ett väldigt svårdefinierat begrepp och kan tolkas olika beroende på vilket 

socialt sammanhang det avser och är starkt påverkat av politiska, ekonomiska, kulturella samt 

organisatoriska sammanhang. Det kan dock generellt beskrivas som ett arbete som fokuserar 

på samhällets sociala problem. Sociala problem kan vara allt från individuella till samhälleliga 

bekymmer, men socialarbetarens uppgift är då att genom sin kunskap kring olika teorier för 

att förstå dessa bekymmer arbeta med att förebygga, åtgärda eller förhindra dessa problem 

(Meeuwisse & Swärd, 2016). Oscarsson (2012) styrker detta genom att förklara att som 

socialarbetare sker den största delen av arbetet ofta direkt eller indirekt med människor i olika 

utsatta livssituationer, med en målsättning att försöka hjälpa eller stödja dessa individer att 

uppnå en förändring mot det bättre.  

 

Sunesson (2016) diskuterar vidare kring sociala problem och menar att dessa kan vara svåra 

att definiera, då det kan handla om subjektiva eller samhälleliga bedömningar och 

värderingar, vilket i sin tur medför att det i sig inte finns några konkreta sociala problem utan 

att det inte är förrän när någon framträdande grupp, eller individ, i samhället definierar olika 

tillstånd som sociala problem, som dessa faktiskt konstrueras. Lindqvist och Nygren (2016) 

bekräftar detta och förklarar att det är människan som genom social konstruktion konstruerar 

olika attityder i samhället. Med detta till grund är det betydelsefullt att som socialarbetare 

reflektera kring hur olika sociala processer bidrar till att träning tenderar att passera gränsen 

från hälsosam till ohälsosam. Som socialarbetare kan man komma att stöta på detta problem i 

många olika instanser som till exempel inom barn och ungdomspsykiatrin, ungdoms- och 

elevhälsan samt även inom hälsocentralen där socionomer är aktiva. Det är därför av vikt att 

denna proffession arbetar hälsofrämjande och informativt kring detta område redan i unga 

åldrar. 
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Centrala begrepp 
Ackard, Brehm och Steffen (2010) menar att överdriven träning är ett komplext ämne och ses 

bäst som flerdimensionell. De menar att fenomenet är beroende av många olika faktorer och 

liknar varandra men ska ses som olika grupper. Därför har vi valt att förtydliga vissa av 

begreppen som benämns i studien. 

 

Utseendekultur: Begreppet beskriver den tillvaro som människor lever i och hur den är 

präglad av värdesättning kring skönhet och utseendeideal, samt hur dessa vidmakthålls. 

Utseendeidealen är inskränkta och det är en klar minoritet i samhället som passar in i den 

mallen. Butiker, teve, tidningar, livsmedelsbutikens hyllor med mera, marknadsför ständigt 

bilden av idealet och försöker sälja produkter och tips för att underlätta vägen dit. Denna 

marknad omsätter flera miljarder, då majoriteten av individerna i samhället ändå försöker att 

leva upp till dessa orimliga ideal (Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde, 2014).  

 

Utseendekulturen karaktäriseras även utav en naiv tro kring att utseendeidealet har direkt 

koppling med lycka, alltså genom att uppnå idealet kommer individens liv även att berikas 

med lycka och framgång. Detta är attribut som tillskrivs attraktiva individer, trots att de aldrig 

har tillfrågats kring deras egen upplevelse kring lycka och framgång. Den yttersta 

konsekvensen med utseendekulturen, är känslan av otillräcklighet och tankar kring 

kroppsmissnöje som den väcker (Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde, 2014).  

 

Kroppsuppfattning: Begreppet innefattar flera olika komponenter, det handlar dels om 

känslor, attityder, beteenden samt upplevelser i relation till sin kropp. När det gäller känslor 

handlar det om vilka känslor kroppen väcker, det kan vara allt från stolthet till skam. Attityder 

handlar om hur viktigt utseendet faktiskt är för individen samt hur denne ser på det rådande 

idealet. Upplevelser innefattar individens förmåga att lyssna till kroppens sinnesintryck, så 

som hunger, samt vilka upplevelser som väcks i samband med när individen ser sin egen 

spegelbild. Följaktligen skapar dessa komponenter individens beteende, vilket skulle kunna 

förklaras genom att det som sker inom oss, inre värderingar kring vårt yttre, speglas i vårt 

beteende (Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde, 2014).  

 

Ätstörningar: Ett samlingsbegrepp för en rad destruktiva beteendemönster som påverkar kost 

och livsstil på ett negativt sätt. Ätstörningar kan yttra sig på olika sätt, allt från kraftig 

undervikt, självsvält till i vissa fall genom överdriven träning. Vid Anorexia Nervosa, som är 

den vanligaste men även den mest allvarliga formen utav ätstörningsproblematik, får 

individen störd kroppsuppfattning som kan yttra sig i självsvält och extrem undervikt. 

Anorexia Nervosa klassificeras som en psykisk sjukdom. Sjukdomen drabbar mest 

tonårsflickor och dödligheten är hög.  

 

En annan vanlig form av ätstörningsproblematik är Bulimia Nervosa, vilket innebär att 

individen som drabbats av sjukdomen hetsäter och för att sedan tvinga sig själv att kräkas upp 

maten. En tredje typ av ätstörning är hetsätning, vilket innebär kontrollförlust över sitt 

kostintag och individen stoppar i sig stora mängder mat, men till skillnad från Bulimia 

Nervosa följs inte hetsätningen av något olämpligt kompensationsbeteende såsom kräkningar 
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eller fasta. De tillstånd som inte uppfyller kriterier för Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa 

eller hetsätning benämns som ätstörning UNS, det vill säga en ätstörning utan närmare 

specifikation (Lin & Grigorenko, 2014). 

 

Ortorexia Nervosa: För tillfället är inte Ortorexia Nervosa en diagnos utan klassificeras 

enbart som ett syndrom eller fenomen där individen riktar mycket starkt fokus på överdriven 

träningen och nyttiga livsmedel (Lin & Grigorenko 2014). Håman, Barker-Ruchti, Patriksson 

och Lindgren (2015) menar att Bratman var den första att mynta begreppet ortorexi under sent 

1990-tal och förklarade det som ”En fixering vid att äta hälsosam mat för att undvika dålig 

hälsa och sjukdomar.”  

 

Håman et al. (2015) påpekar att det tidigare har forskats för lite kring det tvångsmässiga 

beteendet till träning och motion och att fokus istället har riktats för mycket på fixering kring 

mat. Författarna menar istället att ortorexi handlar om ett överdrivet förhållningssätt till 

träning och mindre kring maten än vad som tidigare nämnts i forskning och samhälleligt 

konstruerat som ortorexi. 

 

Fysisk aktivitet: Lin och Grigorenko (2014) menar att fysisk aktivitet är all aktivitet som 

individen utför genom fysisk handling eller rörelser som kräver en högre förbrukning av 

energi utöver vardagliga aktiviteter. Frisén, Holmqvist Gattario och Lunde (2014) berättar att 

undersökningar har påvisat att nästan hälften av Sveriges invånare, i åldrarna arton till 

sjuttiofyra år, tränar två gånger eller mer per vecka. De vanligaste träningsformerna var 

löpning, styrketräning, cykling, power walks och gympa.  

Metod  
I detta avsnitt kommer studiens metodval samt förfarande vid datainsamlingen att presenteras. 

Avsnittet innefattar enkätens uppbyggnad, databearbetning, arbetsfördelning, 

litteratursökning, studiens trovärdighet, metodologisk reflektion samt etiska överväganden.  

 

Enkätens utformning och konstruktion 

En webbenkät skapades i programmet Google formulär, vilket är Googles egna kostnadsfria 

hemsida där anpassade formulär kan skapas för undersökningar och enkäter. Detta förfarande 

valdes med utgångspunkt av dess tillgänglighet, enkla design samt egna tidigare erfarenheter 

kring. Enkäten för denna studie konstruerades med frågor som ansågs vara relevanta för 

studie syfte och frågeställningar. Frågorna utformades på ett standardiserat sätt. Trost (2012) 

menar att med en hög grad av standardisering i utformningen av enkäter, minskar det 

möjligheten för individuella feltolkningar av frågorna vilket medför att respondenternas svar 

blir möjliga att jämföra och urskilja skillnader bland. 

 

Enkätens frågor utformades på det sätt att svarsalternativen till stor del är strukturerade, det 

vill säga att alternativen är fasta. Det förekommer även öppna svarsalternativ i enkäten, med 

det menas att det saknas ett bundet svarsalternativ, alltså avsaknad av angivna förslag (Trost, 

2012). Enkäten består av en majoritet strukturerade frågor med avsikten att underlätta för 
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ungdomarna, då det medför att de endast behöver sätta ett eller flera kryss för att besvara 

frågan. De strukturerade frågorna underlättar också vid databearbetningen. Sammantaget är 

tjugo av tjugotre svarsalternativ i enkäten strukturerade svarsalternativ och resterande tre 

svarsalternativen av öppen karaktär, i form av att respondenten kan besvara med fritext.  

 

Körner och Wahlgren (2015) stärker valet av slutna svarsalternativ och menar att svaren blir 

lätta att bearbeta samt att det underlättar för respondenterna då det finns givna svarsalternativ. 

Dock finns det även en risk med att använda sig av slutna svarsalternativ, eftersom det 

möjligtvis kan resultera i ogenomtänkta svar samt att det inte täcker alla möjligheter kring 

frågan. Ett sätt att undvika detta är att ta med svarsalternativet ”övrigt, annat eller 

specificera___”. Denna uppbyggnad, med varierade svarsalternativ, var ett medvetet val vid 

konstruktionen av enkäten för att minimera risken att missa potentiella svarsalternativ samt 

ogenomtänkta svar. 

 

Vidare betonar Trost (2012) vikten av objektivitet vid utformning av strukturerade frågor 

samt svarsalternativ, det är betydelsefullt utformaren av enkäten har god självinsikt kring sin 

subjektiva åsikt samt hög medvetenhet och förmåga att tydligt beskriva begrepp och termer 

som framförs till respondenterna.  Dessa ovanstående faktorer har tagits i beaktan vid 

utformningen av enkäten, frågor och svar är uppbyggda på ett objektivt sätt samt har de 

begrepp och termer, som eventuellt kan vara diffusa att förstå, förtydligats genom ytterligare 

beskrivningar. 

 

Arbetsfördelning 

Arbetsfördelningen har varit jämt fördelad mellan de tre författarna under studiens gång, för 

att möjliggöra en sådan enhetlig och följsam text som tänkbart. Författarna har från start varit 

eniga om studiens syfte samt frågeställningar, då alla är intresserade av socialt arbete i 

kombination med hälsa och friskvård. Samtliga parter har varit lika delaktiga i 

litteratursökningen samt vid insamlandet av data. Studiens har systematiskt genomarbetats 

tillsammans, kontinuerligt under hela uppbyggnaden, vilket anses har varit ett positivt 

förfarande då studiens kvalitet därigenom stärkts. 

 

Litteratursökning 

Vid början av studien, för att kartlägga och undersöka ämnets relevans på sociala medier, 

söktes #Fitness på Instagram vilket gav 116.935.815 träffar den 24 februari 2016. Idag den 13 

april 2016, drygt två månader senare, ger samma sökord 128.326.142 träffar. Ökningen sker 

med stormsteg och det är ett faktum att träningen är central i dagens samhälle. 

Fortsättningsvis hade insamlandet av litteratur till avsikt att skapa en förståelse för mängden 

av kunskap som finns att tillgå i ämnet samt för att skapa en god grund inför 

uppsatsskrivandet, och för att kunna utforma en enkät med relevanta frågor.  

 

Det litterära underlaget består av flertalet vetenskapliga artiklar, rapporter, böcker och även 

subjektiva upplevelser från Sveriges radio och informationssidor. Anledningen till att det 

litterära underlaget är av varierande karaktär är för att kunskapsläget om överträning har 
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framstått som relativt låg, samt ofta förväxlad med ortorexi då fenomenet överträning inte har 

någon egen enhetlig definition. Sökningen har främst skett på olika databaser via Umeå 

universitetsbibliotek, så som SwePub, Pubmed och SocIndex, samt på Skellefteå 

Campusbibliotek via libris och Scholar Google. Några av sökorden som använts är; excessive 

exercise, health, body image, body esteem, adolescents och social media.               

 

Målgrupp 

Studiens målgrupp och avgränsning för studien är ungdomar i årskurs två på gymnasiet. 

Skolan ansågs vara en naturlig kontaktväg, då ungdomarna vistas dagligen i skolmiljön. Den 

avgörande faktorn till avgränsningen gällande ålder är på grund av att de flesta gymmen har 

en genomsnittlig åldersgräns på 15-16 år, vilket medför att yngre individer inte är aktuella 

som respondenter för studien. Bryman (2011) bekräftar att den viktigaste faktorn för valet av 

målgrupp är att respondenterna ska vara relevanta nog för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. 

 

Urval  

Denna studie valdes att genomföras på kommunala gymnasieskolor i en mellanstor kommun i 

Norrland. Det ansågs rimligt för denna studie att fokusera på de kommunala skolorna 

eftersom dem är de tre största skolorna i kommunen samt för att bespara tid. Telefonkontakt 

togs därefter med studie- och yrkesvägledare på de aktuella skolorna, som gav information 

om hur många män respektive kvinnor som studerade vid vardera program. Eftersom studien 

vill påvisa ett resultat som är representativt av respektive kön valdes ett klusterurval som 

urvalsförfarande. Bryman (2012) menar att ett klusterurval är ett tillämpligt tillvägagångssätt 

för att få ett representativt urval av både män och kvinnor (Bryman 2011).  

 

Eftersom de kommunala skolorna valts att studeras i denna studie fanns det arton teoretiska 

och yrkesinriktade program till förfogande. Följaktligen skapades tre kluster innehållande sex 

program i vardera, där det första klustret var klasser med en majoritet på kvinnor, det andra 

klustret var klasser med en majoritet på män och det tredje klustret var klasser där det var lika 

mycket kvinnor som män. Dessa kluster kunde skapas utifrån de klasslistor studie- och 

yrkesvägledaren delgivit. Efter reflektioner kring antalet respondenter ansågs hundra 

besvarade enkäter vara ett rimligt antal för denna studie, varav fyra klasser valdes att studeras 

för att uppfylla kvoten.  

 

Sedan utfördes totalt fyra obundna slumpmässiga urval (OSU) med hjälp av en tärning där 

programmen i klustren fick en siffra mellan ett och sex. Ett OSU utfördes i klustret 

innehållande majoriteten kvinnor, ett OSU i klustret med majoriteten män samt utfördes två 

OSU i klustret där könsfördelningen mellan kvinnor och män var relativt lika. Valet att utgöra 

två OSU i det klustret där könsfördelningen såg relativt lika ut baseras på att studien vill 

eftersträva en hög grad av generaliserbarhet bland både kvinnor och män. Bryman (2011) 

menar att OSU är den mest grundläggande formen av sannolikhetsurval, då varje enhet inom i 

populationen därmed har likvärdig möjlighet att komma med i urvalet.  
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Vidare skickades ett mail ut till varje berörd rektor för vardera program för att få ett 

godkännande om att lämna ut enkäterna i klasserna. Dessvärre blev responsen från fem av 

rektorerna negativ, då de hänvisade till tidsbrist. Dock var en av rektorerna positiv till ett 

genomförande av enkät-undersökningen och tog kontakt med de mentorer som var ansvariga 

för de slumpvis utvalda klasserna inom klustren. Mentorerna ombads att informera 

studenterna kring webbenkäten och dela ut länken under självvald lektionstid. Samtliga av 

dessa mentorer accepterade att deras respektive klasser medverkade i studien.  

 

Bortfall 

I denna studie har hanteringen kring bortfall utförts på ett genomtänkt och etiskt sätt. För att 

undvika samt minimera eventuella bortfall genomfördes en genomarbetad samt välformulerad 

enkät med ett tillhörande informationsbrev som inledningsvis skickades ut. Mentorerna 

ombads sedan muntligt att delge informationsbrevet till respondenterna samt fanns det att 

tillgå och läsa via länken till webbenkäten. 

 

Ejlertsson (2015) förklarar att om det finns bortfall på enstaka frågor bland de som i övrigt har 

besvarat enkäten så benämns det som internt bortfall.  Det kan även antas att det finns 

respondenter i studiens urval som vägrar eller inte har möjlighet att delta i den avsedda 

undersökningen, i detta fall talar man om externt bortfall. Fyra klasser bestående av studenter 

som läser andra året på gymnasialnivå deltog i studien. Sammantaget skulle dessa fyra klasser 

uppfylla den aktuella studiens önskade kvot av hundra respondenter och svar. De fyra 

klasserna bestod av totalt 110 elever, varav 102 svarade på enkäten. Anledningen till detta 

bortfall av åtta respondenter beror på att dessa elever inte befann sig på lektionen den aktuella 

dagen för enkätundersökningen.  

 

Respondenter som ej haft möjlighet att delta i den avsedda undersökningen på grund av olika 

anledningar som ingår i studiens urval, definieras som ett externt bortfall enligt Ejlertsson 

(2015). Det externa bortfallet antogs dock inte avgörande för studien eller dess resultat och 

enligt Bryman (2012) är någon form av bortfall nästan alltid att räkna med i en undersökning. 

Det externa bortfallet varav åtta personer uppfyller ändå studiens önskvärda kvot av 100 

respondenter. Ejlertsson (2015) förklarar att en minskad grad av bortfall innebär en högre 

grad av generalisering till studiens målpopulation, vilket anses vara ett kvalitetsmått inom den 

kvantitativa forskningen.  

 

Databearbetning 

Studien genomfördes med hjälp av Google docs, vilket är ett digitalt verktyg som är 

tillämpligt via internet. En webbaserad enkät utformades i detta program och besvarades 

sedan av hundratvå respondenter. Då undersökningen fått in alla svar sammanställde Google 

docs automatiskt ett resultat samt sammanställande av svaren. Olsson och Sörensen (2011) 

menar att numera bearbetas kvantitativt materialet i stor utsträckning av datorer. Den så 

kallade rådatan samlas in av forskarna och sedan hjälper datorn till med bearbetning av 

materialet. 
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Google docs var ett enkelt, effektivt och lättöverskådligt program att arbeta med då den både 

kunde användas vid skapandet av enkäten och även vid bearbetandet av datan. Programmet 

gav en direkt överblick efter insamlandet av data då det framgick på ett tydligt sätt i 

programmets sammanställning var, när, samt hur många bortfall respektive fråga fått. Bortfall 

redovisas separat under avsnittet bortfall och interna bortfall under resultatdelen. 

 

Eftersom att studien inte är av jämförande karaktär krävdes heller inget program med 

korstabuleringsfunktion och motiverade därmed till användandet av Google docs som 

program. Programmet redovisade på ett tydligt sätt hur många respondenter som svarat samt 

hur många procent antalet individer innebar. Programmet kunde sedan användas och vara 

behjälpligt genom att konvertera resultaten vidare i Excel. Denna bearbetning kunde användas 

för att räkna ut exempelvis det genomsnittliga värdet i minuter som individerna skattade att de 

tränar.  Samt för att få en bättre insyn och sammanfattande bild över vad respektive person 

angett för specifika svar.  

 

Trovärdigheten 

Genomgående i studien har det fortlöpande förklarats och redovisats kring olika val och 

tillvägagångssätt i forskningen. Studien utgår ifrån kvantitativ metod och datainsamling. 

Bryman (2011) förklarar att den kvantitativa forskningen till skillnad från den kvalitativa är 

mer objektiv på det sättet att resultatet inte går att styra eller manipulera. Alla steg under 

arbetets gång är noga redovisade och motiverade vilket skapar transparens. Hög grad av 

transparens är viktigt i en forskningsstudie då det stärker kvaliteten, visar på hur forskaren 

steg för steg gått tillväga och kommit fram till studiens slutsatser, samt vilka 

ställningstaganden och motiveringar som utförts under hela forskningsprocessens gång (ibid.). 

 

Vidare berättar Bryman (2011) kring begreppen reliabilitet och validitet och hur de ofta 

förväxlas, men egentligen är två skilda begrepp. Reliabilitet handlar om vilken kvalitet samt 

pålitlighet det valda mätinstrumentet har, samt huruvida kunskapen tagits fram på ett pålitligt 

sätt. Enkäter är enligt Bryman (2011) ett fullgott mätinstrument och anses bidra till en högre 

grad av objektivitet och mindre påverkan, då forskaren i en mindre utsträckning påverkar 

utfallet, än i en kvalitativ studie. Torst (2012) bekräftar att mätinstrumentets kvalitet bäst 

prövas genom att studera vilken grad av påverkan forskaren har på det valda mätinstrumentet. 

Följaktligen menar Axelsson (2012) att användandet av olika databaser också stärker studiens 

trovärdighet, eftersom utbudet av relevanta artiklar därigenom ökar. 

 

Trovärdigheten och generaliserbarheten för studien stärks också ifall den är möjlig att 

dupliceras, alltså upprepas utan att påverkas av vare sig tid, rum eller fysisk person som utfört 

studien (Bryman, 2011). Studiens urvalsförfarande grundades i kluster av målpopulationen, 

efter reflektion kring att studiens möjlighet att reproduceras skulle öka vid ett sådant 

tillvägagångssätt. I nästa steg utfördes ett obundet slumpmässigt urval av respektive kluster.  

Studiens syfte och frågeställningar antas även kunna besvaras oberoende av faktorer som 

geografiska punkter, etniska tillhörigheter, intressen eller kön, vilket även det medför en ökad 

trovärdighet och generaliserbarhet enligt Bryman. 
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Metodologisk reflektion 

Inledningsvis vid studiens uppstart diskuterades ämnet med en lektor inom socialt arbete, som 

har stor kunskap samt eget intresse kring hälsa och friskvård. Diskussion fördes kring ifall 

frågeställningarna om fenomenet träning i för stor utsträckning, som valdes benämnas som 

överträning, kunde vara relevant att undersöka vidare. Det framgick att fenomenet överträning 

är väldigt dagsaktuellt och att det finns uppenbara oklarheter kring vad som egentligen anses 

och kan definieras som överträning. 

 

Det kan ifrågasättas hur ett beteende som kan ge allvarliga och destruktiva konsekvenser, 

ändå marknadsförs som något väldigt hälsosamt, positivt och som ett allmängiltigt 

samhälleligt ideal att leva upp till. Trots att beteendet kan uppfattas som överdrivet i vissa 

sammanhang, exempelvis när det gäller individer som tränar i väldigt hög utsträckning samt 

flera tillfällen dagligen, kan beteendet ändå få uppmuntrande peppning och positiva 

kommentarer. Detta medför att en individ kan ha ett destruktivt träningsförhållande, men ändå 

få positiv uppmärksamhet från omgivningen för att träning alltid tycks vara den rätta vägen 

för att uppnå det samhälleliga idealet. Det är med detta i grund som studiens syfte och kärna 

utvecklats, alltså frågeställningen kring när individen tippar över den sköra tråden mellan att 

vara sund eller destruktiv i sitt förhållningssätt till träning. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ungdomar påverkas av samhälleliga ideal och 

vår tids frekventa användande av sociala medier, samt ungdomarnas tankar kring träning och i 

vilken utsträckning den anses hälsosam. Respondenterna fick genom webenkäter beskriva sin 

subjektiva upplevelse kring fenomenet överträning, samt samhällelig och massmedial 

påverkan.  

 

Enkätundersökningen kunde utföras kostnadseffektivt på en stor del av målpopulationen samt 

var den tidsbesparande, och kan därmed anses som ett lämpligt metodval för studien. Vidare 

berättigades metodvalet ytterligare på grund av förkännedomen att målgruppen hade tillgång 

till egna datorer via skolan. Ejlertsson (2005) förklarar att respondenten kan ge ett mer 

subjektivt svar då den så kallade intervjuareffekten utesluts, vilket den gör genom 

webbenkäter, eftersom respondenten inte påverkas av intervjuarens närvaro. 

 

Bryman (2011) bekräftar vidare att respondenterna även ges längre tid att reflektera över 

frågorna genom användadet av webbenkäter då de därmed ges möjlighet att besvara frågorna i 

egen takt. Dock finns det även nackdelar med enkäter som metodval, ett av dessa problem är 

att det begränsar möjligheten till följdfrågor samt att svarsutrymmet kan upplevas begränsat. 

Detta är dock ett problem som inte bör återfinnas i enkäten, då följdfrågor samt expanderat 

svarsutrymme finns att tillgå vid frågor som kan besvaras mer fylligt vid önskemål. Det 

område som inte har kunnat vidta åtgärder är graden av tillförlitlighet i enkätsvaren, på grund 

av anonymiteten som anses vara av större vikt än att eftersträva en möjlighet till ytterligare 

kontakt med respondenterna vid eventuella frågetecken. Vidare kan vissa brister i 

utformningen av enkätfrågorna urskiljas, då teoretisk mättnad inte är uppnådd i vissa frågor 

då svarsalternativen egentligen inte besvarar något konkret, utan hellre medför vidare 

frågeställningar. Dock bör det förstås att detta är en väldigt liten och begränsad studie 
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framförallt tidsmässigt, vilket innebär att ämnet undersöks men inte kan uppnå teoretisk 

mättnad och kräver därför vidare forskning. 

 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden har ständigt tagits i beaktan under studiens gång. Bryman (2011) 

förklarar att som forskare finns det två olika forskningsetiska överväganden att ta hänsyn 

till.  Den ena är forskaretiken och det är etiken som inbegriper forskarens eget ansvar och 

moral gentemot professionen, den egna forskningen samt forskarkollegorna. Den andra är 

forskningsetiken och den handlar om att forskaren ska förstå sitt ansvar och behandla de 

medverkande individerna i studien på ett respektfullt sätt.   

 

Utgångspunkten i studien utgår från de fyra etiska principerna som gäller inom svensk 

forskning. Den första principen är informationskravet, det vill säga att de berörda individerna 

mottagit information om studiens syfte, vilka moment som ingår samt att deras deltagande är 

frivilligt och att de kan avsluta sin medverkan när som helst under studiens gång. 

Samtyckeskravet ingår även som en etisk utgångspunkt och med det menas att deltagarna 

själva har rätten att bestämma över sin medverkan. Den tredje principen är 

konfidentialitetskravet med det menas att uppgifter om de personer som ingår i 

undersökningen ska behandlas med konfidentialitet. Den fjärde etiska principen studien 

förhållit sig till är nyttjandekravet, att de uppgifter som samlas in under undersökningen om 

enskilda personer endast används i forskningens ändamål (Bryman, 2011).  

 

Ett informationsbrev skickades ut till sex rektorer som var knutna till de slumpmässigt utvalda 

klasserna. Den rektorn som tackade ja till studien skickade vidare informationsbrevet till 

mentorerna för de valda klasserna som i sin tur delgav studenterna informationsbrevet och 

länken till enkäten, därigenom har de fått ta del av studiens syfte samt vad den ska användas 

till. Vid eventuella språkförbistringar ombads mentorn att hjälpa till med bokning av 

telefontolk eller ta kontakt med eventuellt tolkningsstöd som finns på skolan för dessa elever, 

men denna problematik blev aldrig aktuell. 

 

En muntlig information framfördes till respondenterna via mentorerna om studiens syfte, 

anonymiteten, att studien var frivillig att delta i samt att individerna har möjlighet att hoppa 

av när som helst under studiens gång. De informerades även om nyttan med studien samt att 

svaren enbart används för det ändamål som studien avser och inte i något annat sammanhang. 

Det förtydligades också att det respondenter som är med i studien är avidentifierade, inga 

personuppgifter förekommer. Detta framgick tydligt vid informationen om enkäten, vilket 

Ejlertsson (2005) understryker är grundläggande för att uppfylla informationskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. För att stärka konfidentialitetskravet ytterligare 

informerades respondenterna om att det enkätmaterial som samlas in kommer att förvaras på 

en hårddisk med lösenordsskydd, samt att efter genomförd databearbetning raderas det 

insamlade datamaterialet. Slutligen informerades även respondenterna om att den slutgiltiga 

studien kommer att publiceras på internet.  
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Följaktligen förtydligar Bryman (2011) att samtyckeskravet uppfylls i och med att 

respondenterna svarar på webbenkätundersökning. Detta var en av de främsta anledningarna 

till att webbenkäter användes som datainsamlingsinstrument, samt det betydelsefulla faktum 

att anonymiteten bibehålls. 

 

Studier där ungdomar är respondenter kan medföra vissa etiska dilemman. Ryen (2004) 

problematiserar detta genom att förklara att ungdomar inte har någon självklar förankring till 

varken vuxen- eller barnvärlden. Åldern kan uppenbarligen inte ge något exakt innehåll utan 

kan variera från ungdom till ungdom beroende på vilken kontext de befinner sig i, vilka 

erfarenheter de har samt vilka egenskaper de besitter. Med detta i grund har försiktighet samt 

beaktan vidtagits kring enkätutformningen av studien om ungdomar, genom att försöka 

eftersträva att frågorna inte ska uppfattas som närgångna, påträngande eller känsliga, samt har 

de etiska kraven uppfyllts. 

 

Tidigare forskning 

Under detta avsnitt kommer tidigare forskning bearbetas för att slutligen resultera i en inblick 

kring området överdriven träning samt, hur ungdomar påverkas av samhälleliga ideal och vår 

tids frekventa användande av sociala medier. Till en början kommer begreppet hälsa att 

diskuteras och definieras.  

 

Hälsa 

Enligt FN-organisationen World Health Organization, WHO, (2003) definieras hälsa som ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av 

sjukdom eller funktionshinder. Definitionen har inte ändrats sedan 1948. Vidare förklarar 

Socialstyrelsen (2009) att hälsa kan ses från två dimensioner, dels den självskattade 

dimensionen kopplad till individens egen förmåga, men också den professionellt bedömda 

dimensionen. Bedömningarna kan handla om olika element inom hälsa, då begreppet omfattas 

av fysiskt, psykiskt samt socialt välbefinnande. Samtliga av dessa komponenter är av 

betydelse för att individen ska uppleva känslan av hälsa. 

 

Health promotion is the process of enabling people to increase control over, and to 

improve, their health. To reach a state of complete physical, mental and social well-

being, an individual or group must be able to identify and to realize aspirations, to 

satisfy needs, and to change or cope with the environment. Health is, therefore, seen 

as a resource for everyday life, not the objective of living. Health is a positive concept 

emphasizing social and personal resources, as well as physical capacities. Therefore, 

health promotion is not just the responsibility of the health sector, but goes beyond 

healthy life-styles to well-being. (WHO, s. 1, 1986). 

 

Raustorp (2013) förklarar vidare att det är viktigt att förstå att upplevelsen av hälsa även är 

starkt påverkad av både yttre och inre faktorer, vilket i sin tur medför att den är under ständig 

förändring och därmed inte ett tillstånd som är definitivt och absolut. Således, i enlighet med 

citatet ovan, är det betydelsefullt att förstå att hälsa inte är ett mål som går att uppfylla och 

sedan checka av, utan det är ett tillstånd som är under ständig utveckling samt förändring och 
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bör ses som en resurs att värna om. Det är en subjektiv upplevelse och känslan av upplevd 

hälsa kan skilja sig mellan olika individer.  

 

Jormfeldt (2006) menar dock att det finns tre grundläggande förutsättningar för hälsa, den 

första är autonomi och betyder självstyrelse, vilket innebär rätten att själv bestämma utan 

inflytande av någon överställd. Självständighet, jämlikhet, frihet och känslan av oberoende är 

grundläggande element i hälsobegreppet och hälsan påverkas negativt om valmöjligheter för 

individen saknas. Att klara vardagen, ha makt över sig själv samt inneha förmågan att fatta 

egna beslut liksom att tycka om och tro på sig själv är grundläggande faktorer för att uppleva 

hälsa. 

 

Den andra förutsättningen för hälsa är gemenskapen i ett socialt sammanhang. Förmågan att 

påverka och förändra utifrån sina egna värderingar i samhället samt i privatlivet, detta byggs 

upp med hjälp av att individens autonomi respekteras i det sociala samspelet mellan 

människor. Att ha ett fungerande socialt liv är ett betydelsefullt och avgörande element i 

hälsobegreppet. En viktig åtgärd för att öka den naturliga delaktigheten i samhället för alla 

människor är att öka kunskapen om hälsa (Jormfeldt, 2006). 

 

Den tredje och sista förutsättningen för att uppleva hälsa är meningsfulla aktiviteter och 

handlingar. Det måste finnas ett ömsesidigt givande, att ha någonting att ge till andra är en 

förutsättning för att känna sig värdefull. Ett sätt att lära älska och uppskatta sig själv är att ge 

kärlek till någon annan, vilket är en meningsfull handling som måste ske i samspel med andra 

människor (Jormfeldt, 2006). Vidare menar Antonovsky (2005) att människan är ständigt 

utsatt av yttre påfrestningar, vilka påverkar hälsan på ett eller annat vis, och det är därmed 

viktigt att lära sig att hantera dessa. För att individen ska klara av att hantera dessa 

påfrestningar är det viktigt att denne kan se ett sammanhang i sin tillvaro, vilket är en 

framgångsfaktor för upplevd hälsa.  

 

Antonovsky (2005) förklarar att desto högre känsla av sammanhang, KASAM, desto större 

möjlighet till upplevd hälsa. KASAM är ett mätinstrument som mäter individens upplevelse 

av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i tillvaron. Med begriplighet menas att 

inneha någon form av struktur och regelbundenhet i tillvaron, att kunna förutsäga vissa 

händelser som sker men även kunna förstå händelser som överraskar. Med hanterbarhet 

menas förmågan att möta olika krav från omvärlden samt att se sig själv som resursstark vid 

inträffande av olyckliga situationer, istället för att hamna i offerposition. Med meningsfullhet 

menas förmågan att försöka se någon mening och syfte med allt som sker, både positivt och 

negativt. Dessa delar har visat sig vara grundläggande komponenter för god livskvalitet och 

hälsa.  

 

Majoriteten av Sveriges barn och ungdomar upplever ändå en god hälsa, vilket är något som 

Stain (2008) redogör för, men förklarar att den psykiska och fysiska hälsan bland barn och 

ungdomar uppmärksammas allt mer. När det idag talas om vad som är hälsosamt gentemot 

ohälsosamt har gränserna mellan vad som är sjukt och friskt suddats ut. Det framkommer att 

begreppet psykisk ohälsa kan omfatta allt ifrån allvarliga psykiska störningar, psykisk 
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sjukdom till nedsatt psykiskt välbefinnande. Jormfeldt (2006) styrker detta och menar att ett 

första varningstecken för att en individ inte mår bra är när de drar sig undan och förstör sina 

sociala relationer på grund av upplevd ohälsa och dåligt mående. Stain (2008) förklarar att 

symptomen vid psykisk ohälsa kännetecknas bland annat av ångest, nedstämdhet och oro.  

 

Tidigare forskning pekar på att fysisk aktivitet är otroligt viktigt och att vår tids barn tillhör en 

generation som kallas “soff-potatisar”, en generation som spenderar alltför mycket tid framför 

en skärm och rör sig i alldeles för liten utsträckning. Konsekvenserna av detta beteende kan 

bli att barnen dör före sina egna föräldrar, på grund av exempelvis fetma och andra 

följdsjukdomar. Som följd till detta så tvingar, mer eller mindre, många föräldrar sina barn att 

delta i fysiska aktiviteter, men det kan ifrågasättas ifall det verkligen är rätt väg att gå. Det är 

viktigt att beakta att fysisk aktivitet kanske inte passar för samtliga individer och är inte heller 

en allmängiltig lösning på alla problem (Zanker & Gard, 2008). Dock framgår det i forskning 

att ungdomar som är aktiva inom olika fysiska aktiviteter, upplever den största känslan av 

hälsa och välmående (Holmqvist Gattario, 2013). Faktum kvarstår att vi nu lever i en tid med 

hög teknologisk utveckling och nya sociala interaktioner. 

 

Internet som arena och massmedial påverkan 

Wasilenko, Kulik och Wanic (2007) belyser hur dagens sociala medier ständigt påverkar de 

samhälleliga krav samt kroppsideal, som kan upplevas orealistiska för de flesta individer då 

idealen är snedvridna och nästintill ouppnåeliga. Taveras et al. (2004) understryker vikten av 

att media och mediala flöden bör ta i beaktan vilken hög grad av makt samt påverkan de kan 

inneha på unga killar och tjejer. Media bör ta ansvar och visa upp ett mer sunt kroppsideal för 

ungdomar att ta fasta på, då den bild som framställs i massmedia kan innebära hetsträning och 

ätstörningar av olika slag. 

 

Att massmedia har visat sig ge en negativ inverkan på samhället i stort, främst gentemot 

dagens ungdomar och deras beteende bör analyseras. Szczegielniak, Palka och Krysta (2015) 

förklarar att det kan resultera i låg självkänsla, en negativ självbild, avsaknad av socialt 

sammanhang, hälsosam kost samt överdriven träning. Samt att i strävan efter att uppnå det 

som media framställer som den perfekta kroppen, kan ungdomar komma att använda sig av 

extrema tillvägagångssätt i deras försök att uppnå idealet, till exempel genom okontrollerad 

användning av farmakologiska eller receptbelagda medel. Walker, Anderson och Hildebrandt 

(2009) stärker detta då de har visat sig att flertalet unga pojkar upplever ett ökat tryck att 

uppnå en mager, muskulös kroppsbyggnad och har utvecklat en liberal inställning för 

användning av prestationshöjande medel för att uppnå önskade resultat, trots kännedom kring 

negativa konsekvenser.  

 

Det faktum att samhället blir alltmer digitaliserat medför att dagens barn och ungdomar växer 

upp i en miljö där stora delar av den sociala strukturen med vänner och bekanta är uppbyggd 

samt upprätthålls genom olika sociala medier (Findahl, 2011). Karlsson (2013) menar att 

dagens media och dess framställning har en enorm kraft samt påverkan på människor, 

eftersom de är ständigt uppkopplade. Internet och sociala medier återupplivar en slags social 

täthet och en sorts psykologi som vanligen kunde urskiljas under medeltiden, i likhet med 
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sammanhållningen i en liten by. Tod, Edwards och Halls (2013) menar att det finns ett starkt 

samband mellan olika tillstånd av hetsträning och sociala mediers påverkan vilket visar att 

denna form av social täthet medför att vi snabbare nås av varandras budskap och prestationer. 

Sveriges Radio (2013) i sin tur redogör för att allt fler individer söker hjälp för olika tillstånd 

som kan liknas vid överträning, vilket innebär en form av besatthet av träning och hälsosam 

kost. Även här framgår det att en av de bidragande orsakerna kan vara de träningsbilder som 

florerar på sociala medier, enligt riksföreningen mot ätstörningar.  

 

Fardouly och Vartanian (2016) förklarar vidare kring att användning av sociala medier även 

har ett starkt samband med oro och negativ kroppsuppfattning hos unga flickor och pojkar, 

samt att det är väldigt många ungdomar som jämför sig själv med de bilder och ideal som 

exponeras på sociala medier. Detta förstärker ytterligare den negativa bilden av den egna 

kroppen. Sveriges Radio (2013) förklarar vidare att detta medför positiv feedback samt 

kommentarer. Detta resulterar i en dubbelsidig funktion då det kan driva och motivera 

individer som lider av överträning att fortsätta träna och underhålla det osunda beteendet. 

 

Ideal 

Samhället genomsyras till stor del av olika ideal och de framställs i hög grad av sociala 

medier, inte minst kring utseende men även kring hur människor ska vara och leva. Dessa 

ideal har varit föränderliga över tid, under medeltiden och egentligen fram till 1920-talet har 

idealet för kvinnor främst byggt på den reproduktiva kroppen. Det fanns en tro att kvinnor 

med breda höfter, fylliga bröst och rund mage skulle ha bättre förutsättningar för att kunna få 

barn. Förändringen som skedde på 1920-talet berodde främst på att majoriteten av 

människorna nu hade fått det bättre ställt och därmed hade tillräckligt med mat, vilket tidigare 

inte var en självklarhet i flertalet hushåll, detta medförde att smalhet kunde kännetecknas som 

ett uttryck för kontroll över kroppen. Smalhetsidealet utvecklades följaktligen främst bland de 

rikare i samhället, som hade överflödiga tillgångar av mat. Något som dock är gemensamt, 

trots tidsepok, är att samtliga ideal har varit svåra för majoriteten av människor att uppnå 

oavsett kön (Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde, 2014).  

 

När det gäller det manliga idealet tycks det vara mer beständigt över tid och kan anknytas till 

antiken och de grekiska statyerna. Idealet bygger alltså på kroppar med väldefinierad 

muskulatur, breda axlar och smala höfter. Det handlar idag att som man, ha en relativt låg 

procent kroppsfett och därmed synliga muskler, att vara större än den genomsnittlige mannen 

men mindre än en kroppsbyggare. Andra viktigare komponenter, som tillhör det manliga 

idealet, är längd och kroppsbehåring. Längd likställs med attribut som pondus, kompetens och 

maskulinitet, vilket kortväxta män anses sakna enligt idealet. När det gäller behåring ska 

dagens män ha gott om hår på huvudet, men resten av kroppen ska vara alltmer hårlös. 

Ansiktsbehåring anses vara ett attribut för maskulinitet, dominans och självsäkerhet (ibid.).  

 

Nilsson (2008) förklarar att dagens västerländska kultur visar på en norm där smalhet regerar. 

Tiggemann och Zaccardo (2015) styrker detta men förklarar att numera räcker det inte endast 

att vara smal för att leva upp till idealet. Idag handlar det om att vara tonad, muskulös och 

vältränad för att passa in i den nya trenden “fit is the new skinny”, vilket innebär att det inte 
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bara handlar om att träna för att bli smal, utan även för att bli fit och stark. Frisén, Holmqvist 

Gattario och Lunde (2014) förklarar att det nya idealet förstärker ytterligare individens 

förmåga att kontrollera och behärska kroppen. Det räcker inte längre med intensiva 

bantningskurer, utan nu handlar det även om intensiv och fokuserad träning. 

 

Tiggermann och Zaccardo (2015) menar att trenden syftar till att inspirera människor att leva 

ett allt mer hälsosamt liv genom att träna och äta rätt. Hur man som individ gör rätt och vad 

som är idealet är något människan ständigt ser, hör och läser om via sociala medier som till 

exempel Instagram och Facebook etc. Detta har visat sig medföra negativa effekter, så som 

sämre självbild, mående och kroppsuppfattning. Ivarsson, Svalander, Litlere och Nevonen 

(2012) har kunnat se ett samband mellan en skev kroppsbild och låg självkänsla hos 

ungdomar.  

 

Holmqvist Gattario (2013) förklarar att ungdomar, speciellt flickor i tonåren upplever en stor 

press att leva upp till de kroppsideal som internet och media förmedlar för att känna sig nöjda 

med sig själv. Det är faktiskt en majoritet av dagens unga som upplever att de inte känner sig 

nöjda med sitt utseende och vill förändra sin kropp, men att flickor i större utsträckning än 

pojkar känner av den massmediala pressen. Yager och O´dea (2008) bekräftar att det idag är 

vanligt förekommande bland ungdomar att känna ett missnöje över sitt utseende, samt att 

detta kan komma att leda till en problematisk fixering vilket i sin tur kan ge konsekvenser 

som bland annat överdriven träning, ätstörningar och bantning.  

 

De kroppsideal som råder i dagens samhälle är onaturliga och orealistiska att sträva efter, då 

det framförallt utgår från retuscherade bilder till perfektion. I takt med digitaliseringen är 

idealet mer likartat världen över, än det någonsin tidigare varit. Idealet kan beskrivas som en 

spegelbild som är svåruppnåelig för de flesta (Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde, 2014). 

Tyvärr är sanningen den, att makrosociala faktorer som kulturella normer och värderingar har 

en stark påverkan på ungdomens förhållningssätt till den egna kroppen och deras vilja att 

uppnå det orealistiska idealet (Holmqvist Gattario, 2013). Taveras, Rifas-Shiman, Field, 

Frazier, Colditz och Giliman (2004) bekräftar denna problematik, och menar att denna önskan 

att uppnå det massmediala idealet, som sällan innebär en sund livsstil, kan komma att medföra 

både psykisk och fysisk skada.  

 

Kön 

Människor påverkas av de rådande idealen i samhället, men män och kvinnors 

tillvägagångssätt att uppnå idealet kan se olika ut. Det har påvisats att kvinnor i mycket större 

utsträckning än män kompensations tränar för deras matintag, samtidigt framgår det att det 

finns ingen signifikant skillnad mellan könen när det gäller beteendet överträning generellt. 

Däremot kunde det urskiljas att män i större utsträckning övertränade. Vidare kunde även 

samband mellan ätstörningar och överträning identifieras (Holland, Brown & Keel, 2014). 

Rizk, Lalanne, Berthoz och Kern (2015) har funnit att progressiv ökning av träning ofta är 

förknippat med begränsad kosthållning. Det är inte ovanligt att individer använder träningen 

just för att kontrollera vikten.   
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Johnston, Reilly och Kremer (2011) diskuterar vidare kring ifall träning och motion kan 

uppfattas som ett mer godtagbart och sunt alternativ när det gäller att nå uppsatta kroppsideal, 

än att använda sig utav olika dieter. Det kunde ses redan 1983 att damtidningar publicerade 

fler olika motions-”recept” än bantnings-”recept”. Nilsson (2008) belyser att det är en stor del 

av de unga män som lider utav någon form av ätstörning kan dölja detta genom överdriven 

träning och idrottande. Unga män vill genom sin överdrivna träning ofta gå upp i vikt och 

bygga stora muskler till skillnad från unga kvinnors träning som vanligtvis syftar till att gå ner 

i vikt och tona sin kropp. 

 

Håman et al. (2015) lyfter ytterligare en skillnad vad gäller kön, att kvinnor bryr sig väldigt 

mycket om sin i kropp i sociala sammanhang och hur den ser ut gentemot andra. Männen 

däremot strävade efter en mer muskulös kroppsbyggnad och det primära var att se manlig ut. 

Denna strävan efter en maskulin och muskulös kroppsbyggnad kan arta sig genom att 

individen frekvent har den egna kroppen i fokus samt ständigt granskar dess storlek, form och 

vikt. Walker, Anderson och Hildebrandt (2009) menar att detta fenomen är vanligt 

förekommande bland yngre män och brukar benämnas som kroppskontroll, och kan liknas vid 

en kroppsfixering eller ätstörning, då den påverkar kost, träningsvanor samt det vardagliga 

livet negativt vilket kan utvecklas till ett problem. Trots att fenomenet är vanligt 

förekommande främst bland yngre män, är det ett faktum att detta förekommer även hos det 

kvinnliga könet och den sköra gränsen mellan hälsosam kontra ohälsosam träning väldigt 

komplex. Träning har dels även enormt många positiva aspekter och medför flertalet 

hälsofrämjande fördelar för individen, dock är det viktigt att bejaka när träningen tenderar att 

bli ett problem eller till och med utvecklas till ett missbruksbeteende.  

 

Träningens komplexitet 

Szczegielniak, Palka och Krysta (2015) påpekar på komplexiteten i att det inte är lätt att skilja 

mellan hälsosam och ohälsosam träning, då de båda kan dela samma attribut och egenskaper. 

Under de senaste åren framkommer även medias påtagliga välvilja i att marknadsföra och 

definiera en hälsosam livsstil som ett skydd och försvar mot olika samhälleliga krav. 

Johnston, Reilly och Kremer (2011) bekräftar att träning kan uppfattas som den enda vägen 

att hantera vissa problem eller uppsatta mål, det kan vara alltifrån att hantera svåra känslor 

och oro till viktminskningsmål och utseendeideal. Till en början kan träningen ha varit ett steg 

på vägen för att nå ett sådant mål eller hantera en sådan känsla. Dock kan betydelsen av 

träningen gradvis växa och upplevas allt viktigare för att utvecklas från en vardaglig rutin till 

att bli ett måste som hela livet anpassas och cirkulerar kring.  

 

Johnston, Reilly och Kremer (2011) beskriver överdriven träning som organiserad träning och 

att det kan liknas vid ett rutinmässigt beteende, men att gränserna är diffusa och flyter delvis 

ihop med normal träning. Det som främst kan urskiljas vid definiering av beteendet är främst 

genom frekvens och mängd, alltså hur många tillfällen per dag samt antal timmar totalt per 

vecka som går åt för träning. Vidare innefattar förslaget kring definiering av överdriven 

träning även negativa verkningar som abstinensliknande tillstånd. Det kan även innebära att 
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missade träningstillfällen resulterar i känslor av nedstämdhet och oro, samt prioritering av 

träning trots semester eller skada som drivs av någon form av besatthet eller tvång.  

 

Lin och Grigorenko (2014) styrker att individer som inte förmår att vila från träning kan ses 

som en kraftig markör för ett osunt träningsbeteende. För den som är på väg eller den som har 

utvecklat ortorexi, leder ofta ett inställt träningspass till känslor av ångest och det kan ligga 

när till hands för den som lider av överträningssyndrom att hävda att ångesten blir för stark 

för att avstå ett träningspass. Vid överträning hamnar kroppen i en nedbrytningsfas och det 

föreligger samma fysiologiska reaktioner som vid svält. För att kunna uppnå en balans hos 

individen krävs vila och mat. 

 

Tvångsmässigt tränande och kompensatoriska former av träning kan enligt Holland, Brown 

och Keel (2014) associeras med olika egenskaper som man kan se hos en ätstörd individ. 

Utövandet av träning och motion kan utgöra en kompenserande funktion för en individ med 

en ätstörning. Johnston, Reilly och Kremer (2011) förklarar att träningen används då när 

individen upplevt en känsla av misslyckande i intaget av mat, vilket indikerar på att det skulle 

vara mer acceptabelt med överdriven träning än bantning. Trots att konsekvenserna av 

överdriven träning i princip är desamma som för individer med ätstörningar, tycks överdriven 

träning vara ett mer acceptabelt alternativ i samhället. 

  

Frisén, Holmqvist Gattario och Lunde (2014) menar dock att det är viktigt att vara medveten 

om att individer som har en hög strävan efter en vältränad kropp, vilket kan tänkas vara sunt, 

kan ha ett minst lika destruktivt beteende som individer som har en strävan att uppnå en smal 

kropp. Istället för olika bantningskurer och listor på lågkalorikost, kan tillvägagångssättet 

istället vara flertalet olika kosttillskott, listor kring hälsosam kost samt överdriven mängd 

träning på det. Följaktligen skapar det ett lika besatt och onaturligt beteende kring kost, likt en 

individ med någon form av ätstörningar. Vidare förklarar Blume och Sigling (2013) att en 

form av smittorisk kan påvisas, där det kan leda till en tävlan i kompisgänget om vem som har 

gått ner mest eller uppnått bäst resultat och därmed skapa överdrivna beteenden. Dessa 

beteende kan också komma att resultera i att individen blir beroende av att träna.  

 

Lin och Grigorenko (2014) menar att ett träningsberoende är ett symptom som kan uppstå hos 

en individ vid regelbunden träning och leder till ett ökat driv kring träningsdosen oavsett 

måluppsättning med träningen. Negativa psykofysiologiska reaktioner vid ett uteblivet 

träningspass är humörsvängningar, depression, sömnsvårigheter och nedstämdhet. Johnston, 

Reilly och Kremer (2011) förklarar att svårigheten med att träningsmissbruk, gentemot andra 

former av missbruk, är att beteendet ofta kan uppmuntras utifrån då det utifrån sett kan tolkas 

som ett hälsosamt beteende vilket medför att den träningsmissbrukande individen kan 

berättiga sitt beteende som rätt, trots att individen kan uppleva inre känslor av kontrollförlust. 

Dock är det väsentligt att poängtera att en individ som har ett överdrivet förhållningssätt till 

träning behöver inte själv uppleva kontrollförlusten, då hjärnan får ett dopaminpåslag av 

träningen. Rizk, Lalanne, Berthoz och Kern (2015) påvisar häpnadsväckande likheter i 

hjärnans belöningscenter mellan överträning och vilket annat drogmissbruk som helst och bör 

därmed också tas på lika stort allvar. Søndergaard (2008) förklarar att endorfiner ibland kallas 
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för “kroppens eget morfin” eftersom det har en likande effekt. Endorfiner är ett hormon som 

bland annat lindrar smärta. Kroppen skapar detta hormon själv och det utsöndras bland annat 

vid motion och träning.  

 

Delimaris (2014) förklarar att överträning kan vara otroligt farligt för den fysiska hälsan och 

att det är något som är viktigt att beakta och informera kring. Det kan ge en rad olika 

konsekvenser, alltifrån sömnstörningar till kronisk negativ energibalans och är därmed av 

yttersta vikt att få professionell hjälp med. Således stärks behovet enligt Rizk et al. (2015) av 

att utveckla någon form av kriterium för att kunna avgöra och bedöma ifall en individ 

övertränar, då detta kan anses som ett missbruksbeteende och individen kan vara i behov av 

professionell hjälp. Johnston, Reilly och Kremer (2011) styrker detta då det framgått enligt 

forskning att vissa träningsmissbrukande individer börjar ljuga kring omfattningen och 

mängden av träningstillfällen, och försöker att träna i smyg.  

 

Följaktligen är svårigheten med att definiera överdriven träning något som Johnston, Reilly 

och Kremer (2011) belyser i deras studie. De har funnit att beteendet har haft flertalet olika 

begrepp genom tiderna, så som obligatorisk träning, motionsmissbruk, övningsberoende och 

tvångsmässig motion. Det framgår även att överdriven motion har orsaksförklarats på olika 

sätt också, vissa menar att det är tvångsmässiga beteenden som ligger till grund medan andra 

menar att det handlar om missbruksbeteenden. Rizk et al. (2015) hade ett antal premisser för 

vad som skulle anses definieras som osund träning; individen måste träna minst tre timmar 

per dag och i det fall detta inte är möjligt så påverkar det individens känslotillstånd. Den andra 

premissen är att träningen börjar påverka andra viktiga saker allvarligt i livet tillexempel att 

träning utförs vid olämpliga tidpunkter och platser samt den sista premissen att individen 

väljer att träna trots sjukdom eller allvarlig skada. Mond och Calogero (2009) intygar att 

kännetecken för en individ som övertränar är upplevda känslor av vemod, oro och ångest efter 

ett missat träningstillfälle.  

 

I enighet med tidigare forskning bekräftar också Mond och Calogero (2009) att det föreligger 

en hög grad av komplexitet kring att definiera fenomenet överträning samt dess symptom, 

vilket stärker behovet av att specifika åtgärder och behandlingsformer bör utformas, samt 

krävs det ytterligare forskning kring fenomenet på ett mer övergripande sätt än tidigare för att 

belysa eventuella riskfaktorer och därmed möjliggöra för hälsofrämjande åtgärder.  

 

Riskfaktorer 

Studier påvisar idag att låg självkänsla och ett ohälsosamt viktrelaterat beteende hos 

ungdomar i skolåldern går hand i hand och kan ses som riskfaktorer för fenomenet 

överträning. Detta kan visa sig genom att ungdomarna blir fixerade vid sin vikt, hetstränar och 

bantar (Lampard, Maclehose, Eisenberg, Neumark-Sztainer & Davison, 2014). Bucchianeri, 

Fernandes, Loth, Hannan, Eisenberg och Neumark-Sztainer (2016) bekräftar att ungdomar 

som är missnöjda med sin egen kropp löper en större risk för hetsträning, överträning och 

ätstörningar. 
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Quick, McWilliams och Bredbenner (2012) påvisar hur ungdomar som lider av någon typ av 

tarmsjukdom löper en större risk att använda sig av hetsträning för att kontrollera sin vikt, sitt 

mående och kostintag på grund av ett sedan tidigare vanemässigt beteende. Det finns även en 

bekräftad ökad risk för depression och ångest för denna grupp av individer. Forskarna betonar 

vikten av att sjukvårdspersonal vid rutinkontroller bör utföra screeningar på dessa ungdomar i 

ett preventivt syfte. Folkhälsoinstitutet (2016a) understryker att tidiga insatser som främjar 

hälsa och förebygger ohälsa hos barn och unga ses som goda investeringar på lång sikt. 

 

Den sköra tråden och framtiden 

Det framgår att forskningen inom fenomenet överträning samt massmedias påverkan på 

ungdomars kroppsuppfattningar och ideal är bristfällig. Den forskning som finns kring 

massmedias påverkan fokuserar främst på sportsliga inslag i media och inte den mass-mediala 

framställningen kring ideal (Traveras et al., 2004). Holland, Brown och Keel (2014) förklarar 

således att det är samhälleligt konstruerat att träning skall ingå i en hälsosam livsstil, samtidigt 

som det i kombination med en skev självbild och kroppsuppfattning kan komma att innebära 

ett ohälsosamt beteende, då motion och träning har en dubbelsidig funktion. 

 

Håman et al. (2015) menar att de som jobbar med hälsa, så som hälsoinspiratörer, elitidrottare 

eller är kända förebilder i stort, tenderar att ha utvecklat ett mer ortorektiskt beteende. 

Beteendet tenderar i sin tur att skapa en sorts dubbelsidig funktion, i form av att individer som 

ska verka förebilder för något sunt i själva verket kan skapa en osund hets gentemot varandra 

att uppnå det ”perfekta” samhällsidealet. Taveras et al. (2004) samt Yager och O´dea (2008) 

bekräftar att ungdomar som vill efterlikna förebilder som de ser upp till via media, visar på 

större tendenser till överträning. Vidare betonas att forskningen visar att tv, film och sociala 

medier bör uppmuntras att framföra samt stärka realistiska och sunda normer kring fysisk 

aktivitet, ideal och kroppsuppfattning. Kamimura, Christensen, Al-Obaydi, Solis, Ashby, 

Greenwood och Reel (2014) understryker också vikten av att hälsoinspiratörer engagerar till 

fysisk aktivitet med goda motiv för att öka sannolikheten för ett ihållande antagande av att 

motion är bra för deras liv och livsstil. 

 

En annan viktig uppgift för hälsoinspiratörer är att skapa medvetenhet kring vad hälsosam 

träning innebär, vilket kan ses som ett steg i att arbeta hälsofrämjande (Svedberg, 2006). 

Holmqvist Gattario (2013) förklarar att en primär förebyggande åtgärd är att uppmuntra 

ungdomarna att försöka se sina kroppar som funktionella, användbara och framförallt 

värdefulla istället för som passiva uppvisningsobjekt. En annan förebyggande åtgärd är att 

informera och lära ungdomar att bli mer kritiskt granskande mot de ideal som media 

förmedlar och skapa en förståelse till att det mesta grundar sig endast i att konstruera en 

homogen grupp som passar för olika varor, med målsättningen att öka konsumtionen. Utifrån 

detta bekräftar Bucchianeri, Fernandes, Loth, Hannan, Eisenberg och Neumark-Sztainer 

(2016) samt Yager och O'Dea (2010) betydelsen av att arbeta förebyggande med ungas 

missnöje kring deras kroppar och kamp mot att nå de osunda idealen, då detta på lång sikt kan 

komma att bli ett väldigt kostsamt problem för samhället i form av både fysisk och psykisk 

ohälsa. 
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Både läkare och forskare understryker betydelsen av att fenomenet överträning kräver någon 

form av diagnostiseringsmöjlighet, då det mer eller mindre kan ses som en samhällssjukdom. 

Följaktligen kan det ifrågsättas varför ortorexia samt träningshets inte klassificeras som en 

sjukdom då det är ett beteendemässigt tvång som bör behandlas (Håman et al., 2015). Kinasz, 

Accurso, Kass och Le Grande (2016) problematiserar detta och menar att det idag sker en 

generalisering kring ätstörningar och vad som skall inkluderas i begreppet ätstörd. Nordqvist 

(2006) förklarar att ätstörningar som inte kan definieras eller klassificeras som anorexia, 

bulimi eller hetsätning benämns ofta som ätstörning UNS, vilket betyder utan närmare 

specifikation. Begreppet ortorexi eller symptomen för detta klassificeras idag utanför ramen 

för diagnostiserade ätstörningar och finns inte med i diagnosmanualen DSM-IV. Kinasz et al. 

(2016) förklarar att avsaknaden av diagnos medför att fenomenet överträning förväxlas med 

ätstördhet, främst på grund av att det idag inte finns någon tydlig definition eller diagnos för 

varken överträning eller stört beteende kring kost. På grund av den bristande kunskapen inom 

detta område, förväxlas det även med andra symptom och kan i vissa fall misstas som egentlig 

ätstörning. 

 

Lannaccone, D´Olimpio, Cella och Cotrufo (2016) menar att det är av stor betydelse, då det 

kommer till att förebygga detta problem, att försöka förstå den bakomliggande problematiken 

samt urskilja symptomen hos de individer som övertränar. För att kunna ge rätt stöd måste det 

urskiljas vad det är som ligger bakom beteendet. Kinasz et al. (2016) understryker att det då 

skulle kunna generera i en mer målinriktad behandlingsform som fungerar mot fenomenet 

överträning.  

Resultat 
Resultatet baseras på 102 enkätsvar, dock har några elever valt att inte besvara samtliga frågor 

i enkäten vilket har föranlett till interna bortfall vilka presenteras under respektive fråga. 

Majoriteten av frågorna presenterats i diagram dels i procent samt det faktiska antalet 

individer som valt respektive svarsalternativ. Bryman (2011) bekräftar att diagram är en god 

metod för att presentera kvantitativ data. De frågor som innehöll svarsalternativet fritext 

valdes i studien att framföras genom en sammanfattning kring de alternativ som framgått i 

fritexten, dels genom ett kollage samt löpande text.  

 

 
Könsfördelningen bland respondenterna visar att det är en majoritet kvinnor som besvarat 

enkäten, totalt medverkade 102 individer varav 56 kvinnor och 46 män. Samtliga 
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respondenter kunde känneteckna sig med ett specifikt kön, varav svarsalternativet ”annat” inte 

blev valt. Bryman (2011) förklarar att en variation mellan könen bland respondenterna ökar 

generaliserbarheten för studien gällande kön. I denna fråga fanns inga interna bortfall. 

 
 

Majoriteten, 38 respondenter, besvarade att de utför tre till fyra pass per vecka. 30 

respondenter besvarade att de tränar en till två pass per vecka, 23 av respondenterna tränar 

fem till sex pass per vecka och sammanlagt 11 respondenter har besvarat att de tränar sju pass 

eller fler per vecka. I denna fråga fanns inga interna bortfall. 

 
 

Majoriteten, 50 respondenter, påpekar att de aldrig tränar flera pass per dag. 37 av 

respondenterna uppger att de tränar fler än ett pass per dag och att detta inträffar en eller två 

dagar per vecka. Tio respondenter har besvarat att de tränar flera pass per dag flera dagar per 

vecka och en respondent har besvarat att hen tränar flera pass dagligen varje vecka. Johnston, 

Reilly och Kremer (2011) förklarar att överdriven träning kan liknas vid ett rutinmässigt 

beteende. De två främsta faktorerna som fastställer detta beteendet är frekvensen och 

mängden, alltså hur många tillfällen per dag samt antal timmar totalt per vecka som går åt för 

träning. 

 

På denna fråga återfinns fyra interna bortfall, vilket Johnston, Reilly och Kremer (2011) 

förklarar skulle kunna bero på att vissa individer som övertränar väljer att ljuga kring eller 

smyga med omfattningen av deras träningsvanor. 
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Majoriteten av respondenterna uttrycker en önskan att träna mellan tre till sex pass per vecka. 

40 respondenter angav att de önskade att träna tre till fyra pass per vecka, 38 respondenter 

önskade att träna fem till sex pass per vecka, 17 respondenter önskade att de skulle träna sju 

eller fler pass i veckan samt var det fem respondenter som angav en önskan att träna ett till två 

pass per vecka. I denna fråga är det ett internet bortfall, då eleven valt att inte besvara frågan. 

 
En tydlig majoritet av respondenterna, totalt 66 individer, besvarade att det är viktigt för dem 

att äta hälsosam kost. 19 respondenter besvarade att det inte är viktigt för dem medan 17 av de 

tillfrågade besvarade ”vet ej”, vilket kan tolkas som att de är medvetna kring sina kostval men 

att det inte är viktigt att konsekvent förhålla sig till hälsosam kost. I denna fråga fanns inga 

interna bortfall. 

 

 
Med träningsprogram menas planlagd träning där ett schema med specifika övningar eller 

dagar för träning framgår. Svaren påvisade en exakt fördelning, där hälften av respondenterna 
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följde ett träningsschema och resterande hälft gjorde det inte. I denna fråga fanns inga interna 

bortfall. 

 

 

Om respondenterna svarade JA på föregående fråga ställdes ovan nämnd följdfråga, 

respondenterna fick välja mellan åtta redan angivna svarsalternativ. Resultatet visar på många 

olika tillvägagångssätt att ta del av ett träningsschema. Majoriteten av de som följde ett 

träningsschema, totalt 17 individer, hade gjort ett eget träningsprogram och ungefär en lika 

stor del respondenter, 15 individer, hade fått sitt träningsschema av en instruktör. 13 

respondenter har valt alternativet ”inget av ovanstående”, vilket dessvärre är svårt att tolka 

och nu i efterhand hade det varit önskvärt med en kombination där individen kunde 

komplettera sitt svar med fritext.  

 

Vidare svarade sex respondenter att de hade fått sitt träningsschema av en vän, 12 

respondenter från övriga webbsidor på internet, två respondenter från bloggare/bloggerskor, 

en respondent från Facebook och slutligen tre respondenter från Instagram. So, Prestin, Lee, 

Wang, Yen och Chou (2016) bekräftar att det idag är vanligt förekommande att flertalet 

använder sig utav ett träningsprogram av någon form samt att dessa i stor omfattning delas på 

olika internetsidor. I denna fråga fanns trettiotre interna bortfall, då eleverna valt att inte 

besvara frågan vilket troligen beror på att de inte följer något träningsprogram. 

 

 
Med aktivt regelbunden användare menas att respondenten kollar Instagram-flödet dagligen, 

varav 87 respondenter besvarade att de var aktiva användare och 14 respondenter besvarade 

att de inte var aktiva användare av Instagram. I denna fråga fanns ett internt bortfall. 
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Med aktivt regelbunden användare menas att respondenten kollar Facebook-flödet dagligen, 

varav 60 respondenter besvarade att de var aktiva användare och 42 respondenter besvarade 

att de inte var aktiva användare av Facebook. I denna fråga fanns inga interna bortfall

 
Respondenterna fick besvara påståendet genom att ringa in den siffra som stämde bäst 

överens med deras bild av verkligheten, där siffran ett motsvarar ”Instämmer inte alls” och 

siffran fem motsvarar ”Instämmer helt”. Majoriteten av respondenterna, 87 individer, 

besvarade att de instämmer delvis till instämmer helt på påståendet att det är stor fokusering 

på träning på Instagram och Facebook.  Tiggermann och Zaccardo (2015) berättar att 

Instagram och Facebook är arenor där idealbilder samt information kring hur dessa ska 

uppnås ständigt delas i flödet. De syftar till att inspirera människor att leva ett allt mer 

hälsosamt liv genom dels olika träningsmetoder samt massvis av olika recept och bilder på 

hälsosam kost. I denna fråga fanns tre interna bortfall, då eleverna valt att inte besvara frågan. 
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Respondenterna fick besvara påståendet genom att ringa in den siffra som stämde bäst 

överens med deras bild av verkligheten, där siffran ett motsvarar ”Instämmer inte alls” och 

siffran fem motsvarar ”Instämmer helt”. Resultatet påvisar delade meningar, majoriteten av 

deltagarna har besvarat siffran tre vilket kan motsvaras med ”instämmer ibland/delvis”. Det är 

endast nio respondenter som instämmer helt på påståendet, att de uppmuntras till träning när 

de ser statusuppdateringar eller bilder som är kopplade till träning. 17 respondenter instämmer 

inte alls på att de blir uppmuntrade av statusuppdateringar eller bilder kopplade till träning.  

 

Tiggermann och Zaccardo (2015) förklarar att statusuppdateringar och bilder kring träning på 

sociala medier har visat sig ge negativa effekter hos ungdomar, så som sämre självbild, 

mående och kroppsuppfattning. I denna fråga fanns ett internt bortfall, då eleven valt att inte 

besvara frågan. 

 
En tydlig majoritet av respondenterna besvarade att de aldrig statusuppdaterar eller lägger upp 

bilder på träningspass på sociala medier, så som Facebook och/eller Instagram. 71 

respondenter besvarade att de aldrig delar bilder på träningspass, 26 respondenter besvarade 

att de delar bilder på träningspass någon gång/ibland, tre respondenter besvarade att de delar 

bilder på träningspass varje månad och två respondenter besvarade att de delar bilder på 

träningspass varje vecka. I denna fråga fanns inga interna bortfall. 
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Majoriteten, 73 individer, av respondenterna besvarade att de inte har någon träningsförebild 

som de följer via sociala medier, medan 29 respondenter besvarade att de hade det. 

Träningsförebilderna som respondenterna angav var bland annat Cassey Ho, Matt Ogus, Janni 

Delér, gladiatorerna, Alexandra Bring etc.  

 

Kollaget ovan visar på en sammanfattande bild av idealt dels för kvinnor och män, enligt 

respondenternas åsikt. Det visar på kvinnokroppar som är slanka och muskulösa med både 

stor och liten byst, men framförallt har dem kvinnliga former som kännetecknas av en smal 

midja och fyllig rumpa. Männens ideal tycks i huvudsak bygga på stora muskler, stora armar 

och stora ben i kombination med en vältrimmad och smal mage. Det är egentligen endast 

fotbollsspelaren, Robbie Keane, som urskiljer sig från de andra och breddar perspektivet kring 

den manliga idealbilden och kanske är den enda bilden i kollaget som går att likna med den 

”normale” mannen.  
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Wasilenko, Kulik och Wanic (2007) belyser hur dagens sociala medier framställer en 

idealbild som är orealistisk att uppnå för de flesta individer, då idealen är snedvridna och 

nästintill ouppnåeliga. Szczegielniak, Palka och Krysta (2015) förklarar att det ofta krävs 

extrema tillvägagångssätt, så som överdriven träning och olagliga preparat, för att kunna 

uppnå resultat som överensstämmer med idealbilden. I denna fråga fanns inga interna bortfall. 

 
 

Respondenterna fick besvara påståendet genom att ringa in den siffra som stämde bäst 

överens med deras bild av verkligheten, där siffran ett motsvarar ”Aldrig” och siffran fem 

motsvarar ”Alltid”. Majoriteten, 37 individer, ansåg att träning som samtalsämne var ett 

delvis vanligt förekommande samtalsämne. Sammantaget kan det dock utläsas att 74 individer 

upplever att träning är ett samtalsämne som förekommer allt ifrån ibland till alltid, vilket 

påtalar att träning är ett väldigt dagsaktuellt samtalsämne bland ungdomar oavsett kön. I 

denna fråga fanns ett internt bortfall, då eleven valt att inte besvara frågan.  

 
Respondenterna fick besvara frågan genom att besvara med fritext i minuter. Variationen 

tidsmässigt på ett träningspass har visat sig varit väldigt utbredd, resultatet påvisar att 

respondenterna tränar allt ifrån 30 minuter till 120 minuter. Svaren visar att 28 respondenter 

tränar 60 minuter, 18 respondenter tränar 90 minuter, sju respondenter tränar 80 minuter, sju 

respondenter tränar 75 minuter, sju respondenter tränar 70 minuter, sex respondenter tränar 50 

minuter, nio respondenter tränar 45 minuter, fyra respondenter tränar 30 minuter, två 

respondenter tränar 100 minuter och tre respondenter tränar 120 minuter i genomsnitt vid 

under ett pass.  
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Sammantaget är det genomsnittliga värdet, i minuter som individerna skattar att de tränar 

under ett pass, 64 minuter. I denna fråga fanns elva interna bortfall. Fyra elever uteslöts då de 

svarade ”0 minuter” vilket inte anses som ett träningspass, två elever uteslöts då de svarade 

oseriösa svar och fem elever valde att inte besvara frågan. 

 
 

Respondenterna fick besvara påståendet genom att ringa in den siffra som stämde bäst 

överens med deras bild av verkligheten, där siffran ett motsvarar ”Instämmer inte alls” och 

siffran fem motsvarar ”Instämmer helt”. Majoriteten av respondenterna angav svarsalternativ 

tre, vilket innebär att de instämmer delvis till att träning är den viktigaste delen i deras liv. 21 

respondenter instämmer inte alls till påståendet och sju respondenter instämmer helt till att 

träning är den viktigaste delen i deras liv. I denna fråga fanns ett internt bortfall, då eleven 

valde att inte besvara frågan. 

 
Respondenterna fick besvara påståendet genom att ringa in den siffra som stämde bäst 

överens med deras bild av verkligheten, där siffran ett motsvarar ”Instämmer inte alls” och 

siffran fem motsvarar ”Instämmer helt”. Resultatet påvisar att hälften av respondenterna, 

alltså 51 individer, har valt svarsalternativet ”instämmer inte alls”, dock visar resultatet att 

resterande hälft av respondenterna angett svarsalternativ som tyder på att det förekommer 

konflikter mellan dem och deras vänner eller familj angående träningsmängd i olika 

utsträckning, allt ifrån enstaka tillfällen till vanligt förekommande konflikter. I denna fråga 

fanns ett internt bortfall, då eleven valde att inte besvara frågan. 
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Respondenterna fick besvara påståendet genom att ringa in den siffra som bästa motsvarar 

deras bild av verkligheten, där siffran ett motsvarar ”Instämmer inte alls” och siffran fem 

motsvarar ”Instämmer helt”. Resultatet visar att en tydlig majoritet, totalt 84 individer, anser 

sig själva på något sätt, men i olika omfattningar, använda sig utav träning som ett sätt att 

hantera sitt humör eller sina problem på. Dock framgår det att 17 respondenter svarat att de 

aldrig använder sig utav träning för att hantera sitt humör eller sina problem. I denna fråga 

fanns ett internt bortfall, då eleven valde att inte besvara frågan. 

 

Respondenterna fick välja mellan åtta redan angivna svarsalternativ med möjligheten att ange 

mer än ett alternativ. Majoriteten av svaren påvisade att ångest var den vanligast 

förekommande känslan vid ett missat träningstillfälle, tätt därefter kom känslan av 

nedstämdhet. Vidare var det känslor som irritation och lugn som flertalet av respondenterna 

hade angett.   

 

Lin och Grigorenko (2014) bekräftar att känslor som irritation och nedstämdhet är vanligt 

förekommande symtom hos en individ som har ett ohälsosamt förhållningssätt till träning i 

samband med missade träningstillfällen. 16 respondenter hade valt alternativet ”övrigt”, vilket 

dessvärre är svårt att tolka och nu i efterhand hade det varit önskvärt med en kombination där 

individen kunde komplettera sitt svar med fritext. På denna fråga fanns tre interna bortfall, då 

eleverna valde att inte besvara frågan. 
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Majoriteten, 70 respondenter, har besvarat att de inte vet var dem ska vända sig ifall de 

upplever sin egen, eller någon väns, träningsvanor som ohälsosamma. Resterande, 30 

respondenter, som har angett att de vet var dem kan vända sig har angett alternativen kurator, 

skolsköterska, tränaren, familj, vänner, vuxen eller lärare. I denna fråga fanns två interna 

bortfall, då eleven valde att inte besvara frågan. 

 

Slutsatser och diskussion 
I avsnittet nedan kommer resultatet att diskuteras och analyseras med syftet att sammanbinda 

tidigare forskning med enkätsvaren. 

 

Resultatet påvisar att en klar majoritet av respondenterna är aktiva användare av sociala 

medier samt att flertalet anser att det är stor fokus kring träning och ideal på dessa arenor. Det 

är intressant att en majoritet, 69,6 % av respondenterna, besvarade att de aldrig själva 

statusuppdaterar eller lägger upp bilder på deras träningspass men samtidigt påvisar 

enkätsvaren att en klar majoritet är aktiva användare av sociala medier och samtliga 

respondenter tränar, allt från ett till sju pass eller fler per vecka. Enkätsvaren bekräftar hur 

aktiva vi är i dagens samhälle, samt att det infinner sig en strävan efter att alltid vara 

uppkopplad. Vad är grunden till att väldigt många påverkas av flödet på sociala medier, men 

samtidigt väljer att aldrig dela själva? Detta skulle kunna förstås som att ungdomar upplever 

samhällets krav på träning och kroppsideal som ouppnåeliga och därmed ifrågasätter de sin 

egna kropp och hur den uppfattas. Kan det bero på att massmedias bild av ideal är så svår att 

uppnå för de flesta, vilket i sin tur skapar en känsla hos individen att inte riktigt räcka till, att 

inte vara nog bra för att själv agera förebild och med detta till grund utveckla ett sämre 

självförtroende?  

 

Enkätsvaren påvisar att 16,8 % av respondenterna inte upplever någon motivation alls när de 

ser statusuppdateringar eller bilder som är kopplande till träning, vilket skulle kunna förstås 

som att de krav som sociala medier förmedlar kring träning och kroppsideal har en negativ 

påverkan på ungdomarna. Tiggermann och Zaccardo (2015) menar att den höga grad av 

framställning via bilder och statusuppdateringar kring träning har visat sig kunna ge negativa 

effekter hos ungdomar, så som sämre självbild, mående och kroppsuppfattning.  
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Holmqvist Gattario (2013) menar att det är viktigt att uppmuntra ungdomar att försöka se sina 

kroppar som funktionella, användbara och framförallt värdefulla istället för som passiva 

uppvisningsobjekt. Därför är det viktigt att massmedia förstår sin påverkan kring ideal bilden 

och att den bilden de framställer idag kan medföra en störd kroppsuppfattning, speciellt hos 

ungdomar. Under studiens gång har tanken kring att det kanske måste ske en höjning av 

åldersgränsen på sociala medier växt fram. Är 18 år verkligen tillräckligt? Eller borde 

åldersgränsen vara högre? Det är upp till individen själv att välja, filtrera hur den ska ta 

bilderna och statusuppdateringarna men när är ungdomen egentligen redo för det. De 

kroppsideal som idag finns är starkt förmedlat via sociala medier och har en stor 

genomslagskraft hos ungdomar och det är väldigt svårt att inte bli påverkad.  

 

Under studiens gång har vi blivit medvetna om hur stor påverkan media faktiskt har på oss, 

den smyger sig in i vardagen och utan att aktivt söka efter just träningsinspiration påverkas 

samt bombarderas vi omedvetet igenom alla olika ingångshål som media har.  Det kan vara 

svårt att urskilja vilka bilder som är renodlade “träningsbilder”, vissa individer inspireras till 

träning via bilder på mat, kroppar, rubriker som “gå ner 5 kilo till midsommar” eller kanske 

en bild på en hantel.  So, Prestin, Lee, Wang, Yen och Chou (2016) bekräftar också att 

hälsobudskap ständigt flödar på sociala medier, dock menar de att dessa budskap dessvärre 

kan påverka människor i negativ bemärkelse. Ett annat tydligt exempel är Runkeeper, som en 

av de vanligaste träningsapparna att tillgå, som peppar till träning med budskapet “Vi har 

feber, och det enda botemedlet är ännu mer träning” (se bilaga 3). .Att detta budskap 

dessutom är det första våra ögon möts av i samband med att alarmet stängs av drygt klockan 

06:00 på morgonen, medför att vi ställer oss frågan hur sunt är det egentligen?  

 

Vi påverkas mer än vad vi tror av alla budskap kring träning och hälsa, då människor i 

allmänhet vill vara en del av ett sammanhang och känna en social tillhörighet. På sociala 

medier behöver ungdomarna inte vara aktiv i sitt sökande efter träningsbilder utan genom bara 

att tillexempel trycka på utforska knappen på Instagram kommer det upp träningsrelaterade 

bilder, på Facebook behöver du bara logga in för att i flödet se träningsbilder, hälsoartiklar 

som till exempel dina vänner har gillat eller delat (jfr Wasilenko, Kulik & Wanic, 2007).  

 

Blume och Sigling (2013) menar att beteenden som förstärks genom uppmärksamhet av 

utomstående, ofta kan leda till att individen uppmuntras till beteendet samt att det har en 

bekräftande funktion. Det är viktigt att problematisera detta fenomen, för vad är det vi 

egentligen uppmuntrar med en enkel knapptryckning på “gilla-knappen”? Är det exempelvis 

verkligen sunt att en heltidsstuderande, högpresterande ungdom postar ett inlägg iförd 

löparkläderna klockan 05:30 för att sedan direkt efter skolan utföra ytterligare ett pass där ett 

inlägg kring bicepsmuskelns utveckling postas. Detta är en fiktiv person, men högst sannolik i 

dagens samhälle. Hur länge orkar egentligen kroppen leva i ett sådant tempo och var finns 

återhämtningen i en sådan livsstil? I enkätsvaren kunde vi se att det faktiskt var 48 

respondenter av 98 som tränar flera pass per dag, allt i från någon dag per vecka till dagligen 

varje vecka. Det är viktigt att stanna till och fundera, enligt studiens frågeställning, i vilken 

utsträckning är egentligen träning hälsosamt.   
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I enkätsvaren kunde det urskiljas att sju respondenter hade uppgett att de instämmer helt till 

påståendet att träning är den viktigaste delen i deras liv. Det kan tänkas att när en individ 

anser att träning är den viktigaste delen i deras liv, då tenderar det att faktiskt passera gränsen 

till ohälsa för det är på bekostnad av annat. Lin och Grigorenko (2014) menar att livet handlar 

om prioriteringar och att hitta någon form av balans, för att uppleva välmående och hälsa.  

 

När människor mår dåligt är det vanligt att vi väljer bort det som egentligen är stärkande, 

lustfyllt samt främjande för vårt välmående och istället tenderar vi att förstärka den 

nedåtgående spiralen i livet genom isolering och avståndstagande. Jormfeldt (2006) menar att 

sociala relationer ofta är de som främst drabbas genom att de prioriteras bort. I enkätsvaren 

har vi kunnat se att hälften av respondenterna har angett att det förekommer konflikter mellan 

dem och deras vänner eller familj angående deras träningsmängd. Vi kan se en röd tråd där en 

nedåtgående spiral kan urskiljas bland respondenterna där träningen har blivit ett måste i livet. 

Vardagen är fylld av konflikter med familj och vänner, det föreligger stor fokus på kosten 

samt uppstår känslor av ångest, nedstämdhet och irritation vid ett missat träningstillfälle (jfr 

Lin & Grigorenko, 2014). 

 

Ångest är enligt enkätsvaren den vanligast förekommande känslan vid ett missat 

träningstillfälle, tätt följt av känslan av nedstämdhet. Stain (2008) förklarar att ångest och 

nedstämdhet är symptom vid psykisk ohälsa. Det kan ifrågasättas ifall respondenterna 

upplever faktisk känsla av ångest och nedstämdhet per definition, men faktumet kvarstår att 

de faktiskt angivit denna känsla vilket i sig pekar på en komplexitet som inte bör gå hand i 

hand med utövandet av fysisk aktivitet.  

 

I enkätsvaren kunde även enskilda svar utläsas, vilket visade på ett exempel där en 

respondent angav att han tränade sju dagar i veckan och ibland flera pass per dag men att det 

fanns en egentlig önskan att träna i en mindre omfattning, samt att missade träningspass var 

förknippade med känslor av lugn. Detta kan tolkas som en individuell inre konflikt där 

resonemang kan föras kring varför individen tränar i den omfattningen, trots en önskan om att 

träna mindre. Beror det på samhället och dess ideal, höga krav från idrottsföreningar, 

föräldrar, sociala relationer eller på individuella förväntningar och egna prestationskrav?   

 

Sammantaget kan träning ses som dubbelsidig, då den å ena sidan kan innebära en social 

gemenskap till en grupp eller ett sammanhang, men den sköra gränsen mellan att träningen är 

hälsosam till att den blir överdriven eller faktiskt skadlig är och andra sidan svår att definiera. 

Kinasz et al. (2016) belyser att fenomenet överträning förväxlas med ätstördhet på grund av 

den bristande kunskap kring vilka faktiska symptom som kännetecknar överträning. Vidare 

framgår det i enkätsvaren att majoriteten av respondenterna heller inte vet var de ens bör 

vända sig ifall de upplever ohälsosamma träningsvanor. Detta anser vi är högst problematiskt, 

för hur ska fenomenet kunna hanteras ifall människor varken vet var de ska vända sig och 

professionerna har bristande kunskap kring fenomenet överlag och kan därmed inte bemöta 

problemet. Håman et al. (2015) bekräftar behovet av någon form av diagnostisering, då 

fenomenet överträning kan beskrivas som ett beteendemässigt tvång som bör behandlas och är 
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ett betydande samhällsproblem idag som kommer att leda till stora kostnader på lång sikt ifall 

hälsofrämjande insatser inte vidtas. Digitaliseringen har medfört nya utmaningar vilket kräver 

att dagens ungdomar utvecklar en källkritisk förmåga att granska och värdera det 

massmediala framställandet av ideal. Det i sin tur ställer krav på skolan och undervisningen 

att arbeta hälsofrämjande med dagens unga. 

 

Framtida forskning 
I framtida forskning hade det var intressant att studera närmare och djupare hur ungdomar 

faktiskt påverkas av flödet på sociala medier, vilka känslor som skapas och vilka handlingar 

och beteenden det medför. Fyller sociala medier egentligen någon funktion för individen, eller 

är det i själva verket bara något som vi slösar otroligt mycket tid på?  

 

Vidare ser vi ett stort behov att studera djupare kring vilka symptom som är karaktäriserande 

för fenomenet överträning och att utveckla en tydlig handlingsplan kring hur individer med 

denna problematik ska få rätt stöd, hjälp och ändamålsenlig behandling. 

 

Avslutningsvis skulle en jämförande studie vara väldigt intressant att genomföra, där en 

jämförelse mellan målet med träning hos yngre och äldre undersöks. Finns det skillnader i 

anledning och motivationen till träning, eller är drömmen efter den “eviga ungdomen” och ett 

försök att närma sig idealbilden en gemensam faktor oavsett ålder? 
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