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Sammanfattning 
Studiens syfte var att studera träningsberoende i relation till ångest, depression, självkritik, 
passion, kroppstillfredsställelse och idrottsidentitet samt skillnader avseende dessa faktorer 
mellan individer med och utan träningsberoende. Vidare undersöktes om dessa faktorer kunde 
predicera träningsberoende. Datainsamling skedde via webbenkät. I studien deltog 124 
individer, 62 män och 62 kvinnor. Enligt resultat på EDS-R kategoriserades 15 som 
träningsberoende, 100 som symptomatiska och 9 som icke träningsberoende. Resultatet 
visade signifikanta samband mellan träningsberoende, grad av träning, ångest, jämförande och 
internaliserad självkritik, harmonisk och tvångsmässig passion, AO samt idrottsidentitet. 
Vidare fanns skillnader mellan träningsberoende och icke träningsberoende gällande GLTEQ, 
regelbundenhet av fysisk aktivitet, genomsnittlig längd på träningspass, idrottslig 
ambitionsnivå, ångest, jämförande och internaliserad självkritik, tvångsmässig passion samt 
idrottsidentitet. Regressionsanalys visade att träningsmängd mätt i GLTEQ, genomsnittlig 
längd på träningspass, ångest, internaliserad självkritik, harmonisk och tvångsmässig passion 
förklarade 42 % av variansen hos variabeln träningsberoende. Sammantaget indikerade 
studiens resultat att träningsmängd, ångest, självkritik och passion kan vara mekanismer som 
är särskilt viktiga att beakta för att upptäcka, förebygga och behandla träningsberoende. 
Resultatet kan anses användbart exempelvis för idrottsföreningar, hälso- och 
träningsinstitutioner som sannolikt kommer i kontakt med träningsberoende individer. För 
dem kan studiens resultat ge kunskap som kan bidra till förståelse för vad träningsberoende är, 
hur individer i riskzonen kan upptäckas samt möjliga vägar till förebyggande och behandling. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Depression, Fysisk aktivitet, Idrottsidentitet, Kroppstillfredsställelse, Passion, 
Självkritik, Träningsberoende, Ångest  
 



 

 

Back, J. (2015). Exercise dependence – A correlation study of potential mechanisms (C-essay in 
sport and exercise psychology, 61-90 ECTS). School of Health and Welfare: Halmstad 
University. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
The aim of this study was to examine exercise dependence in relation to anxiety, depression, 
self-criticism, passion, body satisfaction and athletic identity and differences in such factors 
among individuals with and without exercise dependence. It was also examined whether these 
factors could predict exercise dependence. Data was collected via web survey. The number of 
participants was 124 in total, 62 men and 62 women, 15 were labelled as exercise dependent, 
100 symptomatic and 9 as non-dependent. Significant correlations were found between 
exercise dependence, amount of exercise, anxiety, self-criticism, harmonious and obsessive 
passion, AO and athletic identity. Furthermore, there were differences between dependent and 
non-dependent individuals on GLTEQ, regularity of physical activity, average length of 
workout, exercise ambition, anxiety, self-criticism, obsessive passion and athletic identity. 
Regression analysis showed that amount of training, measured in GLTEQ, average length of 
workout, anxiety, internalized self-criticism, harmonious and obsessive passion were 
significant predictors of exercise dependence. Overall, the study results indicated that amount 
of exercise, anxiety, self-criticism and passion can be mechanisms that are particularly 
important to consider in order to detect, prevent and treat exercise-dependence. The results 
can be considered useful for example for sports, health and training institutions that are likely 
to come into contact with exercise dependent individuals. For them, the study's findings 
provide knowledge that can contribute to better understanding of exercise dependence, how 
individuals at risk can be detected as well as possible ways of prevention and treatment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Anxiety, Athletic Identity, Body Satisfaction, Depression, Exercise Dependence, 
Passion, Physical Activity, Self-criticism 
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I was fifteen when I joined my first gym. At first, I seemed able to balance the time I spent 
training with the time I spent with my friends. But my regimens engulfed me at an 
astonishing pace. No sooner had I latched on to an obsession with burning at least four 
hundred calories on a specific elliptical machine than I had to add at least a half hour of 
weight lifting to my routine. I didn’t see anything wrong with turning down invitations to 
social events to stay a the gym. I wasn’t even concerned when I couldn’t focus in class 
because all I’d be thinking about was how I’d work one muscle group one day and another 
the next. Exercise quickly became the primary source of my happiness, self-esteem, and 
sense of stability. I didn’t realize until many years later, when I had an emotional 
meltdown upon learning couldn’t exercise due to an injury, how pathological my behavior 
had gotten (Schreiber & Hausenblas, 2015, s. 45). 

 
Träning anses idag vara en självklar del i en hälsosam livsstil (Statens Folkhälsoinstitut, 2015) 
men som citatet ovan illustrerar kan träning, i stora mängder, leda till negativa effekter, både 
på fysisk och psykisk hälsa (Hausenblas & Symons Downs, 2002a; Kerr, Lindner & Blaydon, 
2007; Landolfi, 2013). Forskning kring träningens negativa effekter fokuseras ofta på 
fenomenet träningsberoende. Träningsberoende beskrivs som ett begär efter fysisk aktivitet 
vilket resulterar i extrem träning och som genererar negativa fysiologiska symptom, 
exempelvis överbelastningsskador och psykologiska symptom, exempelvis negativa 
känslolägen, när individen inte får träna (Hausenblas & Symons Downs, 2002a).  

Träningsberoende anses drabba ungefär 0,3-0,5 % av befolkningen (Monok et al., 2012) 
och cirka tre procent av de som regelbundet tränar på gym (Berczik et al., 2012; Sussman, 
Lisha & Griffiths, 2011). Inom vissa grupper, såsom bland ultra-maraton löpare (Allegre, 
Therme & Griffiths, 2007) och studenter inom idrottsvetenskap (Terry, Szabo & Griffiths, 
2004), har studier funnit att siffran är högre. Bland triathleter har konstaterats en förekomst av 
träningsberoende på hela 52 % (Blaydon & Lindner, 2002). Träningsberoende kan drabba 
individer i alla åldrar men anses vanligast förekommande bland människor yngre än 35 år 
(Costa, Hausenblas, Olivia, Cuzzocrea & Larcan, 2013). I forskningen har flera olika 
potentiella mekanismer bakom att människor utvecklar träningsberoende identifierats men det 
är fortfarande till stor del oklart hur och varför träningsberoende uppstår. En del forskare 
menar exempelvis att orsaken är fysiologisk och att beroendet är relaterat till fysiologiska 
mekanismer som aktiveras vid träning (Adams & Kirkby, 2002). Andra förklaringsmodeller 
menar att det finns en koppling till typ av motivation till träning individen har (Freimuth, 
Moniz & Kim, 2011) samt till personlighetsdrag (Anshel, 1991; Chapman, 1990; Sachs, 1992; 
ref i Landolfi, 2013). Träningsberoende kan genom sin negativa påverkan på både fysisk och 
psykisk hälsa medföra stort lidande för drabbade individer (Landolfi, 2013). Det är därför 
viktigt att upptäcka, förebygga och behandla träningsberoende men för att kunna göra det 
behövs fortsatt en ökad förståelse för vad fenomenet innefattar, dess orsaker och mekanismer 
(Murray et al., 2013). 
 
Träningsberoende 
Fenomenet träningsberoende uppmärksammades första gången på 1970-talet i en studie av 
Baekeland (1970; ref i Hausenblas & Symons Downs, 2002b). Syftet med Baekelands studie 
var att undersöka effekterna av en månads träningsuppehåll på sömn men när deltagare skulle 
rekryteras till studien stötte Baekeland på stora svårigheter. Individer som tränade 
regelbundet, fem till sex dagar/vecka, ville inte delta i studien då det innebar att de var 
tvungna att avhålla sig från att träna under en månads tid. Dessa individer tackade därför nej 
till att vara med i studien trots att ekonomisk kompensation erbjöds. Baekelands studie kunde 
därmed fastställa att individer som tränade regelbundet, fem till sex dagar per vecka, inte var 
villiga att avbryta sitt träningsprogram under en månads tid (Hausenblas & Symons Downs, 
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2002a). Sedan denna studies genomförande har omfattande forskning kring träningsberoende 
utförts runt om i världen (Kerr, Lindner & Blaydon, 2007). Genom åren har forskningen 
präglats av splittring kring vad träningsberoende egentligen är och hur det bör benämnas, 
vilket resulterat i att det inom området finns en mängd olika begrepp och definitioner 
(Hausenblas & Symons Downs, 2002a; Kerr et al., 2007; Landolfi, 2013; Szabo, Griffiths, de 
la Vega Marcos, Mervo, Demetrovics, 2015 ). Definitioner på träningsberoende har 
exempelvis inkluderat beteendefaktorer såsom träningsfrekvens, psykologiska faktorer såsom 
tvång och/eller fysiologiska faktorer såsom tolerans (Hausenblas & Symons Downs, 2002a). 
Exempelvis beskriver Hausenblas och Symons Downs (2002a) träningsberoende som ett 
begär efter fysisk aktivitet vilket resulterar i extrem träning och som genererar negativa 
fysiologiska (exempelvis överbelastningsskador) och psykologiska symptom (exempelvis 
negativa känslolägen) när individen inte får träna. Andra (Whiting, 1994; ref i Kerr et al., 
2007) menar att träningsberoende karaktäriseras av ett beroende av fysisk aktivitet i en eller 
flera av dess former samt av abstinensbesvär om utövande av aktiviteten upphör. Beroendet 
manifesteras genom att träningen, på ett överdrivet sätt, dominerar individens vardag, ofta på 
bekostnad av andra områden såsom familjeliv, socialt umgänge och arbete. 
Abstinenssymptomen innefattar psykologiska besvär såsom känslor av nervositet skuld, 
ångest och sänkt självförtroende samt fysiologiska besvär som exempelvis huvudvärk och 
fysiskt obehag. Än idag råder det debatt om vilken term som bör användas för att bäst 
beskriva träningsberoende. På engelska har bland annat begrepp som ”compulsive-”, 
”obligatory-”, ”obsessive-” och ”excessive exercise” använts (Kerr et al., 2007; Schreiber & 
Hausenblas, 2015). Även om forskarna fortfarande är splittrade kring definitioner och begrepp 
är termerna ”exercise depedence” och ”exercise addiction” idag de mest frekvent använda 
(Berczik et al., 2012). En del forskare menar att begreppet ”exercise addiction” är bättre 
lämpat då det inkluderar både beroende och tvång (Schreiber & Hausenblas, 2015). Att det 
råder oklarheter och splittring forskare emellan kring vilka definitioner och begrepp som ska 
användas för att beskriva träningsberoende skapar svårigheter för forskningen om 
träningsberoende på flera sätt. Att samma begrepp används för att beskriva olika fenomen 
eller olika begrepp för att beskriva samma fenomen är problematiskt, då det leder till oklarhet, 
missförstånd, icke replikerbara resultat samt feltolkningar av resultat (Cook & Hausenblas, 
2008).  

En annan central diskussionspunkt i forskningen om träningsberoende är huruvida 
träningsberoende kan ses som ett eget fenomen eller om det enbart är något som uppträder i 
samband med ätstörning (Schreiber & Hausenblas, 2015). Veale (1995; ref i Kerr et al., 2007) 
menar att det finns två olika typer av träningsberoende och skiljer därför på träningsberoende 
som förekommer ensamt (primärt träningsberoende) och träningsberoende som förekommer 
tillsammans med en ätstörning (sekundärt träningsberoende). Enligt Veale (1995; ref i Kerr et 
al., 2007) kännetecknas primärt träningsberoende av ett överdrivet fokus på träning som blivit 
stereotyp och rutinmässig samt att individen vid frånvaro av träning får abstinensbesvär 
såsom humörsvängningar, irritation och sömnlöshet. Vidare orsakar detta överdrivna fokus på 
träning, enligt Veale (1995; ref i Kerr et al., 2007), kliniskt signifikanta besvär eller en 
försvagning/begränsning av fysiska, sociala, arbetsrelaterade eller andra viktiga 
funktionsområden. Överdrivet fokus på träning kan vid primärt träningsberoende inte 
förklaras av en annan psykisk sjukdom, såsom exempelvis ätstörning. Om ett överdrivet fokus 
på träning istället uppstår som ett medel att för viktkontroll är det ett sekundärt 
träningsberoende det handlar om (Kerr et al., 2007).  

Veales definition av primärt träningsberoende baseras löst på kriterier från “Diagnostic and 
Statistical Manual for Mental Disorders” (DSM), en manual för psykiatrisk diagnos utfärdad 
av American Psychiatric Association (APA) (Hausenblas & Symons Downs, 2002b). 
Hausenblas och Symons Downs (2002a) menar att Veales definition av träningsberoende bör 
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följa dessa kriterier mer noggrant. Med utgångspunkt i DSM menar de att träningsberoende 
kan definieras som ett flerdimensionellt maladaptivt träningsmönster som leder till klinisk 
signifikant störning eller besvär vilket tar sig uttryck som tre eller fler av följande; tolerans: 
ett behov av signifikant ökade träningsmängder för att uppnå önskad effekt, eller minskad 
effekt om samma träningsmängd bibehålls, abstinens: antingen i form av symptom såsom 
ångest eller utmattning vid träningsuppehåll eller att träningen genomförs med syfte att 
undvika sådana symptom, avsikt: träning sker ofta i större mängder och över längre period än 
vad som ursprungligen avsetts, kontroll: en återkommande önskan och/eller icke 
framgångsrik ansträngning att skära ner på och kontrollera träningen, tid: mycket tid 
spenderas på träning och aktiviteter nödvändiga för att kunna träna, konflikt: viktiga sociala, 
yrkes- eller fritids-aktiviteter ges upp eller försummas på grund av träningen, fortgång: 
individen fortsätter träna trots kunskap om att varaktiga eller återkommande fysiska och/eller 
psykiska problem sannolikt orsakats eller förstärks av träningen (Hausenblas & Symons 
Downs, 2002a). Ytterligare teorier om träningsberoendets komponenter kan hämtas från 
beroende forskningen generellt. Där menar författare som Brown (1997; ref i Griffiths, 2005) 
och Griffiths (2005) att beroenden, inklusive träningsberoende, består av ett antal 
gemensamma komponenter. Enligt denna komponentmodell kännetecknas ett beroende av; 
dominans: aktiviteten är det viktigaste i personens liv och dominerar dennes tankar, känslor 
och beteende, konflikt: mellan den beroende individen och andra individer i dennes 
omgivning, påverkan på humöret: personens subjektiva upplevelse av att utöva aktiviteten, 
exempelvis att denne upplever en kick, tolerans: ökade doser krävs för att uppnå samma 
effekt, abstinensbesvär: obehagliga känslor och/eller negativa fysiska effekter när individen 
avhåller sig från aktiviteten, förlust av kontroll: individen kan inte kontrollera mängden tid 
som läggs på aktiviteten (Griffiths, 2005). Både Hausenblas & Symons Downs (2002a) och 
Griffiths (2005) teorier om komponenter som ingår i och karaktäriserar träningsberoende 
används frekvent idag, bland annat genom att de ligger till grund för två av de vanligast 
förekommande måtten på träningsberoende ”Exercise Dependence Scale-Revised” (Symons 
Downs, Hausenblas & Nigg, 2004) och ”Exercise Addiction Inventory” (Nuzzo, Schindler & 
Ryan, 2013). 

Som nämnts inledningsvis anses träningsberoende drabba ungefär 0,3-0,5 % av 
befolkningen i stort (Monok et al., 2012) och ungefär tre procent av de som regelbundet tränar 
på gym (Berczik et al., 2012; Sussman et al., 2011). Siffran är dock högre inom vissa grupper, 
såsom bland ultra-maraton löpare (Allegre et al., 2007) och studenter inom idrottsvetenskap 
(Terry et al., 2004). Bland triathleter har studier funnit en förekomst av träningsberoende på 
hela 52 % (Blaydon & Lindner, 2002). De stora skillnaderna i prevalens av träningsberoende 
kan förutom olika mätmetoder tillskrivas olika urvalsfaktorer såsom typ av urval, storlek på 
urval och urvalsmetod (Monok et al., 2012). Det har påvisats att träningsberoende kan drabba 
individer i alla åldrar men har visat sig vara vanligast förekommande bland dem yngre än 35 
år (Costa, Hausenblas, Olivia, Cuzzocrea & Larcan, 2013). Det kan också förekomma 
könsskillnader i förekomst och manifestation av träningsberoende men här är forskningen 
oklar. Viss forskning indikerar att primärt träningsberoende är mer vanligt bland män medan 
sekundärt träningsberoende är mer vanligt bland kvinnor vilket skulle kunna förklaras av att 
ätstörningar är mer vanligt förekommande bland kvinnor än bland män (Bamber, Cockerill, 
Rogers & Carroll, 2003). 

I forskningen om träningsberoende har ett flertal potentiella mekanismer bakom 
träningsberoende identifierats, framförallt genom empiriska studier på korrelation mellan 
träningsberoende och andra utfallsmått. Det finns med utgångspunkt i sådana empiriska 
studier i dagsläget ett flertal olika antaganden om vilka mekanismer som ligger bakom att 
människor utvecklar träningsberoende. En typ av förklaringar tar utgångspunkt i att orsaken är 
fysiologisk och att beroendet är relaterat till fysiologiska mekanismer som aktiveras vid 
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träning (Adams & Kirkby, 2002). Det finns dock inga empiriska studier utförda på människor 
som bekräftar sådana samband (Adams & Kirkby, 2002, Adams 2009). Andra 
förklaringsmodeller menar att det finns en koppling till typen av motivation till träning 
individen har (Freimuth et al., 2011), vilket i sin tur är starkt kopplat till personlighetsdrag 
(Anshel, 1991; Chapman, 1990; Sachs, 1992; ref i Landolfi, 2013). Just personlighetsdrag 
anses ofta avgörande för huruvida en individ utvecklar ett träningsberoende (Schreiber & 
Hausenblas, 2015). Särskilt personer med tvångsmässigt beteende, individer med ångest, 
depression, perfektionistiska eller narcicisstiska personlighetsdrag anses löpa större risk att 
drabbas av träningsberoende (Hausenblas & Giaccobi, 2004; Stoliaroff, 2003; ref i Landolfi, 
2013 ).  
 
Träningsberoende, ångest och depression 
Tanken att vissa människor kan utveckla beroende av ett beteende, såsom träning, har fått 
forskare att undersöka huruvida det finns en speciell personlighetstyp som är mer benägen än 
andra att utveckla sådant beroende (Gossop & Eysenck, 1980; ref i Hausenblas & Giaccobi, 
2004). Enligt Jacobs (1986; ref i Hausenblas & Giaccobi, 2004) generella beroendeteori finns 
det en särskild sorts beroendepersonlighet som ligger bakom alla sorters beroende. Individer 
med anlag för depression, ångest och neuroticism anses särskilt benägna att drabbas av 
beroende (Barnes, Murray, Patton, Bentler & Anderson, 2000) och en del forskare menar att 
majoriteten av de som utvecklar träningsberoende uppvisar sådana karaktärsdrag (Schreiber & 
Hausenblas, 2015). Forskare som specifikt undersökt samband mellan personlighet och 
träningsberoende har bland annat funnit att kopplingar mellan tvångsmässigt beteende 
(Gulker, Laskis & Kuba, 2001), neuroticism (Hausenblas & Giaccobi, 2004), lågt 
självförtroende (Grandi, Clementi, Guidi, Benassi & Tossani, 2011), ångest (Grandi et al., 
2011; Hausenblas & Giaccobi, 2004) och träningsberoende. En potentiell förklaring till varför 
individer med anlag för depression, ångest och neuroticism är mer benägna att drabbas av 
exempelvis träningsberoende är att individen använder träningen som ett sätt att reducera 
spänning (Kerr et al., 2007). Det finns nämligen gott om forskning som visar att träning kan 
påverka vårt psykiska välmående, bland annat genom att reducera negativa sinnesstämningar 
associerade med depression och ångest (Scully, Kremer, Meade, Graham & Dudgeon, 1998). 
Berczik et al. (2012) menar att en individ som är träningsberoende typiskt sett lider av ett 
underliggande missnöje med sig själv och att de använder träning som ett sätt att hantera 
stress och spänning förknippat med detta. Grandi et al. (2011) har dessutom konstaterat att 
träningsberoende upplever högre nivåer av ångest och depression när de ska hantera 
stressfulla situationer.  

Flera studier (Goodwin, 2003; Pugh & Hadjistavropoulos, 2011) har dock funnit andra 
relationer mellan ångest och träning. Pugh och Hadjistavropoulos (2011) fann i en studie av 
samband mellan hälsorelaterad ångest och träningsberoende att generell ångest var negativt 
relaterat till träning, tid spenderad på träning och träningstolerans. Pugh och 
Hadjistavropoulos (2011) menar att detta resultat indikerar att individer som upplever hög 
grad av generell ångest har liten önskan att träna och delta i fysisk aktivitet. Forskningen 
verkar alltså klar över att det finns en koppling mellan depression, ångest och 
träningsberoende men är tvetydig när det gäller hur kopplingen ser ut. En potentiell förklaring 
till sambandet skulle kunna vara att det ligger exempelvis i träningsberoendets 
abstinensbesvär. Studier där regelbundet tränande avhålls från att träna har nämligen indikerat 
att uppehåll från träning har negativa effekter på psykologiskt välbefinnande (Hausenblas & 
Symons Downs, 2002a). Till de vanligast rapporterade känslorna hörde bland annat just 
depression och ångest (Hausenblas & Symons Downs, 2002a). Vidare varierar storleken i 
förändring på sinnesstämningar vid träningsuppehåll så att de med högre grad av 
träningsberoende rapporterade större förändringar (Aidman & Wollard, 2003). Mer forskning 
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krävs för att klargöra kopplingen mellan personlighetsdrag, såsom ångest och depression och 
träningsberoende (Grandi et al., 2011). 

Stoliaroff (2003; ref i Landolfi, 2013) stödjer uppfattningen att träningsberoende är ett 
resultat av särskilda personlighetsdrag men menar att det istället för individer med anlag för 
depression, ångest och neuroticism, särskilt är högpresterande, perfektionistiskt lagda 
individer som är mer benägna att drabbas av träningsberoende. 
 
Träningsberoende, perfektionism och självkritik 
Perfektionistiskt lagda individer drivs att sträva efter överlägsna prestationer genom att sätta 
höga och krävande mål eller för att undvika misslyckande. Perfektionismen kan på så sätt 
fungera antingen som en positiv eller en negativ kraft i individens liv (Enns, Cox & Clara, 
2002) Den positiva, formen av perfektionism innebär att individen finner glädje i sina 
ansträngningar och att de strävar efter överlägsna prestationer samtidigt som de fortfarande 
kan acceptera personliga och situationsrelaterade begränsningar. Individer med en negativ 
form av perfektionism drivs istället av ett starkt behov att undvika misslyckande och de är 
oförmögna att finna glädje i sina prestationer. Detta resulterar i en ständig strävan efter att 
uppnå orealistiska mål (Enns, Cox & Clara, 2002). Den negativa formen av perfektionism 
innefattar också en stark tendens till självkriticism (Dunkley, Blankstein, Masheb & Grilo, 
2006). Just detta element av självkritik har visat sig vara den primära indikatorn för den 
negativa, dysfunktionella, formen av perfektionism som också är starkt relaterat till bland 
annat depression och ångest (Dunkley, Zuroff & Blankstein, 2006). Perfektionism och 
självkritik är alltså två relaterade fenomen men skiljer sig åt, bland annat genom att självkritik 
innehåller en högre grad av självnedsättande (Thompson & Zuroff, 2004). I forskningen har 
två dysfunktionella dimensioner av självkritik identifierats, den ena är jämförande självkritik 
och den andra är internaliserad självkritik (Blatt & Blass, 1992; ref i Thompson & Zuroff, 
2004). Jämförande självkritik innebär att individen har en negativ bild av sig själv jämfört 
med andra. Denna negativa jämförelse gör att det upplevs obekvämt att utsättas för andras 
granskning och värdering. Till slut kan jämförande självkritik leda till misstro av andra eller 
att individen tycker att andra människor ställer orimliga krav samt att individen upplever att 
denne måste dominera eller undvika andra (Thompson & Zuroff, 2004). Internaliserad 
självkritik innebär att individen istället för att jämföra sig med andra, jämför sig med egna 
ideal, mått och krav. Internaliserad självkritik innebär också att den drabbade har en negativ 
självbild och upplever sig själv som otillräcklig jämfört med egna mått, mål och ideal. Dessa 
mål, mått och ideal tenderar att vara mycket höga och höjs ständigt, om individen skulle 
lyckas uppnå dem. Skulle målen inte uppnås resulterar detta i kraftiga självförebråelser, 
självnedsättande, känslor av värdelöshet och skam (Thompson & Zuroff, 2004).  

Den som är träningsberoende strävar ofta efter perfektion och misslyckande att nå denna 
strävan leder vanligen till självanklagelse (Beumont, Arthur, Russell & Touyz, 1994; ref i 
Taranis & Meyer, 2010). Davis (1997) identifierar att förekomst av både självkritik och höga 
personliga krav kan relateras till träningsberoende. Taranis & Meyer (2010) har vidare funnit 
att självkritik är relaterat till både undvikande och regelstyrt beteende, träning fokuserad på 
vikt och kroppsform samt rigida träningsmönster. Flera studier har även påvisat samband 
mellan perfektionism och träningsberoende (Hill, Robson & Stamp, 2015; Miller & Mesango, 
2014). Taranis & Meyer (2010) menar dock att det är just den självkritiska komponenten av 
perfektionism som är en nyckelfaktor när det kommer till utveckling av träningsberoende. Det 
har nämligen påvisats att sambandet mellan träningsberoende och den dimension av 
perfektionism som utgörs av höga personliga standarder inte är signifikant efter att hänsyn 
tagits till gemensamma dimensioner med självkritik. Dessa fynd tyder på att sambandet 
mellan perfektionism och träningsberoende till stor del kan förklaras av de element av 
självkritik begreppet innefattar (Taranis & Meyer, 2010). Detta indikerar att självkritik kan 
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vara en viktig mekanism vid träningsberoende och att uppmärksammande av en individs 
självkritiska tendenser kan vara av stor vikt, bland annat vid behandling av träningsberoende. 
Dock krävs ytterligare forskning för att utreda hur sambandet mellan träningsberoende och 
självkritik ser ut och hur självkritik kan beaktas i en kontext av träningsberoende (Taranis & 
Meyer, 2010).  

Som beskrivits ovan kan höga personliga krav och strävan efter perfektion alltså vara 
starka drivkrafter bakom beteende. En annan sådan drivkraft kan vara att en individ känner 
stark dragning eller passion för aktiviteten (Paradis, Cooke, Martin & Hall, 2013), vilket 
kommer beskrivas i följande avsnitt.  

 
Träningsberoende och passion 
Vallerand et al. (2003) definierar passion som stark dragning till en aktivitet som en individ 
tycker om, finner viktig och investerar sin tid och energi i. Passion kan antingen vara 
harmonisk eller tvångsmässig. Harmonisk passion fungerar som motivation, ökar välmående 
och skapar mening i det dagliga livet medan den tvångsmässiga passionen framkallar negativa 
känslor, leder till rigida beteendemönster och kan hindra en individ från att leva ett balanserat 
och framgångsrikt liv (Vallerand et al., 2003). En passion för träning kan exempelvis 
utvecklas när en individ känner att träningen leder till befrielse från känslomässig eller fysisk 
smärta och träningen samtidigt leder till ökade känslor av kraftfullhet och ökat självförtroende 
(Schreiber & Hasuenblas, 2015).  

När passion relateras till träningsvanor har det påvisats positiva samband mellan både 
harmonisk och tvångsmässig passion när det kommer till frekvens av ansträngande träning 
samt det totala antalet månader en individ tränar (Parastatidou, Doganis, Theodorakis & 
Vlachopoulos, 2012). Vidare påverkar nivåer av harmonisk och tvångsmässig passion 
förhållandet mellan utövande av en aktivitet och känslor på så sätt att tvångsmässigt 
passionerade mådde signifikant sämre de dagar de inte utövade aktiviteten jämfört med de 
med harmonisk passion (Guérin, Fortier & Williams, 2013). Flera studier har också 
åskådliggjort att passion kan leda till situationer där individens fysiska eller psykiska 
välmående påverkas negativt. Exempelvis fann Stephan, Deroche, Brewer, Caudroit och Le 
Scnaff (2009) att tvångsmässigt passionerade långdistanslöpare var mer mottagliga för att 
drabbas av skador. På liknande sätt har det konstaterats att tvångsmässigt passionerade 
cyklister med större sannolikhet fortsatte att cykla under osäkra förhållanden (Vallerand et al., 
2003). Det har gjorts ett fåtal studier på samband mellan träningsberoende och passion och 
signifikanta samband har kunnat konstateras. Bland annat fann Paradis et al. (2013) i en 
korrelationsstudie över träningsberoende och passion att tvångsmässig passion kunde 
förutsäga samtliga av de symptom på träningsberoende som Hausenblas och Symons Downs 
(2002a) med utgångspunkt i DSM anger, det vill säga; tolerans, abstinens, avsikt, kontroll, tid, 
konflikt och fortgång. De som lider av en tvångsmässig passion för träning kan alltså uppleva 
flertalet symptom på träningsberoende menar Paradis et al. (2013). Vidare uppvisar individer 
som är tvångsmässigt passionerade för träning en stark kärlek till träning, värdesätter den högt 
och upplever att träning är en stor del av deras identitet. Detta är, när värdesättande av och 
identifikation med träningen blir allt för hög, typiska karaktärsdrag för tvångsmässig passion 
(Vallerand, 2013). Även Parastatidou et al. (2014) har funnit samband mellan passion och 
träningsberoende samt att tvångsmässig passion är starkare relaterat till träningsberoende 
jämfört med harmonisk passion.  

Sammanfattningsvis kan sägas att tvångsmässig passion och träningsberoende är två 
fenomen med ett antal gemensamma karaktärsdrag såsom beteendets rigiditet, att mer tid än 
från början avsetts spenderas på aktiviteten samt att det innefattar en förlust av kontroll över 
beteendet. Det är därför troligt att individer med en tvångsmässig passion för träning är i 
riskzonen att drabbas av träningsberoende. Tvångsmässig passion är dock jämfört med 
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träningsberoende, innehållsmässigt mer fokuserat på känslor och affekt medan 
träningsberoende handlar mer om beteende (Parastatidou et al., 2014). Parastatidou et al. 
(2014) menar att deras forskning visar att träningsberoende kan stamma ur negativa känslor 
om träning och att tvångsmässig passion kan fungera som en mekanism ur vilken 
träningsberoende kan utvecklas.  
   
Träningsberoende och kroppsuppfattning 
Kroppsuppfattning är ett multidimensionellt begrepp som inbegriper de värderande tankar, 
föreställningar, känslor och beteenden en individ har relaterat till sitt egna fysiska utseende 
(Cash, 2004). Kroppsuppfattning täcker därmed både kognitiva, emotionella och 
beteendemässiga element och vanligen delas begreppet in i två komponenter. Den ena är en 
attitydsmässig del som har att göra med hur nöjd eller missnöjd individen är med specifika 
kroppsegenskaper och/eller sitt utseende generellt, den andra är en perceptuell del som 
innefattar individens uppskattning av sin egen kroppsstorlek och kroppsform (Cash & 
Pruzinsky, 2002; ref i Brytek & Matera, 2015).  

Önskan att nå utseendemässiga ideal, såsom att kvinnor ska ha en smal och stark kropp och 
män en smal och muskulös kropp (Pope et al., 2000; Thompson, Heinberg, Altabe & Tabtleff-
Dunn, 1999; ref i Hausenblas & Fallon, 2006), belöningarna med att anses attraktiv och de 
hälsofördelar som följer med att vara normalviktig har lett människor att försöka förändra sin 
kroppsstorlek och form (Bane & McAuley, 1998; ref i Hausenblas & Fallon, 2006). Detta är 
dock inte alltid så lätt och människor misslyckas ofta i sina försök att förändra sin kropp. 
Svårigheten att leva upp till utseendemässiga ideal har lett till en ökning av individer som 
lider av störd kroppsuppfattning de tre senaste årtiondena (Hausenblas & Fallon, 2006). 
Negativ kroppsuppfattning är vidare en huvudkomponent och förutsägande faktor för en 
mängd olika hälsoproblem såsom depression, fetma och ätstörningar (Hausenblas & Fallon, 
2006). En vanlig förklaring till varför störd kroppsuppfattning uppstår är att socialt tryck från 
media, vänner och familj fungerar som en katalysator för individens önskan att anpassa sig till 
kroppsliga ideal. Dessa ideal är ofta orealistiska och svåra att uppnå utan dieter, träning eller 
både och (Thomson et al., 1999; ref i Hausenblas & Fallon, 2006).  

Kroppsuppfattning är vidare en vanlig motivationsfaktor till träning (McDonald & 
Thompson, 1992; ref i Hausenblas & Fallon, 2006). En nyckelfaktor när det kommer till att 
identifiera individer som löper stor risk att drabbas av träningsberoende är just individens 
motivation till träning (Freimuth et al., 2011). Beroende uppstår med större sannolikhet hos 
dem som tränar av andra anledningar än psykologisk tillfredsställelse, såsom exempelvis för 
att förändra sitt utseende eller något annat sekundärt mål (Freimuth, 2008; Thornton & Scott, 
1995; ref i Landolfi, 2013). Även Griffiths (1997; ref i Landolfi, 2013) menar att individens 
motivation och mål med träningen är avgörande vid utveckling av träningsberoende. 
Människor som har bekymmer med kroppsuppfattning och oroar sig för sin vikt etcetera 
drabbas mer sannolikt av träningsberoende. Coen och Ogles (1993; ref i Landolfi, 2013) 
bekräftar vidare att de som drabbas av träningsberoende ofta lägger stor vikt vid att uppnå en 
känsla av kontroll över sin kropp genom träning. Det finns alltså ett flertal möjliga kopplingar 
mellan träningsberoende och kroppsuppfattning men de skulle, om träningen främst fungerar 
som ett medel för viktkontroll, kunna vara så att de förekommer främst vid sekundärt 
träningsberoende.  
      
Träningsberoende och idrottsidentitet 
Ytterligare en potentiell mekanism bakom träningsberoende är identitet. Enligt identitetsteori 
innefattar identitet att en individ bedömer sig själv att vara i en viss roll samt att denne 
internaliserar de betydelser som är förknippade med denna roll (Stets & Burke, 2000). 
Individer som uppfattar sig som idrottare anses ha själv-scheman som till stor del utgörs av en 
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idrottsidentitet (Brewer, Van Raalte & Linder, 1993; ref i Martin, Eklund & Mushett, 1997). 
Rollidentitet är alltså en viktig del av självet och när människor interagerar i sociala miljöer 
internaliseras de roller de uppfattar och värderar. I sociala sammanhang tillskrivs mening till 
rollerna och individens beteende anpassas därefter (Gecas & Burke, 1995; ref i Jing-Horng Lu 
et al., 2012). Enligt teorin kan identitet styra beteende på så vis att när en individ upplever sig 
ha handlat i överensstämmelse med sin identitet leder det till positiva känslor, ökat 
självförtroende och ökat situationsbundet självförtroende. Om en individ däremot upplever sig 
ha handlat på ett sätt som inte stämmer överens med identiteten leder det istället till negativa 
känslor. Identitet motiverar på så sätt individer att handla i överensstämmelse med den för att 
undvika negativa känslolägen (Stets & Burke, 2000).  

Tidigare forskning om idrottsidentitet (Brewer, et al., 1993; ref i Horton & Mack, 2000) 
tyder på att en stark idrottsidentitet kan tvinga en idrottare att försumma andra delar av livet 
för att kunna efterleva sin idrottsliga roll. En stark idrottsidentitet kan därmed vara en 
bidragande faktor till att individer idrottar i en utsträckning som äventyrar deras hälsa (Brewer 
et al., 1993; ref i Horton & Mack, 2000).  

Murray, McKenzie, Newman och Brown (2013) menar att en träningsberoende individ kan 
känna sig tvingad att träna för att undvika de negativa känslor som är associerade med att 
handla på ett sätt som inte överensstämmer med den egna identiteten samt för att uppleva de 
positiva känslor och ökade självförtroende som kommer med att handla i enlighet med 
identiteten. På så sätt kan träningen bli en så stor del av den träningsberoendes liv att den 
överskuggar allt annat i dennes liv. Individer med träningsberoende finner det därför ofta 
svårt att ta på sig ansvar utanför träningen eller finna andra hobbyer som inte har med träning 
att göra. Träningen kan för den träningsberoende därmed bli den viktigaste faktorn i deras 
identitet från vilken de grundar uppfattningen om sig själv och vem de är (Schreiber & 
Hausenblas, 2015). Flera studier påvisar samband mellan idrottsidentitet och träningsberoende 
men det är fortfarande oklart hur orsakssamband och relaterade faktorer påverkar dessa 
samband (Jing-Horng Lu et al., 2012; Murray, McKenzie, Newman & Brown, 2013). Det är 
dock inte otänkbart att orsakssamband handlar om att en väldigt stark idrottsidentitet kan 
fungera som en mekanism bakom träningsberoende då den driver individen att träna för att 
undvika negativa känslolägen som uppkommer om denne skulle handla på ett sätt som inte 
stämmer överens med identiteten. Individen kan sedan tänkas bli beroende av träningen som 
ett medel för att undvika dessa negativa känslolägen.  

Flera av de tidigare nämnda potentiella mekanismerna bakom träningsberoende skulle 
vidare kunna tänkas dela drag med och vara relaterade till idrottsidentitet. Exempelvis skulle 
en allt för stark idrottsidentitet kunna vara relaterad till tvångsmässig passion, bland annat 
genom att en väldigt stark idrottsidentitet tvingar idrottaren att försumma andra delar av livet 
för att leva upp till sin idrottsliga roll. Ytterligare en tidigare nämnd mekanism som även den 
skulle kunna relateras till idrottsidentitet är ångest. Det är inte otänkbart att ångest kan vara en 
av de negativa känslor som uppkommer om en individ upplever sig ha handlat på ett sätt som 
inte stämmer överens med identiteten. 
 
Motivering av studien  
Träningsberoende har, som beskrivs inledningsvis, negativ påverkan både på fysisk och 
psykisk hälsa och kan medföra stort lidande för den drabbade (Landolfi, 2013). För att 
förhindra sådant lidande är det därför av vikt upptäcka, förebygga och behandla 
träningsberoende men för att kunna göra det behövs en ökad förståelse för vad fenomenet 
innefattar, dess orsaker och mekanismer (Murray et al., 2013). Detta för att i framtiden kunna 
utveckla lämpliga förebyggande strategier och optimala behandlingsmetoder (Grandi et al., 
2011). Även om det fortfarande till stor del är oklart hur prevalensen av träningsberoende ser 
ut i befolkningen generellt finns det gott om forskning som indikerar att den är hög inom vissa 
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grupper (Allegre et al., 2007; Blaydon & Lindner, 2002; Terry et al., 2004). Kunskap om 
träningsberoendets mekanismer, förebyggande strategier och behandlingsmetoder kan därför 
vara av intresse för individer och grupper som i sin vardag kan förväntas stöta på 
problematiken med träningsberoende. Detta kan exempelvis innefatta professionella inom 
hälsosektorn, idrottsföreningar, hälso- och träningsinstitutioner, som behöver kunskap och 
verktyg att förebygga och hantera träningsberoende.   

Som redogjorts för inledningsvis finns det ett antal potentiella mekanismer bakom 
träningsberoende. En sådan mekanism som identifierats i litteraturen är att det skulle kunna 
finnas en speciell personlighetstyp som är mer benägen att utveckla beroende (Gossop & 
Eysenck, 1980; ref i Hausenblas & Giaccobi, 2004). En del forskare menar att individer med 
anlag för bland annat depression och ångest är särskilt benägna att drabbas av beroende 
(Barnes et al., 2000). Andra (Stoliaroff, 2003; ref i Landolfi, 2013) menar att det särskilt är 
högpresterande, perfektionistiskt lagda individer är mer benägna att drabbas av 
träningsberoende. Taranis & Meyer (2010) anser att det gällande träningsberoende och 
perfektionism är just den självkritiska komponenten av perfektionism som är nyckelfaktorn 
när det kommer till utveckling av träningsberoende. De har nämligen konstaterat att 
sambandet mellan träningsberoende och den dimension av perfektionism som utgörs av höga 
personliga standarder inte är signifikant efter att hänsyn tagits till gemensamma dimensioner 
med självkritik. Dessa fynd tyder på att sambandet mellan perfektionism och 
träningsberoende till stor del kan förklaras av de element av självkritik begreppet innefattar 
(Taranis & Meyer, 2010). En annan potentiell mekanism som föreslagits är passion. Specifikt 
tvångsmässig passion har visat sig kunna förutsäga samtliga av de symptom på 
träningsberoende som Hausenblas och Symons Downs (2002a) med utgångspunkt i DSM 
anger, det vill säga; tolerans, abstinens, avsikt, kontroll, tid, konflikt och fortgång (Paradis et 
al., 2013). En annan nyckelfaktor när det kommer till att identifiera individer som löper stor 
risk att drabbas av träningsberoende är just individens motivation till träning (Freimuth et al., 
2011). Här har kroppsuppfattning identifierats som en vanlig motivationsfaktor till träning 
(McDonald & Thompson, 1992; ref i Hausenblas & Fallon, 2006) och beroende uppstår med 
större sannolikhet hos dem som tränar av andra anledningar än psykologisk tillfredsställelse, 
såsom exempelvis för att förändra sitt utseende eller något annat sekundärt mål (Freimuth, 
2008; Thornton & Scott, 1995; ref i Landolfi, 2013). Ytterligare en potentiell mekanism 
bakom träningsberoende är identitet och i flera studier har samband mellan idrottsidentitet och 
träningsberoende kunnat konstateras (Jing-Horng Lu et al., 2012; Murray et al., 2013). Flera 
potentiella mekanismer bakom träningsberoende har alltså identifierats men det är fortfarande 
till stor del oklart hur dessa samband ser ut, särskilt när det kommer till orsakssamband och 
hur relaterade faktorer påverkar de olika potentiella mekanismerna bakom träningsberoende.  
 
Syfte 
Studiens syfte är således att studera träningsberoende i relation till ångest, depression, 
självkritik, passion, kroppstillfredsställelse och idrottsidentitet samt skillnader avseende dessa 
faktorer mellan individer med och utan träningsberoende. Vidare undersöks huruvida ångest, 
depression, självkritik, passion, kroppstillfredsställelse och idrottsidentitet kan predicera 
träningsberoende.  
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Metod 
Deltagare & urval 
I studien deltog totalt 124 individer, beskrivande statistik illustreras i tabell 1 nedan.Studiens 
deltagare kategoriserades in i grupperna träningsberoende, symptomatiska och ej 
träningsberoende efter resultat på EDS-R.  

För att öka sannolikheten att individer som kunde kategoriseras som träningsberoende 
skulle gå att återfinna bland studiens deltagare gjordes urvalet genom så kallat 
bekvämlighetsurval (Breakwell, Smith & Wright, 2012). Urvalet skedde genom att en länk till 
enkäten delades till medlemmar i olika grupper på det sociala mediet Facebook. Enkäten 
spreds medvetet i grupper där tidigare forskning visat på hög förekomst av individer med 
träningsberoende såsom bland ultralöpare (Allegre, Therme & Griffiths, 2007), studenter 
inom idrottsvetenskap (Terry, Szabo & Griffiths, 2004), triathleter (Blaydon & Lindner, 2002) 
och på gym (Lejoyeux, Richoux, Embouazza & Nivoli, 2008). Individerna fick sedan själva 
välja om de ville delta i studien genom att besvara enkäten. En viss snöbollseffekt (Breakwell 
et al., 2012) uppstod då “vänners vänner” delade länken vidare. Endast vuxna individer fick 
delta i studien, därför inkluderas endast svar där deltagare angivit en ålder på minst 18 år.  
 
Tabell 1

Beskrivande statistik av studiens deltagare avseende könsfördelning, ålder och grad av träningsberoende

N M SD

Deltagare 124

Kvinnor 62
            Ålder 30 11
Män 62
            Ålder 35 11

Medelålder totalt 33 11

Not.* N = Antal, M = Medelvärde, Sd = Standardavvikelse

45

55

N N

9100

6

35

15

10

Totalt Träningsberoende Symptomatiska Ej beroende

N

Beskrivande statistik av studiens deltagare avseende könsfördelning, ålder och grad av träningsberoende

N

9

6

3

Ej beroende

 
 
Mätinstrument 
 

Godin Leisure-Time Exercise Questionnaire (GLTEQ) 
För att mäta deltagarnas träningsvanor användes GLTEQ (Godin & Shepard, 1985) vilket är 
ett instrument bestående av fyra frågor som utreder individens träningsvanor på fritiden. 
Originalversionen av instrumentet är på engelska men översattes till svenska i en tidigare 
studie av Josefsson och Ivarsson (2010). Metoden som användes var så kallad 
“backtranslation” (Brislin, 1986), det vill säga att en tvåspråkig expert först översatte 
instrumentet från engelska till svenska. Därefter översatte en annan tvåspråkig expert testerna 
tillbaka till engelska. Skillnader i de översatta versionerna i jämförelse med originalet 
diskuterades av forskargruppen och låg som underlag för den slutliga översättningen 
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(Josefsson & Ivarsson, 2010). GLTEQ undersöker träningsfrekvens per vecka avseende 
träning med ansträngande, måttlig och mild intensitet samt huruvida individen tränar 
regelbundet. En fråga är exempelvis; under en vanlig 7-dagars period (en vecka), hur många 
gånger på din fritid utför du följande typ av träning under mer än 15 minuter? 
Träningsfrekvens och intensitet summeras och analyseras som ett totalvärde medan frågan om 
regelbunden träning analyseras separat. Ansträngande träning ger högre värden än måttlig 
träning och måttlig träning ger högre värden än mild träning. Sammantaget indikerar höga 
värden stor träningsmängd (Godin & Shepard 1985).    
   

Demografiska frågor, träningsbelastning, huvudsaklig idrott och ambitionsnivå 
Utöver GLTEQ lades ytterligare frågor om träningsbelastning till i enkäten. Frågorna som 
lades till avsåg att undersöka genomsnittligt antal gånger per vecka individen tränar, 
genomsnittlig intensitet i procent och genomsnittlig längd på träningspass. En fråga är 
exempelvis; I genomsnitt, hur många ggr/vecka tränar du? Utöver detta lades även allmänna 
frågor om individens kön och ålder till samt frågor rörande huvudsaklig idrott och idrottslig 
nivå som här undersöktes genom att fråga huruvida individen tränar primärt för motion, tränar 
och regelbundet deltar i motionstävlingar eller tränar och regelbundet deltar i tävlingar på 
elitnivå.  

 
Exercise Dependence Scale Revised (EDS-R) 

Träningsberoende mättes med hjälp av EDS-R (Hausenblas & Symons Downs, 2002b). EDS-
R är ett teorigrundat mått på träningsberoende som skiljer mellan individer som kan anses 
träningsberoende, individer som inte är beroende men har symptom på träningsberoende och 
individer som inte är beroende och helt utan symptom (Hausenblas & Symons Downs, 
2002b). Originalversionen av instrumentet är på engelska men översattes till svenska i en 
tidigare studie av Lindwall och Palmeira (2009). Metoden som användes var 
“backtranslation” (Brislin, 1986), för mer information, se Lindwall och Palmeira (2009). 
Mätinstrumentet baseras på kriterier från “Diagnostic and Statistical Manual for Mental 
Disorders” (DSM) som är en manual för psykiatrisk diagnos utfärdad av American 
Psychiatric Association (APA). Klassificeringen in i de olika grupperna grundas på den poäng 
individen har på ett antal påståenden relaterade till de sju DSM kriterierna tolerans (jag ökar 
ständigt min träningsbelastning för att uppnå önskad effekt/vinst med träning), abstinens (jag 
tränar för att undvika att känna mig irriterad), avsikt (jag tränar tidsmässigt mer än vad jag 
har för avsikt att göra), kontroll (jag kan inte minska den tid jag lägger ner på träning), tid 
(jag lägger ner mycket tid på träning), konflikt (jag tränar hellre än att umgås med min 
familj/vänner) och fortgång (jag tränar trots att fysiska problem återkommer). Kriterierna 
fungerar som sub-skalor. Individer som markerat 5-6 (håller delvis med, håller med) på tre 
eller fler av DSM kriterierna klassas som hög risk för träningsberoende. Individer som 
markerat 3-4 (håller delvis inte med, varken eller) på tre eller fler av de sju kriterierna klassas 
som symptomatiska medan individer med poäng 1-2 (håller inte alls med, håller inte med) 
klassas som icke beroende och utan symptom. Höga värden indikerar alltså högre grad av 
träningsberoende (Hausenblas & Symons Downs, 2002b). Cronbachs alpha var i denna studie 
0,87 för hela skalan. 
 

Hospital Anxiety and Depression (HAD) 
HAD (Zigmond & Snaith, 1983; ref i Wide Boman, Lundgren, Berggren & Carlsson, 2010) är 
skala utvecklad som ett verktyg för att screena för kliniskt signifikant ångest och depression 
bland medicinska patienter utanför psykiatrin. Instrumentet består av 14 påståenden, har en 
fyrgradig skala och fokuserar på kognitiva och emotionella aspekter av generell ångest och 
depression. Instrumentets 14 påståenden delas upp i två sub-skalor, en för ångest (HAD-A) 
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och en för depression (HAD-D), högre poäng på respektive sub-skala indikerar mer ångest 
respektive depression. Exempel på frågor relaterade till de olika sub-skalorna är; jag känner 
mig spänd och nervös (HAD-A) och allting känns trögt (HAD-D). HAD är ett mått med hög 
reliabilitet och validitet när det kommer till att mäta förekomst och svårhetsgrad av ångest och 
depression (Bjelland, Dahl, Tangen Haug & Neckelmann, 2002; Herrmann, 1997). Cronbachs 
alpha i föreliggande studie var för HAD-A (ångest) 0,82 och för HAD-D (depression) 0,60. 
 

The Levels of Self-Criticism Scale (LOSC) 
LOSC (Thompson & Zuroff, 2004) utvecklades för att mäta två dysfunktionella former av 
självvärdering; jämförande självkritik (CSC) och internaliserad självkritik (ISC). Dagens 
version av LOSC består av 22 påståenden, tolv som skattar CSC och tio som skattar ISC. 
Exempel på påståenden för de olika formerna av självkritik är; om du är öppen med dina 
svagheter inför andra människor kommer de sannolikt att ha kvar sin respekt för dig (CSC) 
och jag blir mycket frustrerad på mig själv när jag inte lever upp till de krav jag har på mig 
själv (ISC). Den engelskspråkiga versionen av LOSC översattes i en tidigare studie av 
Danielsson (2012) till svenska. Den svenska versionen översattes sedan tillbaka till engelska 
och jämfördes med originalet. Därefter översatte en auktoriserad översättare instrumentet 
tillbaka svenska efter en del korrigeringar (Danielsson, 2012). Cronbachs alpha var i denna 
studie 0,89 för jämförande självkritik (CSC) och 0,64 för internaliserad självkritik (ISC). 

 
The Passion Scale (TPS) 

TPS (Vallerand, et al., 2003) innefattar två sub-skalor som mäter harmonisk och tvångsmässig 
passion. Sub-skalan för harmonisk passion ämnar att mäta huruvida aktiviteten harmonierar 
med andra aktiviteter i individens liv, genom påståenden såsom exempelvis; mitt idrottande 
harmonierar med andra aktiviteter i mitt liv. Tvångsmässig passion innefattar istället 
huruvida individen har svårt att kontrollera tiden den utövar en viss aktivitet, det mäts 
exempelvis genom följande påstående; jag har svårt att kontrollera mitt behov för att idrotta. 
Skalan översattes till svenska i en tidigare studie (Gustafsson, Hassmén & Hassmén, 2011) 
genom så kallad “backtranslation” (Brislin, 1986). I denna studie var Cronbachs alpha för 
harmonisk passion = 0,77 och för tvångsmässig passion = 0,86.   

Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire (MBSRQ) 
MBSRQ (Brown, Cash & Mikulka, 1990; Cash 2000) är ett 69 påståenden långt instrument 
som utvärderar de självvärderande aspekterna av begreppet kroppsuppfattning. Instrumentet 
utvärderar två dimensioner; bedömning/värdering och kognitiv-beteendemässig orientering i 
förhållande till tre somatiska områden som är fysisk utseende, fysisk form och hälsa/sjukdom. 
Sub-skalor undersöker hur bra eller dåligt en individ mår/känner över sitt utseende, sin fysiska 
form och sin hälsa samt hur viktiga de olika aspekterna är för individen och hur mycket denne 
arbetar med att förbättra sitt utseende, sin fysiska form och sin hälsa (Brytek & Matera, 2015). 
 I denna studie inkluderades endast sub-skalorna “Appearance Evaluation” (AE), 
“Appearance Orientation”(AO) och “Body Areas Satisfaction Scale (BASS). AE mäter 
känslor av hur nöjd eller missnöjd individen känner sig med sitt fysiska utseende, hur attraktiv 
eller oattraktiv denne upplever sig själv. Individer med hög poäng känner sig mestadels 
positiva till och nöjda med sitt utseende medan individer med låg poäng upplever ett 
övergripande missnöje med sitt fysiska utseende (Cash, 2000). AO utvärderar individens grad 
av investering i sitt utseende. De med hög poäng på AO-skalan lägger större vikt vid sitt 
utseende, uppmärksammar hur de ser ut och lägger mycket energi på att ta hand om sitt 
utseende. De med låg poäng är likgiltiga för sitt utseende, hur de ser ut är inte speciellt viktigt 
för dem och de lägger ingen energi på att se bra ut (Cash, 2000). BASS mäter liksom AE hur 
nöjd eller missnöjd en individ är med sitt utseende men fokuserar på specifika områden. 
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Individer med hög poäng är generellt sätt nöjda med de flesta områden av sin kropp och sitt 
utseende medan individer med låg poäng är missnöjda med storlek eller utseende på flera 
områden (Cash, 2000). De delar av MBSRQ som användes i studien översattes till svenska 
genom så kallad “backtranslation” (Brislin, 1986). I föreliggande studie var Cronbachs alpha 
för Appearance Evaluation (AE) = 0,90 och för Appearance Orientation (AO) = 0,84 
   

Athletic Identity Measurement Scale (AIMS) 
AIMS (Brewer, Van Raalte & Lindner, 1993) består av tio påståenden som mäter styrka och 
exklusivitet på identifikation med den idrottsliga rollen. Exempel på påståenden som ingår i 
AIMS är; jag betraktar mig själv som en idrottare/träningstyp och träning/idrott är den 
viktigaste delen av mitt liv. Höga poäng på AIMS indikerar stark idrottsidentitet. Instrumentet 
uppvisar god reliabilitet och validitet när det kommer till att fastställa idrottsidentitet bland 
både män och kvinnor. Den svenska versionen har använts i flera studier (Gestranius, 2006; 
Richard, 2008; Franck, 2009) och uppvisar goda psykometriska värden. Cronbachs alpha var i 
denna studie 0,85. 
       
Procedur 
Mätinstrumenten sammanställdes till en enkät som distribuerades elektroniskt via Facebook 
till vänner och medlemmar i olika träningsgrupper. För att ge enkäten större spridning 
uppmuntrades vänner att dela enkäten vidare till sina vänner på Facebook. Enkäten 
distribuerades med en kort text där syftet med enkäten presenterades, vidare inleddes enkäten 
med information om forskningsetiska principer, att deltagande var frivilligt, att svaren var 
anonyma och behandlas konfidentiellt samt att data endast används i forskningssyfte.   
 
Analys 
Respondenternas svar fördes in i den statistiska mjukvaran SPSS för analys. Pearsons r 
korrelationsanalys gjordes mellan träningsberoende, frågor relaterade till grad av träning 
(GLTEQ, regelbundenhet på fysisk aktivitet, genomsnittligt antal träningar per vecka, 
genomsnittlig längd på träningspass, genomsnittlig intensitet på träningspass samt idrottslig 
ambitionsnivå) och varje enskild potentiell mekanism. Eftersom antagande för skewness och 
kurtosis överskred de kritiska gränsvärdena användes Mann-Whitney’s u-test (Breakwell et 
al., 2012) för att studera skillnader mellan träningsberoende och icke träningsberoende. En 
multipel regressionsanalys utfördes mellan träningsberoende och de mekanismer som 
Pearsons r korrelationsanalys visat att träningsberoende hade signifikanta korrelationerna 
med. Regressionsanalysmetoden som valdes var den så kallade ”backward-metod”, som 
främst kan användas vid explorativt modellbyggande (Field, 2014). ”Backward-metoden” 
använder först samtliga utvalda predikatorer i modellen och plockar därefter, stegvis bort den 
predikator som bidrar minst till variansen hos den beroende variabeln (Field, 2014). Detta 
resulterade i en slutlig modell bestående av sex predikatorer; GLTEQ, genomsnittlig längd på 
träningspass, ångest, internaliserad självkritik samt harmonisk och tvångsmässig passion. 
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Resultat 
Korrelationsanalyser 
Föreliggande studie visade signifikanta korrelationer mellan träningsberoende, grad av 
träning, ångest, jämförande självkritik, internaliserad självkritik, harmonisk och tvångsmässig 
passion, AO samt idrottsidentitet. Inga signifikanta samband fanns mellan träningsberoende, 
genomsnittlig intensitet på träningspass, depression, AE och BASS (se tabell 2). Gällande 
grad av träning pekade sambanden på att ju högre värden av träningsberoende desto större 
träningsmängd mätt i GLTEQ, mer regelbundenhet på fysisk aktivitet, fler gånger individen i 
genomsnitt tränar per vecka och i genomsnitt längre träningspass. Samband fanns även mellan 
idrottslig ambitionsnivå och träningsberoende, detta innebar att högre idrottslig ambitionsnivå 
var korrelerat med högre värden av träningsberoende.  
 
Tabell 2

Samband mellan träningsberoende, grad av träning, ångest, depression, självkritik,
passion, kroppstillfredsställelse och idrottsidentitet

Variabel Träningsberoende

Grad av träning
GLTEQ 0,33**
Regelbundenhet på fysisk aktivitet 0,22*
Genomsnitt antal träningar/vecka 0,21*
Genomsnitt längd på träningspass 0,24**
Genomsnitt intensitet på träningspass 0,01
Idrottslig ambitionsnivå 0,23**

Ångest & Depression
Ångest 0,43**
Depression 0,07

Självkritik
Jämförande självkritik 0,36**
Internaliserad självkritik 0,32**

Passion
Harmonisk passion 0,25**
Tvångsmässig passion 0,52**

Kroppstillfredsställelse
Appearance Evaluation (AE) -0,05
Appearance Orientation (AO) 0,19*
Body Areas Satisfaction Scale (BASS) -0,07

Idrottsidentitet 0,51**

Not. * Korrelationen är signifikant, p <0,05 ** Korrelationen är signifikant, p<0,01 
Grad av träning (GLTEQ, träningsbelastning & ambitionsnivå), Ångest & Depression (HAD), 
Självkritik (LOSC), Passion (TPS), Kroppstillfredsställelse (MBSRQ)

Samband mellan träningsberoende, grad av träning, ångest, depression, självkritik,

Not. * Korrelationen är signifikant, p <0,05 ** Korrelationen är signifikant, p<0,01 
Grad av träning (GLTEQ, träningsbelastning & ambitionsnivå), Ångest & Depression (HAD), 
Självkritik (LOSC), Passion (TPS), Kroppstillfredsställelse (MBSRQ)  



15 
 

 

Skillnader mellan icke träningsberoende och träningsberoende individer  
Mann-Whitney test (se tabell 3) visade att träningsberoende hade högre träningsmängd mätt i 
GLTEQ, tränade mer regelbundet, i genomsnitt längre träningspass och hade högre idrottslig 
ambitionsnivå. Vidare upplever träningsberoende mer ångest, mer jämförande och 
internaliserad självkritik, tvångsmässig passion och har starkare idrottsidentitet. Inga 
signifikanta skillnader fanns avseende antal träningspass per vecka, intensitet på träningspass, 
depression, harmonisk passion och kroppstillfredsställelse. En trend till att träningsberoende 
bryr sig mer om sitt utseende med högre värden av kroppstillfredsställelsemåttet AO kunde 
dock skönjas i resultatet. 
 
Tabell 3

Mann-Whitney test av skillnader mellan icke träningsberoende och träningsberoende
avseende variablerna grad av träning, ångest, depression, självkritik, passion, kroppstillfredsställelse 
och idrottsidentitet

Variabel

Grad av träning
GLTEQ
Regelbunden fysisk aktivitet
Genomsnitt antal träningar/vecka
Genomsnitt längd på träningspass
Genomsnitt intensitet på träningspass
Idrottslig ambitionsnivå

Ångest och depression
Ångest
Depression

Självkritik
Jämförande självkritik
Internaliserad självkritik

Passion
Harmonisk passion
Tvångsmässig passion

Kroppstillfredsställelse
Appearance Evaluation (AE)
Appearance Orientation (AO)
Body Areas Satisfaction Scale (BASS)

Idrottsidentitet

N1= 9 (Icke träningsberoende) N2= 15 (Träningsberoende)
Grad av träning (GLTEQ, träningsbelastning & ambitionsnivå), Ångest & Depression (HAD), 
Självkritik (LOSC), Passion (TPS), Kroppstillfredsställelse (MBSRQ)

Not. *  Korrelationen är signifikant, p <0,05 ** Korrelationen är signifikant, p<0,01 

Mann-Whitney test av skillnader mellan icke träningsberoende och träningsberoende
avseende variablerna grad av träning, ångest, depression, självkritik, passion, kroppstillfredsställelse 

U p

24,50 .01*
22,50 .00**
53,50 .41
29,50 .02*
39,00 .19
29,00 .02*

17,00 .00**
55,50 .48

26,50 .01*
29,50 .02*

44,50 .17
6,50 .00**

61,00 .73
35,00 .06
61,00 .73

8,00 .00**

N1= 9 (Icke träningsberoende) N2= 15 (Träningsberoende)
Grad av träning (GLTEQ, träningsbelastning & ambitionsnivå), Ångest & Depression (HAD), 
Självkritik (LOSC), Passion (TPS), Kroppstillfredsställelse (MBSRQ)

Not. *  Korrelationen är signifikant, p <0,05 ** Korrelationen är signifikant, p<0,01 
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Regressionsanalys 
Multipel regressionsanalys enligt Backward metoden utfördes. Som predikatorer valdes de 
mekanismer som Pearsons r fann hade signifikanta korrelationer med träningsberoende, det 
vill säga grad av träning, ångest, jämförande självkritik, internaliserad självkritik, harmonisk 
och tvångsmässig passion, AO samt idrottsidentitet. Detta resulterade i en slutlig signifikant 
modell bestående av sex predikatorer; GLTEQ, genomsnittlig längd på träningspass, ångest, 
internaliserad självkritik samt harmonisk och tvångsmässig passion (se tabell 4). F (6,115) = 
15,80, p = < 0,00. Modellen förklarar 42 % av variansen (Adjusted R2 = 0,42) och indikerar 
att träningsmängd mätt i GLTEQ, genomsnittlig längd på träningspass, ångest, internaliserad 
självkritik, harmonisk passion och tvångsmässig passion kan betraktas som predicerande för 
träningsberoende. Determinationskoefficienten R2 = 0,45 är att betrakta som ett moderat 
samband (Breakwell et al., 2012). Inga kollinearitetsproblem (Field, 2013) fanns utifrån 
tolerance  och VIF.  
 
Tabell 4

Regressionskoefficienter samt beskrivande statistik

Variabel 

GLTEQ
Genomsnitt längd på träningspass
Ångest
Internaliserad självkritik
Harmonisk passion
Tvångsmässig passion

Not. * Korrelationen är signifikant, p <0,05 ** Korrelationen är signifikant, p<0,01 
N = 122

Regressionskoefficienter samt beskrivande statistik

β SD

0,17* 28,9
0,16* 22,63

0,27** 3,73
0,18* 8,98

0,26** 5,25
0,21** 8,54

Not. * Korrelationen är signifikant, p <0,05 ** Korrelationen är signifikant, p<0,01 

 
 

Diskussion 
Syftet med studien var att studera träningsberoende i relation till ångest, depression, 
självkritik, passion, kroppstillfredsställelse och idrottsidentitet samt att undersöka skillnader 
avseende dessa faktorer mellan individer med och utan träningsberoende. Vidare undersöktes 
huruvida ångest, depression, självkritik, passion, kroppstillfredsställelse och idrottsidentitet 
kunde predicera träningsberoende. Det mer övergripande syftet med studien var att bidra med 
en ökad förståelse för vad träningsberoende innefattar, dess orsaker och mekanismer. Även 
om korrelationsstudier inte säger något om orsak och verkan kan studien ses som ett första 
steg i att undersöka träningsberoendets orsaker och mekanismer genom att studera potentiella 
mekanismers samband med träningsberoende. Detta kan bidra med kunskap som behövs 
bland annat för att i framtiden kunna utveckla lämpliga förebyggande strategier och 
behandlingsmetoder. 

Resultatet visade att det fanns signifikanta samband mellan träningsberoende, 
träningsmängd, regelbundenhet på fysisk aktivitet, antal träningar per vecka, längd på 
träningspass, idrottslig ambitionsnivå, ångest, jämförande och internaliserad självkritik, 
harmonisk och tvångsmässig passion, AO samt idrottsidentitet. Inga signifikanta samband 
fanns mellan träningsberoende, depression, AE och BASS. Vidare fanns det skillnader mellan 
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träningsberoende och icke träningsberoende vad gäller träningsmängd, regelbundenhet av 
fysisk aktivitet, längd på träningspass, idrottslig ambitionsnivå, ångest, jämförande och 
internaliserad självkritik, tvångsmässig passion och idrottsidentitet. Inga signifikanta 
skillnader fanns mellan grupperna gällande antal träningspass per vecka, intensitet på 
träningspass, depression, harmonisk passion och kroppstillfredsställelse. Vidare kunde en 
trend till att träningsberoende bryr sig mer om sitt utseende med högre värden av 
kroppstillfredsställelsemåttet AO skönjas i resultatet. Multipel regressionsanalys visade att 
träningsmängd, längd på träningspass, ångest, internaliserad självkritik, harmonisk passion 
och tvångsmässig passion förklarar 42 % av variansen hos variabeln träningsberoende. Detta 
innebär att dessa faktorer kan betraktas som predicerande för träningsberoende.  

Föreliggande studies resultat visade alltså att träningsberoende tränar mer regelbundet, i 
genomsnitt fler gånger per vecka och i genomsnitt längre träningspass. Dessa resultat kan 
konstateras förenliga med vad träningsberoende per definition innebär och med de kriterier 
Hausenblas och Symons Downs (2002a) föreslår för diagnos av träningsberoende. 
Exempelvis indikerar kriterierna tolerans, avsikt och förlust av kontroll att träningsberoende 
och höga träningsmängder hänger samman. Att det inte fanns någon skillnad avseende 
genomsnittlig intensitet på träningspass indikerar att det skulle kunna vara så att individer 
med träningsberoende tränar oftare och längre men inte mer intensivt än icke 
träningsberoende. Möjligen kan en så kallad takeffekt (Breakwell et al., 2012) uppstå 
avseende mätningen av intensitet vilket försvårar möjligheten att hitta skillnader mellan 
grupperna.      

Det fanns även samband mellan idrottslig ambitionsnivå och träningsberoende samt 
skillnader mellan träningsberoende och icke träningsberoende avseende detta. Sambandet 
innebar att högre idrottslig ambitionsnivå var korrelerat med högre värden av 
träningsberoende. Kopplat till tidigare resultat gällande samband mellan träningsberoende och 
träningsmängd är det logiskt att en högre idrottslig ambitionsnivå kan relateras till större 
träningsmängder och därmed till träningsberoende. Resultatet antyder vidare att det på 
tävlingar på motionsnivå finns anledning att tro att det kan förekomma träningsberoende 
individer vilket potentiellt gör detta till en lämplig arena att informera om träningsberoende i 
syfte att förebygga och uppmärksamma denna problematik.  

Det kan också konstateras att det i föreliggande studie, precis som i tidigare studier (Grandi 
et al., 2011; Hausenblas & Giaccobi, 2004), gick att finna samband mellan träningsberoende 
och ångest. Träningsberoende upplevde också signifikant mer ångest jämfört med icke 
träningsberoende Att det finns en korrelation eller en skillnad säger dock ingenting om 
huruvida ökad ångest leder till ökat träningsberoende eller vice versa men en potentiell 
förklaring till sambandet mellan träningsberoende och ångest som tagits upp i litteraturen är 
att det finns en särskild beroendepersonlighet (Jacobs 1986; ref i Hausenblas & Giaccobi, 
2004). Enligt denna teori anses individer med anlag för depression, ångest och neuroticism 
mer benägna att drabbas av beroende, såsom exempelvis träningsberoende. En annan möjlig 
förklaring till sambandet mellan ångest och träningsberoende är att individer med ångest 
börjar använda träningen som ett sätt att hantera och reducera sin ångest (Kerr et al., 2007). 
Träningsberoendet utvecklas med utgångspunkt i detta som ett sätt att hantera ångesten. Detta 
genom att individen lär sig att använda träning för att hantera sin ångest, vilket i sin tur skulle 
kunna leda till att träningen eskalerar till ohälsosamma proportioner och träningsberoende. 
Resultatet tyder på att symptom på ångest kan vara viktiga riskfaktorer för träningsberoende 
samt att ångestproblematik kan vara något att ta hänsyn till både vid behandling och 
förebyggande av träningsberoende.  

Vidare är det, med utgångspunkt i teorin att det finns en speciell beroendepersonlighet och 
att individer med anlag för exempelvis depression och ångest är mer benägna att drabbas av 
beroende (Jacobs 1986; ref i Hausenblas & Giaccobi, 2004; Kerr et al., 2007), något 
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förvånande att inget samband mellan depression och träningsberoende kunde återfinnas i 
föreliggande studie. En förklaring skulle kunna vara att regelbunden motion har en 
antidepressiv effekt (Archer, Josefsson & Lindwall, 2014) och att individer som tränar 
regelbundet därmed helt enkelt är mindre deprimerade.  

När det kommer till självkritik fanns det samband mellan träningsberoende och både 
jämförande självkritik och internaliserad självkritik. Det fanns även signifikanta skillnader 
mellan träningsberoende och icke träningsberoende avseende båda dessa typer av självkritik 
där träningsberoende hade en högre grad av båda. Tidigare forskning har indikerat att 
självkritik kan vara en viktig faktor för utvecklingen av träningsberoende, bland annat genom 
att sambandet mellan perfektionism och träningsberoende till stor del verkar kunna förklaras 
av de element av självkritik begreppet innefattas av (Taranis & Meyer, 2010). I föreliggande 
studie bekräftas korrelationen mellan självkritik och träningsberoende ytterligare. Vidare har 
tidigare studier (Dunkley et al., 2006) visat att självkritik är den primära indikatorn för den 
negativa, dysfunktionella, formen av perfektionism som också är starkt relaterat till bland 
annat depression och ångest. Det kan därmed konstateras att hög grad av självkritik, både av 
den jämförande och den internaliserade typen troligtvis är viktiga tendenser att lägga märke 
till för att kunna identifiera, förebygga och behandla träningsberoende.  

Liksom i tidigare studier (Paradis et al. 2013) kunde det i föreliggande studie konstateras 
samband mellan tvångsmässig passion och träningsberoende. Detta kan anses logiskt då 
tvångsmässig passion och träningsberoende är två fenomen med ett antal gemensamma 
karaktärsdrag såsom beteendets rigiditet, att mer tid än från början avsetts spenderas på 
aktiviteten samt att det innefattar en förlust av kontroll över beteendet. Vidare skulle 
träningsberoende på grund av sin natur, kunna betraktas som något tvångsmässigt i sig. En 
tvångsmässig passion för träning och träningsberoende kan med utgångspunkt i detta anses 
nära sammankopplat. Detta illustreras ytterligare av att träningsberoende var mer 
tvångsmässigt passionerade jämfört med icke träningsberoende. En potentiell förklaring till 
sambandet är att en tvångsmässig passion för träning, som skapar negativa känslor om 
individen avhålls från att utföra aktiviteten, leder till att individen i slutändan blir beroende av 
träningen för att undvika sådana negativa känslor. Något förvånande gick det också att finna 
ett positivt samband mellan harmonisk passion och träningsberoende. Dock har Parastatidou 
et al. (2012) funnit att det inte är ovanligt med höga nivåer av både harmonisk och 
tvångsmässig passion samt att både harmonisk och tvångsmässig passion kan förutsäga 
frekvens av deltagande i hård träning.  

Samband kunde återfinnas mellan AO (appearance orientation) och träningsberoende. AO 
mäter individens grad av investering i sitt utseende. Höga poäng på AO-skalan innebär att 
individen lägger stor vikt vid sitt utseende, uppmärksammar hur den ser ut och lägger mycket 
energi på att ta hand om sitt utseende. Detta resultat kan tolkas som stödjande tidigare 
forskning som menar att en nyckelfaktor när det kommer till att identifiera individer som 
löper stor risk att drabbas av träningsberoende är individens motivation till träning (Freimuth 
et al., 2011). Enligt denna teori uppstår beroende med större sannolikhet hos dem som tränar 
av andra anledningar än psykologisk tillfredsställelse, såsom exempelvis för att förändra sitt 
utseende (Freimuth, 2008; Thornton & Scott, 1995; ref i Landolfi, 2013). Med utgångspunkt i 
detta är det möjligt att sambandet mellan AO och träningsberoende kan förklaras av att 
motivation att träna bland dessa individer kommer ur att påverka och förändra sitt utseende. 
Dock kunde inga samband mellan träningsberoende och de övriga 
kroppstillfredsställelsemåtten AE (appearance evaluation) och BASS (body areas satisfaction 
scale) återfinnas. AE mäter känslor av hur nöjd eller missnöjd individen känner sig med sitt 
fysiska utseende. Individer med hög poäng känner sig mestadels positiva till och nöjda med 
sitt utseende medan individer med låg poäng upplever ett övergripande missnöje med sitt 
fysiska utseende. BASS mäter liksom AE hur nöjd eller missnöjd en individ är med sitt 
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utseende men fokuserar på specifika områden av kroppen såsom ansikte, midja, lår etcetera. 
(Cash, 2000). En möjlig förklaring till detta resultat skulle kunna vara att allt fler upplever det 
svårt att leva upp till utseendemässiga ideal idag (Hausenblas & Fallon, 2006) och att många 
med tanke på tidens utseendefixering inte är helt nöjda med sin kropp, oavsett om de är 
träningsberoende eller inte. 

Gällande idrottsidentitet kunde det konstateras samband med träningsberoende samt 
skillnader mellan träningsberoende och icke träningsberoende. Enligt teorin kan identitet styra 
beteende på så vis att när en individ upplever sig ha handlat i överensstämmelse med sin 
identitet leder det till positiva känslor, ökat självförtroende och ökat situationsbundet 
självförtroende. Om en individ däremot upplever sig ha handlat på ett sätt som inte stämmer 
överens med identiteten leder det istället till negativa känslor. Identitet motiverar på så sätt 
individer att handla i överensstämmelse med den för att undvika negativa känslolägen (Stets 
& Burke, 2000). Tidigare forskning om idrottsidentitet (Brewer, et al., 1993; ref i Horton & 
Mack, 2000) tyder på att en stark idrottsidentitet kan tvinga en idrottare att försumma andra 
delar av livet för att kunna efterleva sin idrottsliga roll. En stark idrottsidentitet kan därmed 
vara en bidragande faktor till att individer idrottar i en utsträckning som äventyrar deras hälsa 
(Brewer et al., 1993). Studiens resultat kan i och med det sägas stödjande tidigare forskning 
och underbygger teorin om att en stark idrottsidentitet kan fungera som mekanism bakom 
utveckling av träningsberoende. Idrottsidentitet kan därför, liksom ångest, självkritik, passion 
och AO tänkas vara en viktig faktor att beakta vid upptäckande, förebyggande och behandling 
av träningsberoende.  

Resultatet av multipel regressionsanalys indikerar att av de signifikanta korrelationerna så 
kan framförallt träningsmängd, genomsnittlig längd på träningspass, ångest, internaliserad 
självkritik, harmonisk och tvångsmässig passion betraktas som predicerande för 
träningsberoende. Resultatet tyder på att faktorerna hög träningsmängd, långa träningspass, 
ångest, hög självkritik och passion kan anses som särskilt viktiga mekanismer relaterade till 
träningsberoende och därmed viktiga att beakta i syfte att upptäcka, förebygga och behandla 
träningsberoende.  

Sammantaget skulle det i föreliggande studies resultat kunna skönjas en potentiell 
förklaring till hur träningsberoende uppkommer och en profil för individer med risk att 
utveckla träningsberoende. En möjlig slutsats är att en nyckelmekanism bakom utveckling av 
träningsberoende skulle kunna vara ångestproblematik. Med utgångspunkt i detta kan det 
tänkas att risken för utveckling av träningsberoende inleds när individen börjar använda 
träning som ett sätt att hantera sin ångest. Om individen lär sig att träningen leder till 
reducerad ångest och därmed ökat välmående, finns det troligtvis en stor risk att detta medför 
att individen utvecklar ett beroende av att träna. En bidragande faktor till att det är just 
träningen som blir ett medel för individen att hantera sin ångest skulle, med utgångspunkt i 
föreliggande studies resultat, kunna vara höga värden av AO, det vill säga att individen lägger 
stor vikt vid sitt utseende och lägger mycket energi på att måna om detta. Träningen blir då 
också ett sätt för individen att påverka och förändra sitt utseende. Dessa mekanismer skulle 
därmed tillsammans kunna bidra till utveckling av träningsberoende med stora 
träningsmängder, många och långa träningspass som följd. En hög grad av självkritik skulle 
vidare, genom att detta ofta är relaterat dysfunktionell perfektionism och därmed till ångest, 
kunna ses som ytterligare en bidragande faktor till utvecklingen av träningsberoende. Vidare 
kan det tänkas att en individ som tränar mycket och upplever att träningen leder till positiva 
effekter, bland annat genom reducerad ångest och därmed ökat välmående, utvecklar en 
passion för träningen. Ytterligare följdeffekter skulle kunna vara utveckling av en stark 
idrottsidentitet och höjd idrottslig ambitionsnivå. Dessa följdeffekter skulle i sin tur sedan 
kunna verka bidragande till träningsberoendets fortgång och vidmakthållande. Exempelvis 
genom att negativa känslor uppstår om en individ handlar på ett sätt som inte överensstämmer 
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med den egna identiteten eller genom att en högre idrottslig ambitionsnivå ofta kan tänkas 
innebära mer träning. 

Resultatet från föreliggande studie bidrar med kunskap som exempelvis professionella 
inom hälsosektorn, idrottsföreningar, hälso- och träningsinstitutioner praktiskt skulle kunna 
använda sig av på flera sätt. För att upptäcka individer i riskzonen för träningsberoende kan 
det tänkas att en väldigt hög träningsmängd och långa träningspass kan ses som en första 
indikation på att det finns anledning att undersöka individens träningsvanor ytterligare. Om 
det sedan kan konstateras att en individ har en problematisk inställning till träning och 
troligen lider av träningsberoende skulle interventioner som innefattar hantering av ångest, 
självkritik och passion troligtvis ge positiva effekter på individens hälsa. Dels genom 
förbättrat psykiskt välmående och i förlängningen troligtvis även till förbättrad fysisk hälsa. 
Detta eftersom interventionen förhoppningsvis leder till minskat träningsberoende och därmed 
minskad träningsvolym vilket i sin tur får positiv effekt på eventuella skador, 
överträningssymptom etcetera.  
 
Metoddiskussion 
En metodologisk begränsning i föreliggande studie utgörs av hur mätningen av 
träningsberoende sker. Studien är baserad på självrapportering med hjälp av frågeformulär 
och detta leder till identifiering av individer med risk att drabbas av träningsberoende snarare 
än att säkra diagnoser kan ställas. Dessutom kan det också vara problematiskt att mäta 
träningsberoendes fysiska aktivitet genom självrapportering eftersom träningsberoende 
individer ofta ljuger om sin träningsmängd, tränar i hemlighet och förnekar att träning är ett 
problem (Bamber et al., 2003). Självrapportering kan vidare skapa problem eftersom individer 
med olika bakgrund kan tolka och tilldela frågorna i formulären olika betydelse och mening. 
Bakomliggande faktorer såsom deltagares kön, idrottsliga nivå och kultur kan därmed påverka 
resultatet vilket gör det svårare för forskaren att tolka och dra säkra slutsatser utifrån 
självrapporterad data. Antagandet att en individ är beroende av träning skulle därför kunna 
vara fel, höga poäng på en träningsberoende skala skulle helt enkelt kunna reflektera 
individers olika attityder till träning (Szabo et al., 2015). Vidare testades deltagarna inte för 
primärt respektive seukundärt träningsberoende vilket innebär att det inte är klart hur studiens 
resultat förhåller sig till respektive typ av träningsberoende.  

När reliabilitetstest (Breakwell et al., 2012), gjordes för studiens mätinstrument 
identifierades att Cronbachs alpha för HAD-D, det vill säga HAD sub-skalan för depression 
samt ISC, LOSC sub-skalan för internaliserad självkritik var 0,60 respektive 0,64. Vad som 
räknas som goda reliabilitetsvärden med Cronbachs alpha beror på omständigheterna men en 
tumregel är att personlighetstester bör ha värden över 0,7 (Breakwell et al., 2012). Cronbachs 
alpha för depression och internaliserad självkritik kan därför anses något svag vilket innebär 
att tillförlitligheten avseende dessa fenomen kan anses något låg. 

Vid regressionsanalys är valet av analysmetod mycket viktigt och generellt sett menar 
statistiker att stegvisa metoder, såsom backward-metoden, bör undvikas eftersom de ökar 
risken för typ 2 fel (Field, 2014). För utforskande modellbygge, exempelvis när det finns liten 
teoretisk grund för hur prediktorer förhåller sig till varandra och den beroende variabeln, är 
backward-metoden dock lämplig att använda (Field, 2014).  

Ytterligare en faktor relaterad till genomförandet av studien som ur ett metodologiskt 
perspektiv kan diskuteras rör rekryteringen av deltagare till studien. Det är generellt sett 
önskvärt att få ett så stort antal deltagare som möjligt, detta för att kunna generalisera 
studieresultaten (Breakwell et al., 2012). För att få ett stort antal träningsberoende att studera 
krävs på grund av fenomenets förekomst ett större totalt antal studiedeltagare. En bidragande 
faktor till det relativt begränsade antalet deltagare i studien kan ha varit frågeformulärets 
längd. Vidare var storleken på de två grupper som jämfördes (träningsberoende och icke 
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träningsberoende) också relativt liten. En svårighet som vanligtvis är relaterad till små 
gruppstorlekar kan vara att hitta signifikanta resultat (Breakwell et al., 2012), något som i 
denna studie dock generellt sett inte var fallet.  

 
Slutsats 
Denna studies resultat pekar på samband mellan träningsberoende, träningsmängd, 
regelbundenhet på träning, antal träningspass per vecka, längd på träningspass, idrottslig 
ambitionsnivå, ångest, självkritik, passion, AO och idrottsidentitet. Av de potentiella 
mekanismerna som studerats verkar det som att träningsmängd, genomsnittlig längd på 
träningspass, ångest, internaliserad självkritik, harmonisk och tvångsmässig passion kan 
betraktas som predicerande för träningsberoende. Sammantaget indikerar studiens resultat att 
särskilt träningsmängd, ångest, självkritik och passion kan vara mekanismer som är speciellt 
viktiga att beakta för att upptäcka, förebygga och behandla träningsberoende.  

En potentiell förklaring till varför träningsberoende uppkommer och en möjlig profil för 
individer med risk att utveckla träningsberoende kunde skönjas i resultatet. I sin helhet bidrar 
studiens resultat med viktig kunskap avseende träningsberoende och dess potentiella 
mekanismer. Denna kunskap kan anses viktig för att föra forskningen om träningsberoende 
framåt men även för att rent praktiskt kunna upptäcka, förebygga och behandla 
träningsberoende.  

Som en slutsats av föreliggande studies resultat kan en hypotiserad teoretisk modell för att 
beskriva utveckling av träningsberoende föreslås. Modellen syftar till att illustrera en möjlig 
förklaring till träningsberoendets uppkomst och fortgång (se figur 1). Enligt denna möjliga 
förklaring är, som tidigare diskuterat, ångestproblematik en nyckelmekanism vilken 
tillsammans med en hög grad av fokusering på utseende och självkritik bidrar till utveckling 
av träningsberoende. Träningsberoendet utvecklas enligt denna hypotes som ett sätt för 
individen att hantera ångest. AO och självkritik bidrar ytterligare till utvecklingen via 
fokusering på utseende och genom relation till ångest. Träningen blir ett sätt för individen att 
måna om sitt utseende och ett sätt att försöka hantera negativa känslor relaterade till 
självkritik. Träningsberoendet leder vidare till stor träningsmängd, många och långa 
träningspass samt potentiellt till utveckling av en passion för träning, höjd idrottslig 
ambitionsnivå samt stark idrottsidentitet. Dessa följdfaktorer skulle i sin tur kunna betraktas 
som bidragande till träningsberoendets vidareutveckling och fortgång.   
 

 
 
Framtida forskning 
Ett generellt problem i forskningen om träningsberoende är relaterat till hur mätningen av 
träningsberoende sker. Hittills är de studier som genomförts primärt baserade på 
självrapportering med hjälp av frågeformulär såsom exempelvis EDS-R. Självrapporterade 
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uppskattningar kan vara missvisande eftersom individer både kan under- och överskatta sin 
fysiska aktivitet. När det kommer till träningsberoende individer anses de ofta ljuga ofta om 
sin träningsmängd, träna i hemlighet och förneka att träning är ett problem (Bamber et al., 
2003) vilket kan innebära att självrapporterade uppgifter relaterade till träning från 
träningsberoende individer kan anses mindre tillförlitliga. Framtida forskning bör därför i 
högre utsträckning försöka använda sig av objektiva mått på träningsbeteende för att 
exempelvis mäta varaktighet, frekvens och intensitet (Adams, 2009). Vidare fungerar de 
instrument, i form av frågeformulär, som vanligen används för att mäta träningsberoende inte 
som diagnosverktyg. Detta bland annat för att de endast ger poäng på en skala där högre 
poäng är tänkt att indikera en högre risk för beroende, utan att ange huruvida beteendet 
innebär skada för individen själv eller människor i dennes omgivning. Eftersom ett beroende 
per definition endast förekommer om beteendet medför någon form av skada bör studier med 
frågeformulär följas upp med intervjuer för att bekräfta huruvida träningsbeteendet innebär 
negativa konsekvenser (Szabo et al., 2015). Framtida forskning om träningsberoende bör med 
utgångspunkt i ovanstående därför genomföras som kombinerade studier där frågeformulär 
följs upp med djupgående intervjuer. Vidare är majoriteten av forskningen som genomförts 
om träningsberoende är tvärsnittsstudier och för att föra forskningen framåt krävs 
longitudinella studier (Costa, Coppolino & Oliva, 2015). Forskning som genom longitudinella 
studier replikerar och utökar tidigare forskning behövs för att det skulle kunna bidra till 
ytterligare förståelse bland annat genom att göra det möjligt att se hur och om olika 
mekanismer bidrar till utveckling av träningsberoende över tid. Förslagsvis skulle en sådan 
studie genom upprepade mätningar kunna undersöka potentiella mekanismer som med 
utgångspunkt i föreliggande studie kan tänkas vara särskilt viktiga för utveckling av 
träningsberoende. Relevanta mekanismer skulle därmed kunna vara träningsmängd, ångest, 
självkritik, passion och AO.  
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