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FÖRORD 

Vi vill rikta ett varmt tack till vår handledare Linn Håman. Utan ditt stora engagemang,  

din djupa kunskap inom ämnet och ditt stöd hade denna uppsats inte blivit densamma. Tusen 

tack! Vi vill även tacka forskargruppen från Högskolan i Halmstad och Göteborgs universitet 

för möjligheten att ta del av ert material. Självklart vill vi även tacka alla de personliga 

tränarna som valt att delta i studien. Utan er hade denna studie inte varit möjlig. Tack! 

 

Vår förhoppning är att denna studie kan belysa en lucka i forskningsområdet och öka 

förståelsen kring normers betydelse för ett informellt lärande.  

 

Till alla framtida uppsatsskrivare - köp en bra kaffebryggare.  
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SAMMANFATTNING 

Personliga tränare befinner sig otaliga timmar på gymmet där samhällets hälsointresse och 

normerna kring hälsa och träning är påtagliga. Dessa normer, ideal och förväntningar som 

finns i denna kontext villkorar lärandet och kan därmed forma och påverka de personliga 

tränarna. Syfte: Studiens syfte är att belysa hur personliga tränare talar om normer i 

gymkontext och hur dessa normer påverkar dem. Teoretisk referensram: Den teoretiska 

referensramen är en kombination av ett sociokulturellt perspektiv på lärande där teorierna om 

praktikgemenskaper och symboliskt kapital är en del av. De två synsätt på hälsa som 

presenteras är ett holistiskt hälsoperspektiv samt ideologin hälsism. Metod: Studiens metod är 

av kvalitativ karaktär där insamling av material skett genom två semistrukturerade 

fokusgruppsintervjuer med totalt fem yrkesverksamma personliga tränare. Studien har utgått 

från ett abduktivt arbetssätt och resultatet analyserades och sammanställdes genom en 

konventionell kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet visade att normer kring hälsa är 

tudelade. De personliga tränarna talade om att gymdeltagarnas syn på hälsa är en strävan efter 

att uppnå extrema kroppsideal. Samtidigt talade de personliga tränarnas om att deras egen 

hälsosyn var mer övergripande och med tyngdpunkt på välbefinnande. Det framkom även att 

personliga tränare förväntas “leva som de lär” då gymdeltagarna har förväntningar på att de 

ska leva hälsosamt och ha en hög fysisk förmåga och kunskap kring träning och hälsa. Det 

framkom även att normer skapas av olika aktörer på gymmet, både personliga tränare, 

gymägare och gymdeltagare. Slutsats: De personliga tränarna talade om att normer kring 

hälsa, kroppsideal och träning på gymmet är skilda gymdeltagare och personliga tränare åt. 

Ytterligare en slutsats är att både personliga tränare, gymdeltagare och gymägare påverkar 

kulturen och därmed är alla tre aktörer skapare av normerna som villkorar det informella 

lärandet.  
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ABSTRACT 

Personal trainers are spending countless of hours at the gym where the society's health 

interests and the norms around health and fitness are obvious. These norms, ideals and 

expectations that exists in this context reserve the learning conditions and can therefore shape 

and affect personal trainers. Aim: The study aims to illustrate how personal trainers talk about 

norms in gym context and how these norms affect them. Theoretical framework: The 

theoretical framework is a combination of a socio-cultural perspective on learning, where the 

theories of communities of practice and symbolic capital are an extension. The health theories 

presented is a holistic health perspective and healthism. Method: The studies method is of 

qualitative character where the collection of materials made by two semi-structured focus 

group interviews with five professional personal trainers. The study is based on an abductive 

approach and the results were analysed and compiled by a conventional qualitative content 

analysis. Results: The result showed that the norms around health is bisectional. The personal 

trainers talked about gym attendants approach to health as of a pursuit of extreme body ideal. 

At the same time the personal trainers talked about that their own view of health was 

comprehensive with an emphasis on wellness. It also emerged that personal trainers are 

expected to "live as they learn" when the gym attendants have expectations of them to live 

healthy and have a high physical ability and knowledge about exercise and health. It also 

emerged that the standards created by various participants in the gym, both personal trainers, 

club owners and gym attendants. Conclusion: The personal trainers talked about norms 

concerning health, body ideal and exercise at the gym as a difference between gym participant 

and personal trainers. Another conclusion is that both personal trainers, gym participants and 

club owners affects the culture and thus all three actors are creators of norm conditioning 

informal learning  
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1 INLEDNING 

Gymbranschen växer och har gjort det under de sista två decennierna vilket speglar det 

växande intresset för hälsa och träning i samhället. Allt fler söker sig till gymmet och har de 

senaste två åren ökat med nästan 90 miljoner medlemmar och 750,000 anställda genom 

Europa, USA och Australien (Bratland-Sanda & Sundgot-Borgen, 2015). Samtidigt som 

samhällsintresset för hälsa och träning ökat har en vältränad kropp blivit en symbol för hälsa. 

Den hälsosamma kroppen lyfts till skyarna och skapar en illusion av att hälsa är ett bevis för 

en driven, duktig och presterande person med god självkontroll. Samtidigt som idealet om den 

hälsosamma kroppen framställs har den överviktiga kroppen blivit en symbol för ohälsa och 

oattraktivitet (Hutson, 2013; Fitzpatrick & Tinning, 2014; Cederström & Spicer, 2015). 

 

Gymmen är en plats där många ideal och normer kring skönhet, träning och hälsa cirkulerar 

(Andreasson & Johanson, 2015a; Maguire, 2001). Genom det ökade hälsointresset blir även 

gymmen en symbol för hälsa och träning. Träning på gym kan därav uppfattas som en 

folkrörelse där ansvaret för att delta ligger på individen själv (Andreasson & Johansson, 

2014). Det är platsen där individer har möjlighet att skapa sig kroppen de strävar efter och 

därmed försöka uppfylla samhällets ideal om vad som anses vara en attraktiv kropp 

(Andreasson & Johanson, 2015b). Genom att dessa ideal och normer koncentreras på en och 

samma plats påverkar det de sociala normerna och de informella reglerna på 

gymanläggningarna.  

 

I takt med det tilltagande intresse för hälsa och träning växer, ökar intresset för att arbeta som 

personlig tränare. Idag är yrket som personlig tränare ett av de mest populära i världen. 

(Andreasson & Johanson, 2015a; Wen-Yu, Yuan-Duen & Tsai-Yuan, 2010). Utbildningarna 

för att bli licensierad personlig tränare är varierande i utbildningstid men vanligtvis korta och 

lämnar både en möjlighet och ett ansvar för de nyutexaminerade personliga tränarna att växa i 

sin yrkesroll. Dock finns det längre utbildningar där man förutom en kandidatexamen har 

möjlighet att ansöka om en personlig tränare licens (Ekström, 2016). Forskningsresultat 

gjorda på coacher men vars kontext kan jämföras med personliga tränare visar att med en kort 

utbildning ger det informella lärandet på arbetsplatsen stort utrymme (Stoszkowski & Collins, 

2014). Det innebär att de personliga tränarnas lärande är en pågående process som skapas på 

deras arbetsplats, det vill säga på gymmen. 

 

Personliga tränare befinner sig i centrum för samhällets hälsointresse och spenderar deras 

yrkesverksamma timmar på gymmet där normerna kring träning, kroppsideal och hälsa är 

centrerade. Dessa normer, ideal och förväntningar som finns i denna kontext skapar villkor för 

lärande som därmed kan påverka de personliga tränarna. I dagsläget saknas forskning om hur 

normer villkorar det informella lärande på gymmen och därigenom kan påverka personliga 

tränare. Ökad kunskap om hur personliga tränare talar om normer är av betydelse. Normer 

skapar villkor för lärande på gymmet och kan ha en inverkan på hur personliga tränare och 

deltagare i gymkontexten agerar och förhåller sig till hälsa, kropp och träning. Med samhällets 

hälso- och träningsintresse i åtanke kan man undra vilka normer som ligger till grund för de 
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personliga tränarnas informella lärande. Detta eftersom ohälsosamma normer kan påverka 

lärande om ohälsosamma beteenden och kroppsideal. 

 

2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Studiens syfte är att belysa hur personliga tränare talar om normer i gymkontext och hur dessa 

normer påverkar dem. 

 

 Hur talar personliga tränare kring normer gällande hälsa, kroppsideal och träning på 

gymmet? 

 

 Hur talar personliga tränare om hur normer och förväntningar i gymkontext påverkar 

dem? 

 

 Hur talar personliga tränare om vem som skapar normer i gymkontext? 

 

3 BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 
I följande avsnitt kommer studiens bakgrund och forskningsläget att presenteras. På grund av 

begränsad mängd studier om endast personliga tränare presenteras även forskningsresultat om 

träningsinstruktörer och coacher i detta avsnitt. Avsnittet inleds med centrala definitioner och 

begrepp och utgår därefter från tre rubriker; Gym och personliga tränare, Socialt lärande på 

gymmet och Gymkulturens normer och ideal. 

 

3.1 Definitioner och Begrepp  

Hälsa - Världshälsoorganisationen WHO definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom eller svaghet 

(WHO, 2003).  

 

Normer - Normer innebär de sociala regelverk och rättesnöre som individers handlingar 

förväntas följa för att klassas som “normala” (Nationalencyklopedin, u.å). Normer är ett 

fenomen som fungerat likt en måttstock för bedömning och värdering om någonting. Normer 

är knutet till dess sociala sammanhang, det vill säga kulturen då olika kulturer har olika 

normer. Normerna skapas i sociala sammanhang och uppfattas som förväntningar för ett visst 

handlande (Baier & Svensson, 2009).  

 

Kultur - Ordet kultur kan ha olika innebörder, men i denna studie syftas det på den särprägel 

som är speciell för en grupp eller ett samhälle. En kultur skapas genom nära kontakt mellan 

människor som tillsammans delar bland annat värderingar, attityder och traditioner. Kulturer 

kan övergripa hela folkslag, vara mindre och finnas på exempelvis en arbetsplats där det 

förekommer en viss kultur (Egidius, 2008). I denna studie ligger ett stort fokus på 

gymkulturen vilket innebär det sociala klimat och gemensamma värderingar på 

gymanläggningar.  
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Kontext - En kontext är ett sammanhang (Egidius, 2008). I denna studie innebär termen 

“gymkontext” sammanhanget på gymmen.  

 

Deffa - “Deffa” är ett uttryck inom träningskulturen som innebär att personer tränar hårt och 

har en strikt kosthållning för att gå ner i fettvikt men bibehålla muskelmassan. Denna 

handling görs för att få definierade muskler på en vältränad kropp (Richter, 2012a).  

 

Bulka - “Bulka” är ett uttryck som beskriver en handling där personer styrketränar och intar 

ett energiöverskott av mat för att bygga så mycket muskelmassa som möjligt. Efter en period 

av bulk med tillväxt i syfte genomförs ofta en deff för att tappa kroppsfett och visa upp 

musklerna skapta under bulken (Richter, 2012b). 

 

3.2 Gym och personliga tränare 

Historiskt har gymkulturen vuxit fram och förändrats sedan 1970 talet då muskulösa män 

började träna på gym för att tävla i bodybuilding. Bodybuilding och styrketräning är därav en 

av gymkulturens grundstenar. Gymkulturens andra grundsten är gruppträning som 

härstammar från företaget Les Milles som säljer träningskoncept i gruppträningsformer över 

hela. Företaget grundades på 1970 talet och har successivt spridit sig till en global marknad 

och skapat sig ett stort inflytande på gruppträningsutbudet. Det är dessa två 

träningsformer som tillsammans utgör det som samhället idag kallar för gymträning 

(Andreasson & Johansson, 2014; Andreasson & Johansson, 2015a; Andreasson & Johansson, 

2016). 

 

Idag fungerar gym som den plats där man förutom skulpterar fram sin kropp och förbättrar 

och bibehåller sin hälsa, umgås, delar kunskap om träning och jämför träningsmängd och 

prestationer med andra gymdeltagare (Andrews, Sudwell & Sparkes, 2005; Andreasson & 

Johansson, 2015b). Denna kultur som skapats på gymmen har kulturspecifika ideal, normer 

och regler. Gymkulturen innefattar en större grupp deltagare där majoriteten har en stark 

gemenskap, gemensamma normer, liknande mål och kulturspecifikt språk och uttryck 

(Andreasson och Johansson, 2015a; Andrews et al., 2005).  

 

Som inledningsvis nämndes har yrket som personlig tränare ökat under de senaste åren och 

det är gymmen som är deras arbetsplatser (Andreasson & Johansson, 2015a). Det var först år 

1995 som den första utbildningen i Sverige grundades (Personal training school, u.å.a). 

Personlig tränare är ingen skyddad titel och utbildningarna är varierande i både kvalitet och 

utbildningstid. Utbildningstiden kan variera från sju dagars heltidsstudier (Personal Training 

School, u.å.b) upp till 22 dagars heltidsstudier i kombination med fem veckors hemstudier 

(Eleiko, u.å.). Det finns även tre åriga högskoleutbildningar där man efter sin examen har 

möjlighet att ta en internationell licens som certified strength and conditioning specialist, 

CSCS, med andra ord som personlig tränare (Ekström, 2016). De jämförda utbildningarna är 

certifierade av EuropeActive vars förra namn var EHFA - European Health and Fitness 

Association. EuropeActive en internationell organisation inom hälsa, fitness, fysisk aktivitet 

och välbefinnande vars licens innebär en kvalitetssäkring för utbildningen (EuropeActive, 

2014; EuropeActive u.å.).  



4 

 

 

Under utbildningen för att bli en licensierad personlig tränare läser personerna om bland annat 

anatomi, fysiologi, näringslära och träningslära för att i praktiken lära sig att göra exempelvis 

rörelseanalyser på klienter. De får även lära sig att genomföra rätt tekniska övningar och hur 

man lägger upp olika träningspass. Utöver detta innehåller de flesta utbildningar föreläsningar 

om coaching, kommunikation och försäljning av sitt eget varumärke (Personal Training 

School, u.å.b; Eleiko, u.å.; The Academy u.å.). Personliga tränares arbetsuppgifter innefattas 

bland annat av att träna klienter mot deras behov och mål så som att planera individuella 

träningspass, instruera och motivera sina klienter. För att kunna utföra arbetsuppgifterna ställs 

kunskapskrav på de personliga tränarna. Följande krav som presenteras är en sammanfattning 

av EuropeActive/EHFAs kunskapskrav och har sammanställs i en norsk studie vars mål var 

att kartlägga personliga tränarnares kompetens (Nygård, Gjølme & Leirdal, 2015). De 

sammanfattade kraven är: att kunna genomföra bland annat analys av kroppshållning och testa 

kroppssammansättning, uthållighet, styrka samt mobilitet (Nygård et al., 2015; EHFA, 2011).  

 

Personlig tränare beskrivs som auktoriteter på gymmen eftersom deras yrkesroll medför 

kunskap kring träning och deras vältränade kroppar (Andersson & Johansson, 2015a). Vad 

som uppfattas som en kompetent personlig tränare är framförallt deras fysik. 

Forskningsresultat, som även presenterades inledningsvis, visar att både klienter och 

personliga tränare anser att en personlig tränare bör vara vältränad för att visa på kompetens 

inom sitt yrke. Å ena sidan vill klienter hellre se att deras personliga tränare är vältränad då 

detta inbringar förtroende (Hutson, 2013). Å andra sidan visar andra forskningsstudier att 

vissa klienter uppfattar en extremt vältränad personlig tränare som skrämmande (Harvey, 

Vachhani &Williams, 2014). De personliga tränarna vet om att dessa krav från klienterna 

finns men även att det skapar bättre arbetsmöjligheter om de är vältränade. Utöver detta 

inbringar en vältränad kropp auktoritet inom gymkulturen (Hutson, 2013). Personliga tränares 

kroppar utgör deras sociala kapital som skapar status och förtroende (Harvey et al., 2014).  

 

3.3 Socialt lärande på gymmet 

Studier som är genomförda på gym har använt sig av teorin om praktikgemenskaper för att 

synliggöra det kulturella lärandet inom denna kontext (Andreasson & Johansson, 2015b). I en 

studie om gymkulturens rötter och utveckling intervjuades två pionjärer inom 

bodybuilding/styrketräning och gruppträning för att studera gymkulturens utveckling. Genom 

att se dessa två personer som “skapare” av de olika träningsformerna i dagens gymkultur och 

att se detta som två praktikgemenskaper kan det historiska sociala lärandet synliggöras. 

Studien visar att båda pionjärerna har stor makt inom sitt område och formar kulturens normer 

och ideal. Deras åsikter och handlingar sätter tonen för hur de olika träningsstilarna ska 

utvecklas (Andreasson & Johansson, 2015b).    

 

Utifrån vår kännedom är lärande inom gymmet mycket begränsat och genom forskning från 

närliggande områden, exempelvis coacher har det framgått att coacherna formas till stor del 

av det informella lärandet inom praktiken. Detta informella lärande kan vara bra för att 

utvecklas, men om det hanteras fel kan felaktig information och ohälsosamma beteenden läras 

ut till andra personer. I coachernas fall är det därför viktigt att vara medveten om att de 
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påverkas och lär sig av varandra och bör därför vara uppmärksamma och källkritiska för att på 

så sätt endast ta till sig av det som är i linje med deras egen filosofi (Stoszkowski & Collins, 

2014). Om personliga tränare formas i samma utsträckning som ovanstående studie om 

coacher är deras praktikgemenskap de arbetar inom avgörande för vad de lär sig. Då normerna 

inom gymmet villkorar lärandet är det relevant att ta hänsyn till de rådande normerna och 

idealen inom gymkulturen. 

 

Andra studier i gymkontext har använt ett teoretiskt ramverk som innefattar Bourdieus 

begrepp om kapital. Studierna visar vad som anses vara statusgivande inom gymkulturen 

vilket skapar normer, exempelvis om hur en personlig tränare förväntas vara och se ut. 

Studierna visar att det som ges ett högt kulturellt kapital för personliga tränare är, som tidigare 

nämnt, en vältränad kropp (Harvey et al., 2013; Hutson, 2013). Vad som anses hälsosamt 

påverkan de rådande normerna inom kulturen och formar det sociala lärandet. Detta sociala 

lärande är nära sammankopplat till normer och ideal.  

 

3.4 Gymkulturens normer och ideal 

De normer som rör kroppsideal inom gymkulturen ser olika ut för kvinnor och män. Kvinnor 

förväntas sträva efter en smal, fast och slank kropp med små och definierade muskler. Män 

förväntas istället vara starka och ha stora muskler. Detta avspeglas i skillnaderna på varför 

män och kvinnor tränar. Kvinnor tränar för att bli mindre och gå ner i vikt medan män 

generellt tränar för att bygga muskler (Leone, Sedory & Gray, 2005). Dock har det kvinnliga 

idealet inom gymkulturen förändrats under senare tid och idag strävar även kvinnor efter 

större och mer definierade muskler (Andreasson & Johansson, 2015a). Andra genusskillnader 

är typen av träningsformer som män och kvinnor föredrar. Generellt har gruppträningspass 

tidigare varit riktat till kvinnor och styrketräning har varit riktat till män men är idag mer 

jämnfördelat mellan könen (Andreasson & Johansson, 2015b). 

 

Gymkulturens starka och tydliga kroppsideal förändrar deltagarnas idealbilder och 

kroppsföreställningar successivt. Det kan leda till en problematik när kroppsidealet inom 

gymkulturen och kroppsidealet för “världen utanför” krockar. (Andrews et al., 2005; 

Andreasson & Johansson, 2015a). Normer om träningsmängd skapas inom kulturen genom att 

deltagarna jämför sig med varandra. Det innebär att värderingen av vad som är mycket och 

lite träning bestäms inom praktikgemenskapen och kan därför skilja sig åt (Maltby, Wood, 

Vlaev, Taylor & Brown, 2012; Carron, Hausenblaus & Mack, 1996).  

 

Gymmet har både visat sig utgöra en plats där hälsosamma levnadsvanor kan uppnås och 

bibehållas samtidigt som de har beskrivits som en kontext där problematiska förhållningssätt 

till kost, ätande och träning kan identifieras. Personer som vistas mycket på gym har en större 

önskan om att förändra sina kroppar och är samtidigt en riskgrupp för att utveckla en 

snedvriden kroppsuppfattning och ätstörningar (Leone et al., 2005;  Strelan & Hargreaves, 

2005). Inom gymkulturen är dieter och strikta kosthållningar vanligt förekommande i 

kombination med en hög träningsmängd. Denna norm där dieter är något självklart och något 

som de flesta, i någon mån, genomför eller kommer i kontakt med, kan både individer bli 

motiverade till att äta hälsosamt men det kan även skapa ätstörningar. Denna problemfyllda 
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relation till mat och ätande är en av gymkulturens baksidor (Bratland-Sanda & Sundgot-

Borgen, 2015). 

 

Tidigare forskning har visat att träningsinstruktörer, i detta fall kvinnliga, har större risk att 

drabbas utav anorexi och bulimi än både övriga gymdeltagare och inaktiva personer (Höglund 

& Normén, 2002). Andra ohälsosamma fenomen som kan förekomma i en gymkontext är 

ortorexi och träningsberoende. Ortorexi handlar om en besatthet av att endast äta hälsosam 

mat (Eriksson, Baigi, Marklund & Lindgren, 2008; Håman, Barker-Ruchti, Partiksson & 

Lindgren, 2016). Träningsberoende innebär ett omättligt begär av fysisk aktivitet och 

personerna tränar även om det har en skada, personliga olägenheter eller andra problem. Den 

drabbade har även en ovilja att lägga tid på andra aktiviteter, såsom sitt sociala liv eftersom 

allting kretsar kring träning (Landolfi, 2012; Hausenblas & Symons Downs, 2002).  

 

3.5 Sammanfattning av forskningsläget 

Sammanfattningsvis kan konstateras att utöver personliga tränare har bodybuilders, coacher 

och träningsinstruktörer studerats. Studierna har baserats på både kvalitativ och kvantitativ 

data och som insamlats genom exempelvis både observationer, intervjuer och enkäter 

(Hutson, 2013; Harvey et al., 2014; Andreasson & Johansson, 2016; Andrews et al., 2005; 

Leone et al., 2005; Maltby et al., 2012; Hausenblas & Symons Downs, 2002). Forskningen 

som gjorts konstaterar och kartlägger gymkulturens utveckling och redogör för rådande 

kroppsideal inom kulturen (Andreasson & Johansson, 2015b; Hutson, 2013). Det är även 

forskats kring hur gymkulturen och idealbilden av den perfekta och hälsosamma kroppen kan 

leda till en problematisk relation till kost och träning och i längden diagnostiserade 

ätstörningar (Leone et al., 2005; Strelan & Hargreaves, 2005).  

 

Forskningsläget kring socialt lärande inom gymkulturen har bland annat gjorts via nära 

observationer för att förstå kulturens beteende, språk och hierarkier (Andrews et al., 2005). 

Teorier som använts inom detta område är bland annat teorin om praktikgemenskaper som 

redogör för det informella lärandet på gymmen (Andreasson & Johansson, 2015b; 

Stoszkowski & Collins, 2014) och Bourdieus teori om kapital där en vältränad och önskvärd 

kropp ger högt symboliskt kapital (Harveya et al., 2013).  

 

Forskning som gjorts kring den moderna gymkulturen har kretsat kring nyckelorden 

kroppsideal, kön, identitet och sexualitet (Andreasson & Johansson, 2015b). Vad som inte är 

lika studerat är vilka normer och förväntningar inom gymmen som ställs på de personliga 

tränarna och hur det i sin tur påverkar dem.  

 

4 TEORETISK REFERENSRAM 

I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska ramverk. Avsnittet är indelat i två delar, den 

första delen presenterar teorier kring lärande och den andra presenterar teoretiska 

utgångspunkter kring hälsa. 
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4.1 Teoretiska utgångspunkter om lärande  

Sociokulturellt perspektiv på lärande, praktikgemenskaper och symboliskt kapital kommer 

tillsammans utgöra den teoretiska grunden för att diskutera studiens resultat. Teorin om 

praktikgemenskaper kommer främst att användas för att beskriva den sociala och kulturella 

kontext där normerna finns och villkorar lärandet inom gymkontexten. Teorin om symboliskt 

kapital kommer användas för att redogöra för dessa rådande normer inom gymkulturen.    

Inom det sociokulturella perspektivet ser man lärande som något kontinuerligt i alla sociala 

sammanhang. Grundtanken inom perspektivet är att lärande sker genom interaktion och 

kommunikation mellan personer. Det sociokulturella lärandet är situerat och det situerade 

lärandet kan inte uppstå utan dess kontext. En handling kan inte heller förstås utan dess 

kontext där tid och rum har en stor påverkan på hur individer agerar (Johansson, 2012).   

Detta sociala samspel sker genom användning av olika kulturella verktyg i form av fysiska 

och språkliga redskap. Inom detta sätt att se på lärande är fysiska och språkliga redskap 

kulturella resurser, kallade artefakter, som för kunskapen framåt. Vi människor har genom 

historien exempelvis lärt oss att göra upp eld och uppfunnit hjulet och genom dessa artefakter 

har dessa kunskaper förts vidare genom generationer. Vi uppfinner inte hjulet på nytt, utan vi 

lär oss och utvecklas i en social och kulturell kontext (Säljö, 2010). På detta sätt har även 

kunskap kring hälsa, träning och kost förts vidare genom generationer. Instruktionerna och 

redskapen för att nå en hälsosam kropp finner vi inte i oss själva utan genom dessa artefakter. 

Det kan vara allt från böcker om träning, användandet av träningsmaskiner men även genom 

utbytet av erfarenheter individer emellan förs denna kunskap vidare. Några som arbetar med 

att föra vidare denna typ av kunskap är personliga tränare. Kunskapen som en personlig 

tränare besitter och lär vidare till sina klienter har personen i sin tur tagit del av genom bland 

annat artefakter i sin utbildning, så som litteratur kring ämnet. Personliga tränare ingår därför 

i en social kontext där lärande sker hela tiden. Denna sociala kontext utspelar sig framförallt i 

gymmiljö och det är mellan alla deltagare på gymmet som det sociala lärandet sker.   

 

En del av det sociokulturella perspektivet är teorin om praktikgemenskaper, på engelska 

kallat ”communities of practice” som Lave och Wenger står bakom (Wenger, 2008). Denna 

gren av det sociokulturella perspektivet innebär att en grupp människor, exempelvis ett 

fotbollslag eller arbetskollegor, har en speciell kultur och genom att vara “medlem”, både 

officiellt och inofficiellt, lär deltagarna sig gruppens kultur och skapar en identitet inom 

kulturen. Deltagarna delar även med sig av information och erfarenheter för att lära sig av 

varandra (Wenger, 2008). Samma lärande sker inom gymkulturen där grupper av människor 

med gemensamma intressen och mål träffas och tränar. Det gör att de både medvetet och 

omedvetet utbyter erfarenheter och skapar normer som villkorar lärandet inom denna kultur. 

Men då en praktikgemenskap är knuten till kulturen tar det lång tid att förändra en 

praktikgemenskap. Med detta i åtanke formas dagens kultur utav praktikgemenskapens delade 

historia. Detta innebär att förändringar kan tar lång tid (Wenger, 2008).  

 

Lärandet sker inom gruppernas kultur och individer behöver vara en del utav en 

praktikgemenskap för att lära sig av gruppen. Alla människor är delaktiga i olika 

praktikgemenskaper samtidigt. Individers deltagande i praktikgemenskaper förändras vilket 
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innebär att man gå in och ut från olika praktiksgemenskaper, exempelvis när någon tecknar 

medlemskap på ett nytt gym eller byter arbetsplats. För att bli medlem i en praktikgemenskap 

och delta i gruppens kultur behöver de nya deltagarna lära sig av de personer som varit 

delaktiga i kulturen länge, likt en mästare och en lärling (Lave & Wenger, 1991; Wenger, 

2008). I denna studie kommer inte fokus att ligga på mästare och lärlingar utan teorin används 

för att belysa hur personliga tränare talar om normer inom gymmet som social och kulturell 

kontext. Normerna inom praktikgemenskapen påverkar den sociala kontexten och därmed hur 

deltagarna formas och vad de lär sig av deras deltagande i praktikgemenskapen.  

 

Det finns tre dimensioner (se bild 1) som måste uppfyllas för att en grupp människor ska ingå 

i en praktikgemenskap. Dessa är ömsesidigt engagemang, gemensamma intressen och en 

delad repertoar (Wenger, 2008). Denna studie utgår från att gymmen är en social praktik som 

kan beskrivas likt en praktikgemenskap eftersom alla deltar frivilligt, delar ett gemensamt 

intresse och delar repertoar i form av delade artefakter och normer. Detta möjliggör även fler 

och mindre praktikgemenskaper inom gymmets kontext, exempelvis praktikgemenskaper 

mellan de anställda personliga tränarna på ett gym, bodybuilders eller deltagarna med en 

stående plats på ett specifikt träningspass. Då fler möjliga praktikgemenskaper på gymmet 

finns kan en person delta i många, givet att alla tre dimensioner uppfylls. Detta innebär även 

att personer som deltar i gymkontexten och tar del av dess kultur men inte uppfyller alla tre 

dimensioner inte ingår i någon praktikgemenskap på gymmet. Denna studie utgår från ett 

antagande att personliga tränare ingår i en eller flera praktikgemenskaper då det kan tänkas att 

deras yrke täcker alla tre dimensionerna.  

 

 

 
 

 

Bild 1. Wengers dimensioner som måste uppfyllas av en grupp för att kallas en 

praktikgemenskap (Wenger, 2008. s.73) 
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Kritik mot teorin om praktikgemenskaper förekommer och menar att denna teorins definition 

av vad en praktikgemenskap är, är vag. En praktikgemenskap kan både vara öppet/slutet, 

statiskt/dynamiskt och transparent/tätt. Det finns därmed många olika typer av 

praktikgemenskaper och avgörandet om vad som är en praktikgemenskap kan därför vara 

diffust. När lärandet inom kulturen har synliggjorts erbjuder inte teorin något redskap för 

djupare analys. Det sociala lärandet kan alltså synliggöras och förstås men inte analyseras 

(Johansson, 2012). Denna studie, som ovan nämnt, beskriver de gemenskaper som personliga 

tränare och gymdeltagare ingår i likt en praktikgemenskap. Målet med teorin är inte göra 

någon djupare analys av lärandet inom praktikgemenskapen, då studiens syfte är att belysa 

hur personliga tränare talar om de normer som villkorar lärandet inom denna sociala kontext. 

Det är inte lärandet i sig som ämnas belysas utan målet är att belysa de normer som villkorar 

lärandet inom en praktikgemenskap.  

 

Inom olika kulturer finns olika praktikgemenskaper och normer. Det gör att artefakter och 

beteenden värderas olika i olika kulturer. Inom gymkulturen ger muskler och trendiga 

träningskläder status, medan i andra sammanhang värdesätts något annat (Andreasson & 

Johansson, 2015a). Detta kan förklaras med Pierre Bourdieus begrepp om symboliskt kapital 

som även detta är en del av det sociokulturella perspektivet. Det symboliska kapitalet är 

indelat i tre kategorier, Ekonomiskt-, Kulturellt- och Socialt kapital. Denna studie inriktar sig 

på det kulturella kapitalet och valutan i det kulturella kapitalet är prestige och kunskap. När en 

grupps deltagare tillsammans värdesätter ett visst agerande eller en sak skapas ett symboliskt 

värde (Engström, 2010). Kapital måste ses inom ett visst fält, i denna studies fall, 

gymkontexten och det är inom detta fält som kulturella värderingar skapas. Kapital kan 

variera mellan materiella och abstrakta föremål och företeelser (Mahar, Harker & Wilkes, 

1990).  

 

I denna studie ses personliga tränare som individer med ett högt kulturellt kapital inom 

träningskulturen. Dessa osynliga företeelser som skapar det kulturella kapitalet genererar 

prestige, status och auktoritet (Mahar et al., 1990). I gymkulturen värdesätter deltagarna 

kunskap om träning och vältränade kroppar och på så sätt sprids normer om detta (Harvey et 

al., 2014). Personliga tränare förväntas därför ha ett högt kulturellt kapital inom denna kultur 

då de förväntas ha vältränade kroppar och besitter mycket kunskap inom detta ämne och på så 

sätt skapas normer om att de personliga tränarna ska uppfylla dessa förväntningar om en 

vältränad kropp och mycket kunskap.  

 

4.2 Teoretiska utgångspunkter om hälsa 

De teoretiska utgångspunkter som kommer täcka området kring hälsa är holistisk hälsa och 

hälsism. I tidigare avsnitt där hälsa definierades presenterades världshälsoorganisationens 

hälsodefinition (WHO, 2003). Denna definition är globalt vedertagen och matchar det 

holistiska hälsoperspektivet som presenteras nedan. Hälsism är tillskillnad från det holistiska 

perspektivet motsägande WHO:s definition.  

 

Den holistiska synen på hälsa innebär att det inte endast är vad som kliniskt kan ses som friskt 

eller sjukt utan hälsan ses som föränderlig och kan därmed glida på ett kontinuum. Den 
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holistiska synen på hälsa ser hälsa som en helhet där både fysiska, psykiska och sociala 

hälsoaspekter inkluderas. Det innebär att tankar, känslor och andra icke mätbara upplevelser 

har en inverkan på en persons hälsa (Svensson & Hallberg, 2010). Ett annat sätt att se på hälsa 

genom ideologin hälsism, på engelska healthism. Hälsism innebär att hälsa är ett mål och inte 

ett medel för att uppnå något annat. Begreppet hälsism myntades av Robert Crawford år 1980 

och lägger ansvaret för en god hälsa på individerna själv (Lupton, 1995). Ideologin likställer 

hälsa med en vältränad kropp som individen själv måste underhålla genom träning och 

hälsosam kosthållning. Om detta upprätthålls och individen lyckas skapa en vältränad kropp 

ses individen som lyckad eftersom målet är uppfyllt. Detta sätt att se på hälsa som ett mål ses i 

praktiken som strävan efter att uppfylla extrema kroppsideal eftersom ett vältränat yttre 

likställs med god hälsa (Håman et al., 2016).  

 

5 METOD OCH METODOLOGI 

I detta avsnitt presenteras det tillvägagångssätt som valts för att svara på studiens syfte. 

Materialet samlades in genom semistrukturerade fokusgruppsintervjuer och analyserades 

genom en konventionell kvalitativ innehållsanalys (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Studien utgår från ett konstruktivistiskt sätt att se på kunskap vilket innebär att människor 

konstruerar kunskap inom sig genom interaktion med omvärlden (Åsberg, 2000). Arbetet har 

skett abduktivt vilket innebär att forskaren pendlar mellan teori och empiri, det vill säga 

kombinerar ett deduktivt och ett induktivt arbetssätt (Svensson, 2015). Detta arbetssätt valdes 

för att mer förutsättningslöst kunna belysa hur personliga tränare talar om normer.   

 

Tilläggas bör att studien är genomförd inom ramen för ett befintligt forskningsprojekt som en 

forskargrupp vid Akademin för hälsa och välfärd, Högskolan i Halmstad och Institutionen för 

kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet driver. Uppsatsförfattarna har haft möjlighet 

att både använda och lägga till frågor i forskningsprojektets semistrukturerade intervjuguide. 

Detta för att kunna belysa denna studies syfte och frågeställningar som delvis har en annan 

inriktning än forskningsprojektet.   

 

5.1 Urval 

Urvalet gjordes i linje med studiens syfte och genom ett ändamålsenligt urval hittades fem 

deltagare. Ändamålsenligt urval innebär att deltagare väljs ut som anses vara lämpliga och 

kunna bidra med mest kunskap om studiens ämne (Polit & Beck, 2013). Inklusionskriterier 

var: (a) deltagaren skulle vara licensierad personlig tränare och (b) aktivt arbeta som personlig 

tränare. För att hitta deltagare söktes personliga tränares arbetsplatser upp, det vill säga 

gymanläggningar. Sammanlagt kontaktades gym i tre städer. Inledningsvis skedde 

rekryteringen i en stad, men på grund av få svar utvidgades rekryteringsarean och sökandet i 

ytterligare två närliggande städer påbörjades. Trots utökning av sökande av deltagare slutade 

det med att alla deltagare kom från samma stad i sydvästra Sverige, den stad som 

rekryteringen startade. Alla gym i staden hittades genom sökmotorn www.google.se och alla 

gym som påträffades kontaktades. Även personliga tränare med egna företag som hittades via 

google kontaktades.  
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Ambitionen för studiens genomförande var att hålla två fokusgruppsintervjuer med fyra till 

sex personer i varje. På grund av ett begränsat antal personliga tränare som ville ställa upp och 

kunde delta samma dag sänktes kravet till lägsta antal deltagare i varje fokusgrupp till två 

personer, en så kallad dyad (Wibeck, 2010). Sammanlagt kontaktades 37 personliga tränare 

varav 12 var intresserade av att delta. Totalt deltog fem personer varav en kvinna och fyra 

män. Åldrarna var mellan 28 och 42 år och arbetslivserfarenheten av yrket sträckte sig mellan 

två månader och sex år. I den första fokusgruppen deltog tre personer, en så kallad triad 

(Wibeck, 2010) där två män och en kvinna som kände inte varandra deltog. I den andra 

fokusgruppen deltog två manliga kollegor från samma arbetsplats. Deltagarna från fokusgrupp 

ett var alla anställda på kommersiella gym av varierande storlekar. Deltagarna i fokusgrupp 

två ägde tillsammans och arbetade båda på ett mindre privat gym där endast personlig tränare 

och klienter vistas tillsammans. På detta gym tränar inte gymdeltagarna ensamma. Nedan 

presenteras studiens deltagare i tabell 1.  

 

Tabell 1 Beskrivning av intervjudeltagarna 

 

Fokus-

grupp  

Deltagare  Kön Ålder Arbets-

erfarenhet 

som PT   

Tidigare 

anställning 

som PT 

Antal 

timmar 

spenderade 

på gym per 

vecka 

Längd 

på PT-

utb. 

Längd 

fokusgrupp 

1 PT 1  Kvinna 28 5 år Ja 40 3 år  85 min 

1 PT 2  Man 42 2 år Nej 15 4 v 85 min 

1 PT 3 Man 32 2 mån Nej 12 3,5 mån 85 min 

2 PT 4 Man 29 2,5 år Nej 40 4 mån 66 min 

2 PT 5  Man 35 6 år  Ja  30 3 år  66 min 

 

5.2 Datainsamling 

Studiens data har samlats in genom två fokusgruppsintervjuer. En fokusgrupp är en grupp 

med människor som tillsammans fokuserat diskuterar ett valt ämne (Dahlin-Ivanoff, 2015). 

Fokusgrupper är ett effektivt sätt att studera deltagarnas tankar kring ämnet samtidigt som den 

sociala interaktionen i rummet kan observeras. Dessutom är denna valda metod bra att 

använda inom både studier såsom pedagogik och hälsa, vilket denna studie behandlar.  

 

Områden inom hälsoforskning kan upplevas som känsliga och kan därför lättare diskuteras i 

grupp än i enskilda intervjuer (Wibeck, 2010). Detta har tagits i beaktning då studiens frågor 

möjligtvis kan upplevas känsliga. Med Wibecks resonemang i åtanke gynnas studiens ämne, 

syfte och forskningsfrågor av fokusgruppsintervjuer som datainsamlingsmetod. Till skillnad 

från enskilda intervjuer där man försöker skapa sig en förståelse för den enskilda individen 

försöker man genom fokusgrupper skapa en förståelse av gemensamma erfarenheter och 

åsikter. För att förstå sig själv skapar människor sig egna ramar utifrån sina egna erfarenheter, 

men det är i ett samspel med andra som dessa kan ändras, bekräftas, förstärkas eller bestridas, 

vilket i sin tur leder till ny kunskap (Dahlin-Ivanoff, 2015).  

 

En annan positiv aspekt av denna metod är att forskaren och moderatorns styrning och 

påverkan är mindre när gruppen får tala med varandra och utveckla resonemang och 



12 

 

argumentera. En intervju i fokusgrupp liknar i högre grad en “riktig/spontan diskussion” än en 

individuell intervju (Wibeck, 2010), vilket är passade för den genomförda studien eftersom 

syftet med studien är att belysa hur personliga tränare talar om normer. Normer som ovan 

definierat som ett socialt regelverk (Nationalencyklopedin, u.å.) återfinns därmed lättast i 

samtal mellan deltagarna.  

 

5.2.1 Semistrukturerad intervjuguide 

Studiens insamling av empiri har skett genom en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 1) 

som fokusgruppsintervjuerna utgått från. En semistrukturerad intervjuguide har frågor och 

ämnen med mening att diskuteras. Men intervjuguiden är samtidigt öppen för både 

deltagarnas möjlighet att påverka samtal strukturen men även för moderator och observatör att 

ställa uppföljande frågor (Wibeck, 2010). Intervjuguiden skapades och integrerades med delar 

av den befintliga intervjuguiden från forskargruppen där delar av den har pilottestas och 

använts vid tidigare fokusgrupper. Utformningen av intervjuguiden gjordes med Wibeck 

(2010) som vägledning. Intervjuguiden inleddes med öppningsfrågor vars syfte var att få 

deltagarna att känna sig bekväma. Intervjuguiden innehöll därefter teman med 

diskussionsfrågor kring hälsa, kost och träning för att sedan övergå till diskussionsfrågor 

rörande normer och socialt lärande på gymmen. De mer abstrakta samtalsämnena placerades i 

slutet för att lättare diskuteras när deltagarna redan skapat ett gott klimat för diskussion. I linje 

med Wibeck (2010) avslutades intervjuguiden med en slutfråga. I detta fall var den “Finns det 

något ni skulle vilja tillägga kring det vi har diskuterat?”. Denna frågas syfte var att ge 

deltagarna möjlighet att förtydliga uttalanden, utveckla resonemang och tillägga något som de 

ansåg tillhörde intervjuns ämne.  

 

5.2.2 Genomförande 

Inledningsvis kontaktades gymmens platschefer via mail och efter deras godkännande 

kontaktades deras anställda personliga tränare. Mailen var konstruerade likt ett följebrev (se 

bilaga 2) till gymmens platschefer med en kort beskrivning av studien med förtydligande om 

att materialet kommer behandlas konfidentiellt, samt att varken namn på de personliga 

tränarna, gymmet eller staden kommer nämnas. Mailen till de personliga tränarna var 

liknande (se bilaga 3) men med tydligare beskrivning av studiens etiska ställningstagande och 

hur detta uppfylls, exempelvis att de hade rätt att när som helst dra sig ur och avsluta deras 

deltagande.  

En pilotstudie genomfördes med sex personer som utbildar och arbetar inom hälsoområdet för 

att testa frågorna i intervjuguiden till fokusgruppfokusgrupperna. Genom pilotstudien 

skapades en uppfattning om hur lång tid intervjun skulle ta samt eventuella oklarheter i 

frågeformuleringar. Intervjuguiden reviderades för att svara på studiens forskningsfrågor 

bättre och göra intervjufrågorna mer lättförståeliga. Ytterligare fördelar med pilotstudien blev 

att uppsatsförfattarna, som aldrig tidigare agerat moderator och observatör, blev säkrare i sina 

roller. Exempel på förbättringar på pilotstudien genererade var omformuleringar av frågor, 

tilläggande av följdfrågor och förtydligande vid ämnesbyte. 
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Fokusgruppsintervjuer grundar sig i att få deltagarna att dela med sig av sina erfarenheter och 

utveckla kunskap i en icke dömande miljö. Därför anses en avslappnad och behaglig miljö 

som viktigt för att få deltagarna att känna sig trygga (Dahlin-Ivanoff, 2015). Detta togs i 

beaktning då platsen för den första fokusgruppintervjun var en konferenssal på ett 

stadsbibliotek, detta för att skapa en lugn, tyst och neutral miljö. Den andra 

fokusgruppsintervjun hölls på ett gym där båda deltagarna arbetade vilket gjordes för att 

möjliggöra deras deltagande. På grund av brist på avskilda rum att genomföra 

fokusgruppsintervjun på deltagarnas arbetsplats genomfördes momentet utomhus utanför 

gymmet. De personliga tränarna valde ett område som de uppfattade som avslappnad men 

störningsmoment förekom i form av förbigående personer och klienter som hälsade. 

Under fokusgruppsintervjuerna agerade en av författarna moderator och den andra författaren 

observerade. Moderatorns agerande följde de riktlinjer Dahlin-Ivanoff  (2015) presenterar är 

önskvärda av en moderator och uppmuntrade därför deltagarna till att prata, fördelade ordet 

mellan deltagarna så att alla fick möjlighet att prata om sina erfarenheter och åsikter. 

Moderatorn var även öppen och nyfiken för att främja diskussionerna i grupperna (Dahlin-

Ivanoff, 2015). Efter att hälsat alla välkomna, bett deltagarna att skriva på ett 

samtyckesformulär och presenterat upplägget startades ljudinspelningarna. Därefter följde 

moderatorn den semistrukturerade intervjuguiden och styrde samtalet men deltog endast i 

samtalet när en ny fråga skulle ställas eller ett nytt ämne skulle introduceras. Observatörens 

uppgift var att anteckna möjliga följdfrågor och hade även till uppgift att kontrollera tid och 

ljudinspelning (Wibeck, 2010). Efter fokusgruppsintervjun blev alla deltagare ombedda att 

fylla i en kort enkät med bakgrundsinformation med konkreta frågor kring ålder, kön, 

utbildning och anställningsform (se bilaga 4). Enkäten, också från det befintliga 

forskningsprojektet, användes endast som ett komplement till fokusgruppsintervjun för att 

kunna beskriva deltagarna och deras bakgrund.  

Efter genomförda fokusgruppsintervjuer genomfördes en debriefing mellan moderator och 

observatör. Även denna diskussion spelades in för att användas som ett komplement till 

analysen. Detta för att dokumentera den spontana uppfattningen av fokusgruppsintervjuerna 

som annars kan glömmas bort, tex icke språkliga reaktioner deltagare emellan som 

uppfattades av moderator eller observatör (Wibeck, 2010). Genomförandet avslutades med 

ordagrann transkribering av fokusgruppsintervjuerna. 

5.3 Dataanalys 

För att analysera den insamlade empirin har en konventionell kvalitativ innehållsanalys 

använts. Denna analysmodell valdes på grund av dess induktiva ansats och förutsättningslösa 

kodning av materialet (Hsiu-Fang & Shannon, 2005). Det transkriberade materialet 

analyserades med stöd från Lundman och Hällgren Graneheims (2012) instruktioner för 

genomförande av analysen. En konventionell kvalitativ innehållsanalys bör användas när 

texter ska tolkas och för att skapa förståelse i det skrivna materialet, i detta fall de 

transkriberade fokusgruppsintervjuerna. Dessutom är det en analysmetod där intervjuns 

utsagor ses i relation till individen, miljön och kulturen då intervjun genomfördes (Lundman 
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& Hällgren Graneheim, 2012). Därför användes den korta enkäten med bakgrundsinformation 

(se bilaga 4) för att öka förståelsen för deltagarna och deras kontext.  

 

Analysen genomfördes efter Lundman och Hällgren Graneheims (2012) instruktioner. I en 

konventionell kvalitativ innehållsanalys analyseras materialet för att generera olika kategorier 

om materialets innehåll. Genomförandet innehåller fyra steg. Det första steget är att urskilja 

Meningsenheter, meningsbärande enheter. Meningsenheter är en medellång mening som 

beskriver innehållet ur utsagan och är grunden i analysen för att senare förkorta och förenkla 

meningsenheten så att materialet blir mer lätthanterligt trots att det väsentliga innehållet 

bevaras. Meningsenheter urskildes i det förta steget och markerades genom noggrann läsning 

av transkriberingen. De meningsbärande enheterna kondenserades under steg två vilket 

innebär en förkortning av meningsenheter. Kondenserade meningsenheter förkortades därefter 

under steg tre till koder. En kod ses fortfarande i den ursprungliga meningsenhetens kontext 

men kan samtidigt hjälpa forskaren att se materialet på ett nytt sätt. Flera koder med liknande 

innehåll slås ihop genom kategorisering till en kategori. Detta gjordes under det fjärde steget 

och koderna antecknades för att lättare dela upp koderna i potentiella kategorier. Utmärkande 

för kategorier är att ingen kod ska platsa i två kategorier men heller inte att data som svarar på 

studiens syfte får uteslutas från en kategori. Genom mycket bearbetning av potentiella 

kategorier och försök att dela upp koder fastställdes tre kategorier (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Tilläggas bör att all analys genomfördes tillsammans av båda 

uppsatsförfattarna för att kunna tolka all data utifrån två perspektiv. Dessutom kan det 

tilläggas att under analysen lästes hela det transkriberade materialet många gånger för att 

undvika att någon meningsbärande enhet missades. 

 

Följande tabell utgör ett exempel på hur innehållsanalysen har gått till, utifrån Lundman och 

Hällgren Graneheims (2012) instruktioner.  
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Tabell 2 Utdrag från den konventionella kvalitativa innehållsanalysen 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

(talar om 

bodybuildare) Det 

är ju så svårt när de 

finns i gymmet för 

att de är så många 

som ser 

dem//…//tar efter 

och har inte riktigt 

koll på vad de gör. 

(FG 1) 

 

Det är många som 

ser vad 

bodybuildare gör på 

gymmen och tar 

efter 

Normer sprids 

visuellt mellan 

gymdeltagare 

Gymdeltagare som 

normskapare 
Normer skapas av 

olika aktörer på 

gymmet 

Ja, så det vi gör 

som tränare det 

sätter ju verkligen 

normen för i alla 

fall 

träningskulturen i 

gymmet. (FG 1) 

 

Personliga tränares 

agerande skapar 

normer i gymmet 

Personliga tränare 

skapar normer på 

gymmen 

Personliga tränare 

som normskapare 

 

Normer skapas av 

olika aktörer på 

gymmet 

Man märker ändå 

förväntningarna har 

de (gymdeltagarna) 

ofta, de tror ofta 

man är någon form 

av 

renlevnadsmänniska 

och aldrig skulle 

göra något osunt, 

vilket så är det ju 

inte. (FG 2) 

 

Gymdeltagarna 

förväntar sig att 

man är en 

renlevnadsmänniska 

som aldrig gör 

något osunt. 

Gymdeltagarna 

förväntat sig att 

personliga tränare 

aldrig är osunda 

Förväntningar om 

att personliga 

tränare ska leva 

hälsosamt 

 

Personliga tränare 

förväntas ”leva 

som de lär” 

 

5.4 Etiska ställningstagande 

Då det studerade ämnet kan upplevas som känsligt var det högst relevant att ha etiska 

överväganden i åtanke. De grundläggande etiska principerna vid forskning handlar om 

frivillighet, integritet, konfidentialitet samt anonymitet (Bryman, 2008). För att dessa fyra 

kriterier skall uppfyllas, är det väsentligt att tillgodose kraven på informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet som Vetenskapsrådet (u.å.) står 

för.  

 

Informationskravet innebär att deltagaren har rätt till att få förhandsinformation om studien 

innan den påbörjas (Vetenskapsrådet, u.å.). Då kontakt med både platschef och personliga 

tränare gjordes framkom informationen om studien tydligt till två parter. I informationsbrevet 

(se bilaga 1 & 2) som skickades ut stod det tydligt om vad studien handlade om, hur studien 

skulle gå till och att deltagandet var frivilligt och att materialet behandlas konfidentiellt 

(Vetenskapsrådet, u.å.). Konfidentialitetskravet handlar om att obehöriga ej ska komma i 

kontakt med material eller personliga uppgifter som kan visa på vilka och vem som vart med 

eller sagt vad i studien. Det var endast uppsatsförfattarna och forskarna från 
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forskningsprojektet som hade tillgång till materialet. I resultatet kodades deltagarnas namn för 

att det inte ska kunna gå att se som deltagit och vem som sagt vad.  

 

Nyttjandekravet innebär att materialet endast får användas till det är ämnat till att användas 

för, i detta fall, denna uppsatsstudie och forskningsprojektet (Vetenskapsrådet, u.å.). 

Informationen får alltså endast användas i forskningssyfte och de inspelade fokusgrupperna, 

det transkriberade materialet och analysprocesserna har endast varit tillgängliga för 

uppsatsförfattarna och forskarna för forskningsprojektet. Innan fokusgruppsintervjuerna 

började uppfylldes samtyckeskravet genom att ett samtyckesformulär skrevs under 

(Vetenskapsrådet, u.å.). Efter intervjun informerades deltagarna om att de har möjlighet att ta 

del av studien i form av en godkänd uppsats. 

 

6 RESULTAT 

Analysen genererade tre kategorier med två till tre underkategorier vardera, sammanlagt sju 

underkategorier (se tabell 3). Kategorierna är; Normer kring hälsa är tudelade, Personliga 

tränare förväntas ”leva som de lär” och Normer skapas av olika aktörer på gymmet. Alla 

kategorier samt underkategorier utgår från hur de personliga tränarna talar om normer och hur 

normerna tas till uttryck av gymdeltagarna.   

 

Tabell 3 Redovisning av kategorier 

 

Underkategori Kategori 

 

Normer kring extremhälsa 

 

Normer kring helhetshälsa 

 

Normer kring hälsa är tudelade 

 

Förväntningar om att personliga tränare ska leva hälsosamt 

 

Förväntningar om att personliga tränare ska vara fysiska 

praktexemplar 

 

Personliga tränare förväntas ”leva som de 

lär” 

 

Personliga tränare som normskapare 

 

Gymdeltagare som normskapare 

 

Gymägare som normskapare 

 

Normer skapas av olika aktörer på 

gymmet 

 

 

6.1 Normer kring hälsa är tudelade 

Kategorin handlar om att personliga tränares föreställning om vad hälsa är och hur 

gymdeltagarnas föreställning om vad hälsa är skiljer sig åt. I denna kategori ingår två 

underkategorier som belyser hur personliga tränare talar om gymdeltagares föreställning om 

vad hälsa är respektive de personliga tränarnas föreställning om hälsa. Föreställningen om vad 

hälsa är avgör vilka kroppsideal som eftersträvas och i sin tur vilka normer som skapas, detta 
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då individens agerande skapar normerna. Som definierat är normer ett kulturbundet socialt 

regelverk som individer förväntas uppfylla (Baier & Svensson, 2009). Normer syns inte utan 

de kommer till uttryck genom handlingar. Det är utifrån dessa handlingar som de personliga 

tränarna talar om normer. Det är handlingarna i strävan efter hälsa som normerna kommer till 

uttryck igenom och på så sätt visar att normer kring hälsa är tudelade.  

 

6.1.1 Normer kring extremhälsa 

De personliga tränarna talade om att utseende och kroppens fysik var centralt för huruvida 

gymdeltagarna ansågs vara hälsosamma eller ej av andra gymdeltagare. De personliga 

tränarna talar om att normen kring vad hälsa kommer till uttryck bland gymdeltagarna genom 

att de tränar så mycket som möjligt och samtidigt äter så lite som möjligt, vilket är ett sätt att 

försöka uppfylla kroppsidealen som likställs med hälsa. De diskuterade om många 

gymdeltagare som försöker “deffa” och “bulka” i strävan efter idealkroppen. Gymdeltagarna 

utsätter sina kroppar för extrema påfrestningar för att uppfattas som hälsosamma. Normen 

bland gymdeltagarna är att sträva efter en vältränad kropp med så låg fettprocent som möjligt. 

Vidare sades att då detta ideal likställs med hälsa skapas därmed ett antagande om att en 

person med låg fettprocent på kroppen ses automatiskt som en vältränad person med bra 

kondition, trots att personen i själva verket är otränad.  

 

Det fanns också en tydlig diskrepans mellan kroppsidealen bland män och kvinnor. 

Kvinnornas ideal har gått från att vara väldigt smalt till en mer vältränad och muskulös kropp. 

Trots detta är uppfattningen att kvinnor ska väga så lite som möjligt trots en strävan efter ökad 

muskelmassa. För männen är det mer önskvärt att väga mer på grund av stor muskelmassa. De 

personliga tränarna exemplifierar detta som att män blir glada när gymmets våg visar ett halvt 

kilo för högt, medan kvinnorna blir besvikna. De personliga tränarna menar att normer kring 

vilket kroppsideal som likställs med hälsa syns tydligt på gymmen.  

 

PT 2 - Är det någonstans det finns normer kring kroppsideal så är det väl på 

gymmet. 

 

PT 1 - Alltså, hos oss är det ju extremt. 

           (FG 1) 

 

Ytterligare normer kring hälsa som de personliga tränarna talade som kommer till uttryck 

bland gymdeltagarna är att ju mer en person tränar desto bättre är det. De personliga tränarna 

diskuterade även att gymdeltagarna tror sig uppfylla sitt önskade resultat snabbare med en så 

hög träningsmängd som möjligt.  

 

De personliga tränarna diskuterade att gymdeltagarnas syn på hälsa skilde sig från sin egen 

och att gymdeltagarnas syn var snedvriden och på gränsen till ohälsosam. Påstående som att 

extrema normer kring kroppsideal och extrem träning är helt fel och ohälsosamt framkom 

under fokusgrupperna. De skilda uppfattningarna kring hälsa skapar skilda normer för vad 

som anses vara hälsosamt och eftersträvansvärt.  
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PT 4 - Alltså folk (gymbesökare) har ju fel syn på vad hälsosamt är //...// (talar 

om kroppsideal) det bidrar ju till att folk tror att hälsosam och vältränad är 

smal och inget kroppsfett….medan det är så mycket annat som spelar roll.”    

 

PT 5 – Så är det väl med utseendefixering, alltså vad som är hälsa.  

 

PT 4 - Ja 

(FG 2) 

 

Denna typ av extrema syn på hälsa beskriver även de personliga tränarna som förekommande 

bland träningsinstruktörer på gymmen. Det finns ett ohälsosamt förhållningssätt till träning 

och hälsa som syns genom ångest över ett missat träningspass och extrem noggrannhet vid 

deras kosthållning. De personliga tränarna talade därav att normer kring extrem hälsa även 

finns hos träningsinstruktörer.  

 

6.1.2 Normer kring helhetshälsa 

De personliga tränarna talade om deras syn på hälsa i termer om varierad träning, livsmedel 

utan tillsatser och välmående som innefattade fler aspekter som ökad energi i vardagen och 

god sömn. De personliga tränarna talade om att hälsa är individuellt och innefattar mer än 

bara kost och träning. De personliga tränarnas föreställning om hälsa skapar andra ideal och 

genom det andra normer om hälsa, jämfört med hur personliga tränarna talar om 

gymdeltagarnas syn på hälsa och normer. De personliga tränarna talade om och förespråkade 

helhetshälsa men det framkom även likheter med hur de personliga tränarna framställde 

gymdeltagaranas syn på hälsa, där kroppsvikten indikerar hälsotillståndet.   

 

”Vad som är hälsa//…//Jag tycker fokus bör vara hur man mår helt enkelt. 

Vilken energi man har i vardagen och hur man sover. Samtidigt spelar vikten 

roll för det ger en viss hint av hur man mår.”  

(FG 2) 

 

De rådande normerna kring hälsosam träning beskrev de personliga tränarna som varierad 

träning med utrymme för lugnande rörelseträning så som yoga. Det framkom även att grunden 

för hälsosam träning är att man ska må bättre och inte sämre av sin träning, samt att en individ 

ska träna för att få mer energi och inte bortprioritera återhämtning vilket kan ses som en norm 

kring varierad och allsidig träning. Vad gällande hälsosam kost förespråkades det att ren mat 

utan tillsatser är att föredra samt att sunda kosthållningar är individuella. Alla personliga 

tränare var överens om att en hälsosam kost inte innehåller förbud mot ”ohälsosamma” 

livsmedel som exempelvis glass och därför förespråkades ett förhållningssätt på ”80/20”. 

Detta innebär att göra hälsosamma val 80 % av tiden och unna sig resterande 20%.  

 

6.2 Personliga tränare förväntas ”leva som de lär” 

De personliga tränarna menar att det finns många normer, fördomar och förväntningar på dem 

ställda av gymbesökare. Dessa upplevda normer och förväntningar delades i två 
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underkategorier utifrån gymdeltagares förväntningar om att personliga tränare ska leva 

hälsosamt och att de personliga tränarna förväntas vara auktoriteter gymmet med god 

sakkunskap och hög fysisk förmåga. 

 

6.2.1 Förväntningar om att personliga tränare ska leva hälsosamt 

De personliga tränarna diskuterade att de normer och förväntningar som ställs på dem av 

gymdeltagare kretsar kring att ”leva som dem lär” och att personliga tränare ska vara 

renlevnadsmänniskor som aldrig ska göra något osunt. 

 

Ofta är förväntningarna från gymbesökarna extrema som att exempelvis träna flera gånger 

varje dag och aldrig äta något ohälsosamt. De personliga tränarna exemplifierade att de 

förväntas att inte gå ut på stan för att äta onyttigt och dricka alkohol. Vid dessa typer av 

tillfällen känner sig de personliga tränarna granskade. De diskuterade även att de upplever sig 

granskade av klienter och gymbesökare när de möts i en mataffär. Då granskas och bedöms 

innehållet i deras kundvagnar för att undersöka om deras normer kring den personliga 

tränarens hälsosamma livsstil uppfylls. 

 

De personliga tränarna upplevde förväntningar av gymbesökare om att ”leva som man lär” är 

bra till viss del och att det är bra att föregå med gott exempel. Dock betyder inte det att de 

behöver följa exakt samma riktlinjer som sina klienter som i sin tur har andra mål och 

hälsostatus. Under fokusgrupperna framkom det, å ena sidan, att personliga tränare är måna 

om att upprätthålla en slags image och därmed försöka ”leva som de lär”. Detta då de hela 

tiden representerar sig själva och är sitt eget varumärke. Å andra sidan diskuterades det att 

vissa förväntningar och normer som de personliga tränarna upplever från gymdeltagarna är 

mindre bra. Följande citat exemplifierar hur de personliga tränarna till viss del uppfyller 

normerna om att de ska leva hälsosamt.  

 

PT 5 - Klart vi ska ha förväntningar på oss //...//  man behöver inte //...// leva 

som man lär, om det nu är på det viset. Men man kan ju heller inte bara vara 

helt så…(blir avbruten). 

 

PT 4 – Nej, men på nått sätt så representerar man ju alltid sig själv i och med 

att man är ju sitt eget varumärke så man får ju liksom ta det därifrån och sköta 

sig utefter det. Sen tror jag vissa av förväntningar är mindre bra”  

     (FG 2) 

6.2.2 Förväntningar om att personliga tränare ska vara fysiska praktexemplar 

Genomgående i diskussionerna var att de normerna kring de personliga tränarnas yrkesroll var 

i största del fokuserade på deras kropp och fysiska kapacitet. De förväntas vara extremt 

vältränade samt att vara bättre än sina klienter. De förväntas vara kompetenta inom alla olika 

träningsformer och därmed både kunna lyfta tyngst, springa snabbast och hoppa högst.  
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PT 5 - Det ställs lite krav på att personliga tränare ska vara bättre än alla 

andra och vara duktig på att springa, duktig på att lyfta och man ska göra flest 

av allt, och ja äta bäst. Alltså sådär omänskligt bara för att man ska vara 

tränare och personlig tränare. Där tycker jag, om det nu är så, att det ställs 

sådana krav så eh... vad ska man säga om det? 

 

PT 4 – Det är orimligt. 

 

PT 5 – Ja. Men så är det. Det betyder inte hur bra man är som tränare. 

      (FG 2) 

 

De personliga tränarna menar att det är orimligt för en personlig tränare att vara bäst men 

även irrelevant då de fokuserar på klienterna. Dock menar de att som personliga tränare 

förväntas de vara och se hälsosam ut, de kan inte vara överviktiga och de måste hålla sin 

form. De poängterar att de inte bryr sig om de extrema fysiska förväntningarna och kraven 

som finns på en vältränad kropp, utan att de istället ska vara, deras definition av, hälsosamma 

och friska människor. Detta framkommer samtidigt som de menar att de som personliga 

tränare måste hålla sig i form och att de är måna om att upprätthålla en image eftersom de ser 

sig själva som sitt eget varumärke.  

6.3 Normer skapas av olika aktörer på gymmet 

Följande kategori handlar om att normer på gymmet skapas av olika aktörer. I denna kategori 

ingår tre underkategorier som lyfter hur personliga tränare talar om gymdeltagare som 

normskapare, personliga tränare som normskapare och gymägare som normskapare. Gällande 

följande underkategorier talar de personliga tränarna om att skapandet av normer sker genom 

olika typer av jämförelse och interaktion med varandra.  

 

6.3.1 Gymdeltagare som normskapare 

De personliga tränarna talade om att normer skapas av gymdeltagare och sprids visuellt på 

gymmen, exempelvis inspireras gymdeltagare av varandra genom att de tar och kopierar 

träningsövningar av varandra och jämför utseende. De personliga tränarna diskuterade att 

gymdeltagare med olika motiv för träning producerar och reproducerar olika normer. I citatet 

nedan talar de personliga tränarna om bodybuilders som normskapare och som återskapare av 

normer kring kroppsbyggning och kroppsideal. De personliga tränarna talade om att 

bodybuildare är ett exempel av gymdeltagare som är normskapare, men att det finns även 

andra deltagare i gymkontexten som skapar andra typer av normer.  

 

PT 1 -  (Pratar om bodybuilders på gym) Det är det som är så svårt när de finns 

i gymmet tycker jag, för att det är så många som ser dem 

 

PT 3 - Ja,  och så ska de (gymdeltagarna) ta efter trots att de egentligen inte har 

det behovet. 
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PT 1 - Nej, och så har de inte riktigt koll på vad de gör. 

 

PT 2 - Nej precis. 

 

PT 1 - Då blir det lite ohälsosamt, eller ja det är ju ohälsosamt. 

(FG 1) 

 

En annan typ av jämförelse som de personliga tränarna diskuterar finns mellan gymdeltagarna 

är muntlig jämförelse som i sin tur skapar normer och förväntningar. Gymdeltagarna frågar 

varandra om deras prestation under träningspasset och jämför sig med varandra. Här ingår 

även en jämförelse mellan deltagarnas antal gymbesök som de personliga tränarna liknar likt 

en typ av träningshets.  

 

“Hos oss är det helt extremt. //…// (gymdeltagarna frågar varandra)“ Vad har 

du kört idag?” man ska liksom fråga det, man måste stå där och spänna då det 

man nu har kört.”  

      (FG 1) 

6.3.2 Personliga tränare som normskapare 

Trots upplevelsen av att det finns många normer bland gymdeltagarna på gymmen, menade de 

personliga tränare att deras yrkesroll ger dem makt att påverka och styra de rådande normerna 

på deras gym. De personliga tränarna har inflytande på normerna och därmed kulturen 

beroende på vad de gör, hur de uppträder och hur de talar. I följande citat illustreras att de 

personliga tränarna upplever att de sätter standarden för gymmet. 

 

“Det vi gör som personliga tränare det sätter ju verkligen normen,  i alla fall 

för träningskulturen i gymmet”  

      (FG 1) 

 

De personliga tränarna talade om att de ser sig själva som normskapare och agerar utefter 

detta. De uppfyller denna förväntning genom att förbättra sin teknik när gymmet är stängt och 

när ingen ser. De diskuterade att det var viktigt att visa upp en korrekt bild, av exempelvis 

tekniker, för att de är medvetna om att gymdeltagare tar efter det de gör. På så sätt 

reproduceras normerna om att personliga tränare ska vara fysiska praktexemplar, samtidigt 

som förbättringen av teknik är ett uttryck för att de förhåller sig till normerna.  

 

PT 2 - Det är ju superviktigt med teknik, och allting sånt är ju superviktigt och 

gå på andras pass. Då måste man ju verkligen tänka efter liksom. 

 

PT 1 - Vi har ju fördelen att vi kan träna efter stängning, så om jag behöver 

träna på någonting, som min olympiska lyftning är inte bra för jag har aldrig 

kört det så… 

 

PT 2 - Tränar du i mörker kanske? 
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PT 1 - Ja,  men då gör jag det när det är stängt alltså, när jag är själv eller med 

en kompis som hjälper mig. För jag vill inte köra någonting med dålig teknik 

när jag syns. 

(FG 2) 

 

De personliga tränarna talade om att personliga tränare är normskapare kollegor emellan. Det 

framkom att erfarenheter har format dem som personliga tränare och de menade att 

utbildningen har format dem minst i jämförelse med yrkeserfarenheten som framförallt 

innefattar lärande mellan kollegor. De diskuterade att de som personliga tränare aldrig slutar 

utvecklas, utan de bygger på sin kunskap konstant och berättade att de gärna tar hjälp av 

kollegor istället för att söka efter informationen på egen hand. De menar att branschen och 

eventuella före detta anställningar har en stark inverkan på dem. Exempelvis diskuterar de 

personliga tränarna att deras syn på hälsa har förändrats på grund av deras yrke. De har fått en 

bredare syn på vad hälsa är och värdesätter bland annat återhämtning efter träningspass mer 

nu än innan. De personliga tränarna talade om att dessa utbyten formar dem genom att har 

formats av olika kulturbestämda normer och därav formas indirekt av dessa. De talade om att 

denna utveckling påverkar vilken typ av normer de själva skapar på gymmet.  

 

“Jag tror inte jag är likadan nu som jag var då, utan man utvecklas hela 

tiden...och man har väl tagit influenser från och formats från olika. Det har 

säkert blivit annorlunda sen XXX började här, jag säkert blivit annorlunda som 

tränare”  

(FG 2) 

6.3.3 Gymägare som normskapare 

De personliga tränarna talade om att gymägarna har stort inflytande på hur gymmen formas. 

Beroende på vad de väljer att rikta in sig på för träning skapar en specifik kultur med 

tillhörande normer. Gymägaren kan styra gymmets deltagare genom att förändra utbudet av 

vikter, maskiner och gruppträningspass. Beroende på utbud söker sig gymdeltagare med olika 

motiv för träning sig till de olika gymmen och därav sprids olika typer av normer mellan 

gymbesökarna. Olika kulturer inom träning har olika intresseområden och olika motiv för 

träning och därav skapas och återskapas olika normer. 

 

PT2 - jag tror det handlar mycket om kultur också som...vi hade ju en kultur på 

XXX, det var en kultur. Sen köpte XXX det för 2,5 år sen och han har ju 

verkligen präglat XXX. Det är ju ett helt annat tänk liksom.   

     (FG 1) 

 

7 DISKUSSION  

Följande diskussionsavsnitt inleds med en resultatdiskussion där resultatet ställs mot tidigare 

forskning och studiens teoretiska ramverk. Därefter följer en metoddiskussion där studiens 

styrkor och svagheter diskuteras.   
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7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att belysa hur personliga tränare talar om normer i gymkontext och hur 

dessa normer påverkar dem. Diskussionen kommer utgå utifrån resultatets tre kategorier; 

Normer kring hälsa är tudelade, Personliga tränare förväntas ”leva som de lär” och Normer 

skapas av olika aktörer på gymmet. 

 

7.1.1 Normer kring hälsa är tudelade. 

Ur resultatet kan det urskiljas att de personliga tränarna upplever att gymdeltagarna strävar 

efter en hälsosam kropp och att denna strävan kan övergå till ett ohälsosamt tillstånd. Denna 

strävan har även redovisats i tidigare studier (Leone et al., 2005; Strelan & Hargreaves, 2005). 

De personliga tränarna talar om en överdriven hälsohets hos många gymdeltagare. De talade 

om två tydliga sätt att se på vad som uppfattas som hälsosamt. Ett sätt gäller för de personliga 

tränarna och det andra för gymdeltagarna. De personliga tränarna beskrev att gymdeltagarnas 

syn på hälsa var att träna så mycket som möjligt, men samtidigt äta så lite som möjligt och ta 

till extrema åtgärder för att forma sin kopp som exempelvis att “deffa” och “bulka” och 

därmed uppfattas som hälsosam. Detta beteende innebär att gymdeltagarnas syn på hälsa kan 

kopplas till hälsobegreppet hälsism (Lupton,1995). Denna koppling görs på grund av att 

gymdeltagarnas sätt att se på hälsa kan ses som extremt och ohälsosamt samt att hälsa är ett 

mål och inget medel för gymdeltagarna. Skillnaden mellan de personliga tränarna och 

gymdeltagarna är att de personliga tränarnas egen syn på vad hälsa är riktade sig mer åt det 

holistiska synsättet vilket innefattar välbefinnande, både fysiskt, psykiskt och socialt 

(Svensson & Hallberg, 2010). Därav framkom det att de olika synerna på hälsa skapar olika 

beteende som i sin tur skapar tudelade normer.  

   

De personliga tränarna såg ohälsosamma beteende som kan kopplas till hälsism även hos 

instruktörer och inte endast hos gymdeltagarna. Då instruktörerna också vistats inom 

gymkontexten är även de en del av producerandet och reproducerandet av normer. De 

personliga tränarna gav exempel på gruppträningsinstruktörer som blir stressade och mår 

psykiskt dåligt om de inte får genomföra sitt planerade träningspass. Detta är i linje med 

forskningsresultaten från Leone et al., (2005) samt Strelan och Hargreaves (2005) kommit 

fram till. Med Stoszkowski och Collins (2014) studie om coacher i åtanke kan det spekuleras 

kring varför träningsinstruktörer har en syn på hälsa likt gymdeltagarna och därför 

reproducerar ohälsosamma normer i linje med hälsism. Detta kan spekuleras att det är en 

kunskapsskillnad mellan personliga tränare och övriga deltagare i gymkontexten inklusive 

träningsinstruktörer som skapar de olika synerna på hälsa. Eftersom denna genomförda studie 

inte har studerat träningsinstruktörer kan inte deras kunskapsnivå fastställas och därav endast 

spekulationer. 

 

Trots den gemensamma gymkontexten presenteras inte de båda gruppernas 

hälsoföreställningar likadant vilket genererar olika ideal och normer. Sett ur ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande har normerna producerats och reproduceras i olika sammanhang och 

genom att koppla Bourdieus teori om socialt kapital till de två skilda hälsosynerna kan olika 

kulturella kapital antas förekomma mellan de olika grupperna. Beroende på vilket kulturellt 
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kapital deltagarna har kan man därav ana olika praktikgemenskaper. Detta kopplas till Lave 

och Wengers teori om hur erfarenheter, kunskap och lärande utbyts i en gemenskap med 

andra (Wenger, 2008). Trots att de personliga tränarna och gymdeltagarna tillsammans ingår i 

gymkulturen behöver de inte ingå i samma praktikgemenskap. Enligt Wenger (2008) kan 

personer delta i olika praktikgemenskaper samtidigt, vilket kan vara fallet i denna situation. 

De personliga tränarna och gymdeltagarana kan vara deltagare av samma praktikgemenskap 

gällande alla gymmets deltagare, men även ingå i mindre praktikgemenskaper. Därav kan det 

vara möjligt att de personliga tränarna delar normer på vissa plan med gymdeltagarna men 

inte på andra. Normer kring hur man är hälsosam kan skilja sig mellan grupperna men de kan 

samtidigt dela andra normer. Dessa delade normer villkorar ett gemensamt informellt lärande.   

 

7.1.2 Personliga tränare förväntas ”leva som de lär” 

Resultatet visar att de personliga tränarna känner av tydliga normer och förväntningar kring 

vilken typ av livsstil de förväntas leva. Denna typ av förväntningar är i linje med tidigare 

forskning som redogör för att personliga tränare upplever kraven ställda kring att de 

personliga tränarna ska ha vältränade kroppar (Hutson, 2013). Hutsons studie visar att de 

personliga tränarna även försöker uppfylla denna norm genom att vara vältränade. I Hutsons 

studie menar de personliga tränarna att deras kroppar är likt deras visitkort och därför 

upplever de att de måste uppfylla normen om att se vältränad ut. Likheter hittas i denna 

studies resultat genom att de personliga tränarna poängterade att de ser sig själva som sitt eget 

varumärke. I studiens resultat menar de personliga tränarna både att förväntningar är positiva 

samtidigt som de menar att det är negativt med vissa typer av förväntningar. De personliga 

tränarna talade även om att de inte påverkas av förväntningarna som gymdeltagare ställer på 

dem och därmed inte uppfyller denna typ av normer. Samtidigt menar de att de värnar om sin 

image som personliga tränare, vilket i denna kontext innebär att till viss del uppfylla normerna 

om att personliga tränare förväntas leva hälsosamt. 

 

Resultatet visar en komplex diskussion där deltagarna säger emot sig själva när de beskriver 

om de uppfyller denna typ av förväntningar och hur de ställer sig till dem. Låt säga att hela 

gymmet, både gymdeltagare och personal inklusive personliga tränare, skapar tillsammans en 

praktikgemenskap där de gemensamt skapar normer. Dessa normer påverkar i sin tur det 

informella lärandets trots att de personliga tränarna inte upplever det själva. De påverkas 

alltså omedvetet. Om alla individer som vistas på gymmet tillsammans skapar en 

praktikgemenskap borde därför de personliga tränarna delta i det informella lärandet inom 

praktikgemenskapen och därigenom påverkas av förväntningarna och på sätt skapa normer. 

Dock kan ingen slutsats om att alla personer på gymmen uppfyller alla tre dimensionerna för 

en praktikgemenskap och kan därav inte påvisa att alla gymdeltagare deltar i denna 

praktikgemenskap. Istället sätt ur det sociokulturella perspektivet uppstår ett socialt lärande 

när personer interagerar i en social kontext (Säljö, 2010) och sett genom dessa glasögon kan 

ett gemensamt socialt lärande på gymmen finnas. Genom detta sätt att se på studiens resultat 

behöver inga praktikgemenskaper definieras för att ett informellt lärande ska finnas och 

genom detta ett skapande av kultur och dess tillhörande normer. 
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Trots detta visar resultatet paradoxen kring att de personliga tränarna uppger att de inte 

påverkas av gymkulturens normer samtidigt som de uppger att de uppfyller vissa normer för 

att upprätthålla sin image. Genom de personliga tränarnas motsägelsefulla resonemang om 

hur de påverkas av normerna på gymmet kan slutsatsen dras om att normerna i gymkontexten 

till viss grad villkorar lärandet omedvetet. Detta då resultatet visar att de personliga tränarna 

förhåller sig till de förväntningar som de upplever ställs av gymdeltagare för att upprätthålla 

sin image. Genom att omedvetet följa vissa normer reproducerar de personliga tränarna dem 

och på så sätt blir normerna ett villkor för lärande. 

 

7.1.3 Normer skapas av olika aktörer på gymmet 

I resultatet framkom det att de personliga tränarna talar om att normerna sprids visuellt och 

genom jämförelse mellan gymdeltagare. På detta sätt synliggörs gymdeltagarna som skapare 

och återskapare av normer. Deltagarna lär sig av varandra och att normer formar detta 

lärande. Genom ett sociokulturellt perspektiv på lärande kan ”idealkroppen” fungera som en 

artefakt som i sin tur förmedlar budskap om kroppsideal (Säljö, 2010). Sett genom ideologin 

hälsism där idealkroppen likställs med hälsa förmedlar denna artefakt vad hälsa här. 

Kroppsidealen skapar därmed normer hur en kropp ska se ut för att klassas som önskvärd och 

hälsosam. Genom att koppla kroppsidealen till kulturellt kapital kan man se att normer skapas 

kring de beteenden som värderas högt inom kulturen (Mahar et al., 1990), i detta fall extrema 

beteende gymdeltagarna har för att uppnå idealkroppen.  

 

Resultatet visar även att personliga tränare ser sig som normskapare i gymmen men talar om 

att de utgår från en annan syn på hälsa än gymdeltagarna. Tidigare forskning menar på att 

personliga tränare har ett högt kulturellt kapital inom gymkulturen på grund av sin vältränade 

kropp (Hutson, 2013), men det kan diskuteras om vilken typ av normer som de personliga 

tränarna skapar i gymmen. Skapar deras holistiska inställning till hälsa och träning sunda 

ideal och därmed sunda normer, eller är det upp till gymdeltagarna att tolka de personliga 

tränarnas kroppar och beteende utifrån sin syn på hälsa? Det kan även nämnas att denna studie 

inte kan fastställa de olika hälsosynerna mellan personliga tränare och gymdeltagare. Detta då 

resultatet endast är baserat på de personliga tränarnas uppfattningar om normer inom 

gymkontexten.  

 

I resultatet talade de personliga tränarna om att de blir normskapare när de kollegor mellan 

utbyter erfarenheter och kunskap. Den tidigare forskning som Stoszkowski & Collins (2014) 

presenterar vars innehåll handlar om betydelsen av det informella lärandet som sker på en 

arbetsplats, framförallt gällande yrkesgrupper med kort utbildning. De personliga tränarna 

talade om i denna studie att deras utbildning har format de minst i jämförelse med deras 

arbetslivserfarenhet. Då denna studies resultat bekräftas av Stoszkowski & Collins (2014) 

studie kan slutsatsen dras att det informella lärandet som villkoras utav normerna på gymmen 

har stor inverkan på dem.  

 

Genom att det i resultatet framkom att både personliga tränare och gymägare är normspridare 

inom gymkontexten är detta värt att diskutera. De personliga tränarna berättade om deras 

upplevda makt kring att forma gymmet det arbetar på och dess kultur. Det framkom även att 
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gymägarna har makt att forma gymmet. Denna makt rör sig både om den fysiska kontexten 

såväl den sociala eftersom dessa två är nära sammankopplade. Beroende på den fysiska 

kontexten redogör de personliga tränarna att olika deltagare besöker gymmet och på så sätt 

förändras den sociala kontexten. Med denna fysiska kontext menas i detta fall att gymägaren 

kan bestämma vilken typ av träningsmaskiner, vilka gruppträningspass och hur gymmet är 

utformat med vikterna och konditionsmaskinerna och vilka personliga tränare som anställs.  

 

De personliga tränarnas kompetens formar den fysiska kontexten genom att de är 

specialiserade inom olika träningsområden. Exempelvis skiljer sig gymkontexten ifall de 

personliga tränarna bedriver löparskola mot om de som bedriver fitnesskurser. Den fysiska 

utformningen bestämmer vilka gymdeltagare som besöker gymmet och därmed påverkas den 

sociala kontexten. Då det är deltagarna som tillsammans skapar kulturen ändras kulturen 

beroende på deltagarna och därmed ändras möjliga praktikgemenskaper och dess tillhörande 

normer. Eftersom symboliskt kapital är knutet till kulturen förändras de artefakter som ges ett 

högt kulturellt kapital. Därmed förändras de normer som villkorar lärande i gymkontexten. 

Med den makt personliga tränare och gymägare har, kan det därför vara positivt om de 

besitter en holistisk syn på hälsa.  

 

7.2 Metoddiskussion 

Följande avsnitt utgår från begreppen giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet 

för att diskutera studiens valda metod i förhållande till studiens syfte, teoretiska ramverk, 

urval och genomförande. Dessa fyra rubriker rekommenderas att utgå från vid 

metoddiskussion av en studie med kvalitativ ansats (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

 

Den konstruktivistiska ansatsen som presenterades i metoden genomsyrar hela studiens 

avsnitt. Valen av analys och metod är gjorda för att kunna svara på hur de personliga tränarna 

uppfattar och talar om deras yrke i gymkontext vilka är i linje med syfte, teoretiska ramverket 

och konstruktivistiska ansatsen.  

 

Det abduktiva arbetssättet anses lämpligt och gynnande för giltigheten av det insamlade 

materialet och därmed resultatet. Ett resultat är giltigt om det centrala och karaktäristiska av 

materialet lyfts fram (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012) och det abduktiva arbetssättet 

skapar möjlighet att forma studiens teoretiska ramverk efter det insamlade materialet som 

fokusgrupperna genererade. Fördelen med det abduktiva arbetssättet var att varken 

intervjuguiden eller den konventionella kvalitativa innehållsanalysen styrdes av någon teori. 

Detta har minskat risken av att viktigt resultat har förbisetts med målet att finna svar som 

stämmer överens med den valda teorin. Genom att arbeta abduktivt har därmed skapat 

förutsättningar för att de vad som i själva verket diskuterades under fokusgruppsintervjuerna 

och inte endast det som diskuterades för de förvalda teorierna. Det abduktiva arbetssättet är i 

linje med studiens syfte som är att belysa hur personliga tränare talar om normer i gymkontext 

och hur dessa normer påverkar dem. Ett exempel på hur detta skedde i praktiken var att ingen 

hälsoteori valdes innan materialet var analyserat. Istället fanns det en möjlighet att lägga till 

passande hälsoteorier i efterhand utefter hur de personliga tränarna talade om hälsa och dess 



27 

 

normer. Detta skedde och efter innehållsanalysen adderades två hälsoteorier med motivering 

att båda kunde finnas i resultatet.  

 

Vid resonemang kring resultatets giltighet bör resultatet granskas mot studiens syfte och 

frågeställningar för att undersöka som det som ämnats undersökas verkligen undersöktes. 

Ovan förda resonemang kring ett abduktivt tillvägagångsätt ökar därav giltigheten för den 

genomförda studien.  

 

En studies tillförlitlighet skapas genom att forskarna verifierar sina gjorda ställningstaganden 

under studiens gång (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Några av de ställningstagande 

som gjordes för att öka studiens tillförlitlighet var att allt material bearbetades och 

analyserades tillsammans av de båda uppsatsförfattarna, vilket Lundman & Hällgren 

Graneheim (2012) även anser höjer tillförlitligheten. Tillförlitligheten är nära sammankopplat 

med forskarnas delaktighet och resultatet av en kvalitativ studie kan inte ses som oberoende 

av forskaren, men ju fler ställningstagande för att minska forskarnas påverkan och låta 

resultatet vara så neutralt som möjlig är något att eftersträva (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Ju fler ställningstagande för att minska delaktigheten, desto mer tillförlitlig 

blir studien. I studiens metod var moderatorn och observatören delaktiga men som ovan 

poängterats är moderatorns påverkan mindre i en fokusgruppsintervju än i en klassisk enskild 

intervju eftersom diskussionen i fokusgruppen liknar i högre grad en “riktig/spontan 

diskussion” vilket minskar delaktigheten (Wibeck, 2010). 

 

Några av studiens brister som kan minska tillförlitligheten är att båda fokusgruppsintervjuerna 

genomfördes under en snäv tidsram. Deltagarna hade blivit informerade att avsätta två timmar 

till diskussionerna, men då alla inte hade gjort detta utan endast avsatt 1,5 respektive 1 timme 

för diskussionerna kunde inte moderatorn ställa lika många följdfrågor som önskat och låta 

deltagarna forma samtalen lika fritt som önskat. Moderatorn styrde upp diskussionen för att 

hinna gå igenom hela intervjuguiden. Detta kan i sin tur ha påverkat resultatet negativt då inte 

frågorna kunde generera lika uttömmande och detaljerade svar som önskat.  

 

Annan kritik på genomförandet som kan ha påverkat resultatet negativt var att moderatorn 

inte hade genomfört en fokusgruppsintervju innan studiens start. Oerfarenheten i rollen som 

moderator kan även ha ökat moderatorns styrning av samtalet, vilket inte är önskvärt i för stor 

utsträckning. Detta försökte förebyggas genom noga studerande av litteratur om ett önskvärt 

agerande för en moderator under en fokusgruppsintervju, samt genom träning under 

pilotstudien.  

 

Möjlig kritik som påverkar studiens tillförlitlighet är att valet av fokusgruppsintervju som 

metod för att samla in materialet. Det kan vara möjligt att deltagarna upplevde grupptryck och 

därmed inte vågade säga emot varandra utan endast höll med de andra deltagarna. Detta för 

att slippa ta ett ställningstagande om ett ämne som kan uppfattas känsligt (Harboe, 2013). 

Denna möjliga påverkan skulle i så fall vara aktuell för fokusgrupp ett där alla deltagare var 

främlingar för varandra, men inte i fokusgrupp två där deltagarna var kollegor som jobbade 

nära varandra och kände varandra väl. Dock kan kollegorna ha olika sociala roller sedan 
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tidigare som kan ha påverkat deras agerande. Den möjliga påverkan under fokusgrupp ett kan 

dementeras då det förekom utsagor där de sa emot varandra och diskuterade varandras 

uttalande. Eventuella roller mellan kollegorna i fokusgrupp två uppfattades ej och 

diskussionen uppfattades som likställd. När fokusgruppsintervjuer ska genomföras är det 

viktigt att ta hänsyn till gruppsammansättningen. Forskare menar att deltagare som känner 

varandra sedan innan kan påverka fokusgruppsintervjuerna både positivt och negativt 

(Dahlin-Ivanoff, 2015). Utifrån detta kan urvalet både ses som gynnande och missgynnande 

för studiens trovärdighet och överförbarhet.  

 

Det faktum att en fokusgruppsintervju skedde i en konferenssal på ett stadsbibliotek och den 

andra ägde rum på deltagarnas arbetsplats gjordes av praktiska skäl för intervjupersoner och 

för att möjliggöra deras deltagande. Under båda fokusgruppstillfällena bjöds deltagarna på 

fika för att skapa god stämning. Fördelen med att genomföra fokusgruppsintervju ett på 

biblioteket var att miljön var neutral och att gruppen satt avskilt och ostört. Fördelen med 

genomförandet av fokusgruppsintervju två, på deltagarnas arbetsplats var att de 

förhoppningsvis kände sig bekväma i miljön (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015; Wibeck, 

2010). Dock fanns störmoment som exempelvis klienter som hälsade och pratade med 

deltagarna under några tillfällen. 

 

Andra aspekter kring urvalet som kan ha påverkat resultatets överförbarhet är 

en ojämn könsfördelning mellan män och kvinnor. Överförbarhet av resultatet ses i hur väl 

resultatet kan överföras på andra grupper (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Den 

ojämna fördelningen mellan kvinnliga och manliga deltagare var inte planerad och gör 

resultatet minde representativ för kvinnor. Studiens deltagare ger inte heller någon enhetlig 

bild av utbildningsbakgrunden generellt för personliga tränare i samhället. Fyra av fem 

deltagare hade samma utbildning men läst den på olika sätt medan en av deltagarna hade en 

annan. Det finns många fler utbildningsaktörer i Sverige som inte presenteras av studiens 

deltagare. Även detta kan ha påverkat studiens generaliseringsbarhet.  

 

Avslutningsvis kan antalet intervjupersoner ifrågasättas för resultatets överförbarhet. 

Sammanlagt baserar sig studiens resultat på endast fem intervjupersoner delat på två 

fokusgruppsintervjuer. Ambitionen var att genomföra två fokusgruppsintervjuer med fyra till 

sex deltagare i varje, men som ovan nämnt uppstod svårigheter med att hitta deltagare vilket 

resulterade att en dyad och en triad genomfördes. Det finns både för och nackdelar med 

mindre fokusgrupper. Fördelar med dyader och triader är att deltagarna lättare känner sig 

sedda och finner samhörighet. De får även större utrymme att utveckla sina resonemang vilket 

ses som positivt i linje med studiens syfte (Wibeck, 2010). Anledningen till att 

fokusgruppsintervjuerna planerades innehålla fyra till sex personer är för att det är en optimal 

och rekommenderad storlek. Nackdelar med dyader och triader är att en diskussion kan vara 

svår att upprätthålla mellan endast två personer och tre personer. Enligt Toner (2009) kan 

också innehållet skilja sig åt beroende på storleken på gruppen. I mindre fokusgrupper är det 

lättare att berätta mer ingående och personligt än i de större grupperna där varje individs 

resonemang blir mer som en framställning av ens erfarenheter. Det är även lättare i de mindre 

grupperna att öppna upp sig och verkligen redogöra för tankar, känslor och upplevelser, vilket 
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kan ses som positivt. I en triad agerar alla parter som medlare mellan varandra vilket kan leda 

till att spänningar uppstår och en person kan spela ut dem andra två mot varandra (Wibeck, 

2010). Dock syntes inga tecken på denna typ av spänning och stämningen mellan alla 

deltagare var bra och diskussionerna flöt på. Utifrån Toner (2009) behöver man inte därför 

inte se små fokusgrupper som något negativt utan istället en möjlighet att få mer djup i 

diskussionerna. Dock generade det svaga deltagarantalet inte en önskad kunskapsmättnad.  

 

8 SLUTSATS  

Utifrån studiens syfte och teoretiska referensram kan följande slutsatser dras. De personliga 

tränarna talade om att alla normer kring hälsa, kroppsideal och träning på gymmet inte är 

hälsosamma ur deras syn på hälsa. Genom att se hälsa som ett mål och inte medel för något 

större, på det sätt som de personliga tränarna beskriver gymdeltagarnas syn, kan dessa 

ohälsosamma normer och ideal förklaras. De personliga tränarna talade varierande och 

motsägelsefullt om en eventuell påverkan av normerna på gymmet. Utifrån detta kan en 

slutsats dras att det är en komplex diskussion om huruvida normerna påverkar de personliga 

tränarna eller inte. Utifrån sociokulturella lärandeteorier kan ett informellt lärande villkoras av 

normerna. Av studiens resultat kan slutsatsen dras om att både personliga tränare, 

gymdeltagare och gymägare är normskapare. Dessa olika aktörer påverkar kulturen på 

gymmet och därmed normerna som villkorar det informella lärandet.  

 

9 PRAKTISKA IMPLIKATIONER  

Utifrån studiens resultat som visar att både personliga tränare, gymdeltagare, gymägare är 

normskapare önskas gymägare och personliga tränare reflektera över normerna på deras gym. 

Genom reflektion hos dessa aktörer kan de få upp ögonen för normers betydelse i praktiken 

och på så sätt reflektera över sitt egna producerande och reproducerande av normer. Genom 

att personliga tränare och gymägare  får större insikt över sitt ansvar över hur normer kring 

hälsa skapas på gymmen kan ett hälsofrämjande arbetssätt bli motiverande. I studiens resultat 

framkom det att de personliga tränarna talade om att deras utbildning har formar de minst i 

relation till arbetslivserfarenhet. Detta önskas förändras och därav kan en annan praktisk 

implikation vara att hälsopedagoger kan vara delaktiga under utbildningar av personliga 

tränare. Detta för att hälsopedagoger besitter kunskap om en holistisk hälsosyn och har ett 

hälsofrämjande fokus. Genom en ökad utbildning är förhoppningen att utbildningen ska få en 

större betydelse hos de personliga tränarna. En förhoppning är även att hälsopedagoger ska 

kunna utbilda resterande gympersonal, genom exempelvis fortbildningar, om att grunden till 

hälsosamma normer på gymmen är en holistisk syn på hälsa. På vis kan all personal på 

gymmen gemensamt arbeta för att skapa hälsosamma normer och i längden förhoppningsvis 

sprida dessa normer till gymdeltagarna. 

 

10 FÖRSLAG FÖR FRAMTIDA FORSKNING 

Den genomförda studiens resultat ger en fingervisning åt att det finns normer på gymmen som 

inte är hälsosamma. De personliga tränarna som vistas i miljön där dessa normer finns 
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diskuterade motsägelsefullt om påverkan av dessa normer. Därför kan en större studie göras 

för att kunna öka förståelsen om hur normerna villkorar lärandet och på så sätt påverka alla 

som vistas i gymkontexten. Förslagsvis hade studier med många och större fokusgrupper i 

kombination med individuella intervjuer med både personliga tränare, gymdeltagare och 

annan personal, ökat förståelsen för både den gemensamma och individuella uppfattningen av 

gymkulturen och dess normer.   
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Intervjuguide till fokusgrupp                    BILAGA 1 

Introduktion 

Hälsa välkomna och presentera er (skriv under samtycke). 

Vi kommer att inleda med att kort berätta om syftet med forskningsprojektet som vår uppsats 

ingår i. Därefter har vi en presentationsrunda för varandra. Efter det går vi igenom hur en 

fokusgrupp går till. 

Forskningen om hälsa, gym och personliga tränare är begränsad därför genomför vi nu denna 

studie. Studien handlar om hur personliga tränare talar om hälsa, träning, kost och normer 

samt hur dessa påverkar dem. 

Presentationsrunda. 

I en fokusgrupp är tanken att ni i första hand ska diskutera med varandra. Vi kommer att 

ställa en del frågor, men ingår inte i diskussionen. Under intervjun uppmuntrar vi att ni 

ställer frågor till varandra och ber om förtydliganden kring vissa svar. Tanken är det ska bli 

en diskussion mellan er PT där ni delar kunskap, tankar och erfarenheter med varandra. 

Försök tänka på att det är ni som ska diskutera med varandra. 

Allt som diskuteras inklusive ni som deltar kommer att behandlas konfidentiellt.  Det innebär 

att ingen utomstående ska kunna identifiera någon deltagare i studien. 

Vi kommer eventuellt att föra korta anteckningar, men det kan vara för att skriva upp 

följdfrågor. 

Vi vill betona att enskilda uttalanden under fokusgruppsintervju n inte diskuteras utanför 

gruppen sedan. Alla ska kunna känna sig fria att dela med sig av allt. 

Vi vill också poängtera att det inte finns svar som är rätt eller fel, utan vi är intresserade av 

alla era tankar och erfarenheter. 

(Tänk på att fördela ordet om någon pratar mycket och någon inte säger något). Kom ihåg att 

utforska när de har olika uppfattningar) 

Öppningsfråga – inspelning börjar 

·         Kan ni kort berätta hur en vanlig arbetsdag ser ut för er som personliga tränare? 

-          Vilka arbetsuppgifter ingår? 

-          Generellt, hur ser det ut, under hur långa tidsperioder träffar ni era klienter? 

Hälsa, träning, kost och gränslandet mellan hälsa och ohälsa 

Nu kommer vi in på nästa tema där vi vill att ni ska diskutera både hälsosamma och 

ohälsosamma beteenden och situationer i relation till träning och kost i gymmet. 

Kan ni beskriva, vad är hälsosam träning? 



 

-          Hur tänker ni kring detta? 

-          Upplever ni att ert yrke har förändrat era tankar kring vad hälsa är? 

        Kan ni ge exempel på hur ohälsosamma förhållningssätt/strategier till träning kan yttra sig rent 

konkret? 

-Vad tänker ni om detta? 

        Vad ger ni för råd kring träning i olika situationer? (Här är det utforskande mellan det som 

hälsosamt och ohälsosamt). 

-Reflektera en liten stund kring er kunskap – vad baserar ni råden på? 

-Försöker ni själv följa dessa råd? 

Nu går vi över till kost 

· Kan ni beskriva, vad är hälsosam kost? 

- Hur tänker ni kring detta? 

 

Kan ni ge exempel på hur ohälsosamma förhållningssätt/strategier till mat och ätande kan yttra 

sig rent konkret? 

- Vad tänker ni om detta? 

 

·         Vad ger ni för råd kring kost i olika situationer? (Här är det utforskande mellan det som 

hälsosamt och ohälsosamt). 

- Reflektera en liten stund kring er kunskap – vad baserar ni råden på? 

- Försöker ni själv följa dessa råd? 

 

·         Kommer ni ibland i kontakt med personer i ert arbete som ni anser/bedömer har ohälsosamma 

förhållningssätt till kost och/eller träning? 

- Hur ser/upptäcker ni det? 

- Pratar ni med personerna? 

- Hur gör ni er bedömning? 

- Hur tänker ni kring detta? 

- Hur hanterar ni sådana beteenden vanligtvis? 

- Och hur bemöter ni vanligtvis personerna? 



 

- Finns det någon policy på era arbetsplatser kring det? 

·         Kan ni ge exempel där ni tycker att det är svårt att bedöma var gränsen går mellan vad som är 

hälsosamt respektive ohälsosamt – (fråga både om konkreta beteenden och situationer) 

 Kan ni komma på något konkret exempel? 

- Reflektera en liten stund kring er kunskap – var får ni information om det här? 

- Hur skapar ni kunskap kring det? 

·         Arbetar ni förebyggande mot dessa ohälsosamma beteenden på något sätt? Kan ni beskriva 

hur det ser ut?   

Normer och förväntningar 

Vårt andra tema som vi vill att ni ska diskutera idag är: Normer och förväntningar i gymmet i 

relation till ert yrke. Nu flyttar vi fokus från klienter till er som personliga tränare. Frågorna 

gäller hur ni uppfattar normerna. 

Vill ni redogöra för de generella normer och oskrivna regler ni anser finns inom gymmet? Kan ni 

ge konkreta exempel?  

Finns det någon skillnad gällande normer och oskrivna regler för  PT och gymbesökare? Kan ni 

ge konkreta exempel?  

Kan ni diskutera och ge konkreta exempel på vad det finns för normer och oskrivna regler kring 

hälsa på gymmet. Både för personliga tränare och gymbesökare? 

Kan ni diskutera och ge konkreta exempel på vad det finns för normer och oskrivna regler kring 

träning på gymmet. Både för personliga tränare och gymbesökare?    

·         Kan ni diskutera om vad det finns för normer kring kroppsideal inom gymkulturen?     

-Upplever ni utseendemässiga förväntningar i er roll som PT? Om ja, kan ni ge exempel på vilka 

förväntningar och hur ni upplever dem? 

·         Kan ni diskutera, Vad ställer dessa normer för krav och förväntningar på er som personliga 

tränare, dvs hur ni ska se ut, uppträda och agera - professionellt? OCH privat? 

- Hur tänker ni kring dessa (eventuella) förväntningar? Ställer ni er positivt eller negativt till 

dem? 

- Reflektera - var upplever ni att dessa normer skapas och sprids? 

·         Upplever ni förväntningar på er som privatpersoner på grund av ert yrke som personlig 

tränare? Vilka?  

-Skiljer ni på vem ni är i eran yrkesroll och vem ni är privat? Varför? 



 

Finns det någon typ av samarbete mellan er personliga tränare i branschen?  

- Om ja, hur ser detta samarbete ut? 

- Hur ser ni på att samarbeta med andra personliga tränare?  

- Ser ni andra personliga tränare som kollegor eller konkurrenter?  

- Ser ni andra personliga tränare som en resurs för lärande och utveckling inom er bransch? 

Reflektera, vad är det som har format er till de personliga tränare ni är idag?  

-Vilken roll har er utbildning, arbetsplats, kollegor och klienter spelat? 

- Vilken roll har gymmets normer och oskrivna regler spelat när ni formats till de personliga 

tränare ni är idag? 

Avslutning 

·         Finns det något ni skulle vilja tillägga kring det vi har diskuterat? 

·         Kan vi få återkomma om vi behöver ställa någon ytterligare fråga? 

 

Avsluta med att be dem fylla i enkäten - Tack så mycket för att ni ville delta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Följebrev till platschef                    BILAGA 2 

Till dig som är verksamhetschef vid XXX 

 

Hej XXX, 

 

Vi är två studenter på Högskolan i Halmstad som läser sista terminen på det hälsopedagogiska 

programmet. Vi skriver en kandidatuppsats inom ramen för ett befintligt forskningsprojekt 

som en forskargrupp vid Akademin för hälsa och välfärd, Högskolan i Halmstad och 

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet driver. Studien handlar om 

hur personliga tränare talar om hälsa, träning, kost och normer samt hur dessa påverkar dem. 

Idag är forskningen om gym, personliga tränare och hälsa begränsad. 

 

Vi undrar därför om det går bra att vi kontaktar personliga tränare (som finns presenterade på 

hemsidan) vid ditt gym för att fråga om de vill och har möjlighet att delta i en 

fokusgruppintervju kring detta? Om någon PT inte finns med på hemsidan vore vi tacksamma 

om du har möjlighet att hjälpa oss, inom de närmsta dagarna, med att skicka namn och 

kontaktuppgifter (e-mail och telefonnummer). Det gäller samtliga som har någon form av 

anställning eller uppdrag som PT vid ditt gym. 

 

Genomförande 

Studien kommer att grunda sig på fokusgruppintervjuer med personliga tränare. 

Fokusgruppintervju innebär att diskutera nämnda ämnen i grupp tillsammans med andra 

personliga tränare, ca fyra-sex personliga tränare/intervju. Intervjun genomförs i ett 

konferensrum på XXX. 

 

Fokusgruppfokusgrupperna kommer att spelas in, skrivas ut och sedan analyseras. Resultatet 

från dessa kommer att presenteras i form av en uppsats, vetenskapliga artiklar, vid 

konferenser, i undervisning och eventuellt i media. Materialet kommer att hanteras 

konfidentiellt, det vill säga utomstående skall inte ha möjlighet att identifiera vare sig enskilda 

PT eller vilket gym som ingår i studien. Deltagande är helt frivilligt och alla deltagare har 

möjlighet att när som helst avbryta sitt deltagande. 

 

Du är välkommen att höra av dig om du har frågor och funderingar kring studien. 

 

Tacksam om du har möjlighet att svara oss inom kort. 

 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

Elin & Hanna 

 

 

 



 

Elin Mårtensson                 Hanna Svahn  

Student                     Student 

elimar13@student.hh.se     hansva13@student.hh.se 

Tel: XXX  Tel: XXX 

 

Linn Håman 

Fil. doktor, handledare 

linn.haman@hh.se 

Tel: XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Följebrev till personlig tränare                    BILAGA 3 

 

Till dig som är personlig tränare vid XX 

 

Hej XX,  

 

Vi är två studenter på Högskolan i Halmstad som läser sista terminen på det 

hälsopedagogiska programmet. Vi skriver en kandidatuppsats inom ramen för ett 

befintligt forskningsprojekt som en forskargrupp vid Akademin för hälsa och 

välfärd, Högskolan i Halmstad och Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, 

Göteborgs universitet driver. Studien handlar om hur personliga tränare talar om 

hälsa, träning, kost och normer samt hur dessa påverkar dem. Idag är forskningen 

om gym, personliga tränare och hälsa mycket begränsad och därför behövs det 

mer forskning inom området, t ex genom att ge personliga tränare röst.  

 

Vi undrar därför om du vill och har möjlighet att delta i en fokusgruppintervju 

som ska ingå i studien.  

 

Hur går studien till? 

Studien kommer att grunda sig på fokusgruppintervjuer med personliga tränare. 

Fokusgruppintervju innebär att diskutera nämnda ämnen i grupp tillsammans med 

andra personliga tränare, ca fyra-sex personliga tränare/intervju i ca 1-2 tim. 

Intervjun genomförs av oss i ett konferensrum på XXX. Vi bjuder på fika.  

 

Fokusgruppfokusgrupperna kommer att spelas in, skrivas ut och sedan analyseras. 

Resultatet kommer att presenteras i form av en uppsats, vetenskapliga artiklar, vid 

konferenser, i undervisning och eventuellt i media. Materialet kommer att 

hanteras konfidentiellt, det vill säga utomstående skall inte ha möjlighet att 

identifiera vare sig enskilda PT eller vilket gym som ingår i studien. Deltagandet 

är helt frivilligt och du har möjlighet att när som helst avbryta ditt deltagande.  

 

Deltagande i fokusgruppintervju ger dig möjlighet att tillsammans med andra PT 

få utbyta erfarenheter och kunskap.  

 

Vi är mycket tacksamma om du/ni kan svara oss innan XX och meddela om du 

kan delta eller ej.  

 

Inför fokusgruppintervjun ber vi dig skriva ner några rader om din PT-filosofi 

(dvs de grundtankar du arbetar utifrån när du ger råd) och lämna den till oss när vi 

träffas alternativt maila den till oss i förhand. Den kommer inte att diskuteras 

under fokusgruppintervjun, utan kommer att användas som bakgrundsinformation 

i studien.    

 



 

Tidpunkt 

Vi planerar att genomföra fokusgrupperna under vecka 17, 18 och 19, 2016.  

Med vänliga hälsningar,   

Elin & Hanna 

 

Elin Mårtensson   Hanna Svahn   

Student    Student  

elimar13@student.hh.se  hansva13@student.hh.se 

Tel: XXX   Tel: XXX 

 

Linn Håman 

Fil. doktor, handledare 

linn.haman@hh.se 

Tel: XXX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Enkät efter avslutad fokusgruppsintervju                   BILAGA 4 

Enkät fokusgrupp 

Kön:………………………….………………………. 

 

Ålder:……………………………………………….. 

 

Arbetslivserfarenhet i antal år som 

PT:…………………………………….…………………………………………………… 

 

Hur många timmar per vecka vistas du vanligtvis på gymmet (inklusive möten med 

klienter):……………………………………………………………...........................................

................................ 

 

Vilken PT-utbildning har du? 

…………………………………………………………………………………………… 

– Hur lång var 

utbildningen?................................................................................................................... 

 

Har du en kostrådgivande funktion? 

 

Ja                  Nej       

                                               

Om Ja, vad ingår i 

den?:……………………………………………………………………………………………

…………………………..                                                                                                             

        

Någon annan utbildning utöver 

PT?......................................................................................................... 

– Hur lång var 

utbildningen?.................................................................................................................... 

 

– Vad ingick i 

den?.................................................................................................................................... 

 

Har du arbetat på något annat gym än ditt nuvarande?      

Ja                  Nej                                                     

Om Ja, 

vilket?:…………………………………………………………………………………………

……………………………………….... 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Elin Mårtensson

Hanna Svahn


