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Hanteringen av ett påtvingat träningsuppehåll 
Nio högintensivt tränande personers bemästring  

 
Erika Buråker 

 
 

Studien är en kvalitativ undersökning med syfte att se hur ett träningsuppehåll av 
högintensivt tränande personer hanteras utifrån bemästringsstrategier. En 
bemästringsstrategi beskrivs av tidigare studier som en process, ett sätt att hantera 
stress. Den tidigare forskningen kring bemästringsstrategier kopplat till 
träningsuppehåll är begränsad. För en ökad förståelse kring träningsuppehåll har 
även träningsmotivation och känslan av ett påtvingat träningsuppehåll undersökts 
där hypotesen varit att träningsuppehåll upplevs som stressande. Nio personer, 
som tränar tre till fyra gånger i veckan, har intervjuats. Intervjuerna har genomgått 
en deduktiv innehållsanalys, men med induktiva inslag. Hypotesen stämde, 
träningsuppehåll upplevdes som stressande av deltagarna. Resultaten visade att 
deltagarna använde bemästringsstrategier för att hantera ett träningsuppehåll. 
Resultaten visade även att bemästringsstrategier kunde relatera till varandra, att de 
kombinerades eller övergick till andra strategier. Resultaten gav stöd för tidigare 
forskning, att det finns aktiva och passiva bemästringsstrategier, samt att det går 
att anta att det finns effektiva eller ineffektiva bemästringsstrategier.   

 
Keywords: coping strategies, stress, qualitative,  motivation, training recess 

 
Världshälsoorganisationen förespråkar fysisk aktivitet intensivt i 30 minuter minst fem dagar i 
veckan för att nå positiva hälsoeffekter (WHO enligt Bulley, Donaghy, Payne och Mutrie, 
2009). Med fysisk aktivitet menas att personen rör på sig så att musklerna tröttas ut. Bulley et 
al. (2009) menar däremot att träning är någonting liknande, men att det ingår planering, 
struktur, upprepning samt syftet att förbättra den fysiska konditonen. De fortsätter att förklara 
att det finns modeller (Ajzen och Bandura i Bulley et al., 2009) vilka beskriver att genom 
kognitiva element så gör människan beteendeval. Det som påverkar människan i sitt val är 
kostnader, utfall, andras inflytande samt om personen själv tror att han eller hon kan klara av 
situationen och fortsätta med beteendet. Bulley et al., (2009) undersökte meningen, 
värdringarna och känslorna kring fysisk aktivitet och träning bland kvinnor. Bland resultaten 
fann de att kvinnorna tycker att träning och fysisk aktivitet leder till att de blir piggare, känner 
sig mer avslappnad, det ger bättre självförtroende, ger en distraktion från andra saker i livet 
samt ger en bättre fysisk självuppfattning och förbättrad tro på förmågan att hantera livet och 
dess stressorer. Pritchard och Beaver (2012) menar att män och kvinnor drivs av olika 
motivation till att träna. Den motivation hos kvinnor som ger orsaker till att träna är att vilja 
gå ner i vikt, bli på bättre humör och bli vältränade. Hos männen däremot var det att bli 
vältränad, nöje och att förbättra sin attraktion som motiverade dem till träning. Motivationen 
till varför personerna tränar blir till en bidragande faktor till stress när personerna tvingas till 
ett träningsuppehåll. Pritchard och Beaver (2012) beskriver att träning kan bli ett måste vilket 
har att göra med tre dimensioner. Först är det träningens intensitet och frekvens som avgör om 
träningen övergår till att kännas som ett måste, alltså hur mycket personerna känner att de 
måste träna. Sedan är det hur pass upptagen de blir av träningen, till exempel att de planerar 
dagen runt träningen istället för tvärt om. Till sist handlar det om personerna förknippar saker 
runt träningen med negativa känslor, till exempel att de förknippar ett träningsuppehåll med 
skuld eller skam, att det blir till en stressor. 
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Stress finns i allas liv, även i de liv som är välorganiserade (Abel, Abel & Smith, 2012). 
Utsätts människan för stress under en längre tid kan det leda till en extrem trötthet och 
sjukdomar (Girdano, Everly och Dusek i Abel et al., 2012). Det finns en negativ stress 
respektive en positiv stress. Den negativa stressen leder till trötthet, irritation, minskad 
kognitiv funktion, medan den positiva stressen kan leda till bättre prestation, motivation och 
humör (Smith i Abel et al., 2012). I Abel et al. (2012) citeras Girdano et al. där de menar att 
en konsekvens av stress är att glädjen försvinner ur våra liv.  

Hur människor hanterar stress är olika, men det är även olika hur människor påverkas av 
stressen. Skinner, Edge, Altman och Sherwood (2003) förklarar att ett sätt hur människor 
hanterar stress på kallas bemästringsstrategier (”coping strategies”). Bemästringsstrategier 
handlar om hur människor hanterar stress, både genom beteenden och kognition. Lazarus och 
Folkman (1987), vilka skapade begreppet bemästringsstrategier, beskriver de som dynamiska 
och komplexa processer. Folkman och Lazarus tillsammans med Pimley och Novacek (1987) 
menar att bemästringsstrategier handlar om hur människan i en stressfylld situation använder 
sig av handlingar, beteenden och tankar. Lazarus och Folkman (1987) har kommit fram till att 
det finns två varianter. Antingen så använder personer sig av problemfokuserad eller 
emotionellt fokuserad bemästringsstrategi, eller kombinerar de båda. Rydéns et al. (2001) 
studie beskriver att dessa olika sorters (bemästrings)strategier, problemfokuserad och 
emotionellt fokuserad strategi, lever kvar i forskningen även idag. Problemfokuserad handlar 
om att försöka minska stressen genom att lösa problemet eller minska ned det. Emotionellt 
fokuserad handlar mer om att vända sig till självet och hantera känslorna som uppstår kring 
problemet.   

Meléndez, Mayordomo, Sancho och Tomás (2012) tar även upp andra sätt att se på 
bemästringsstrategier. Istället för att bara se till problemfokuserad eller emotionellt fokuserad 
finns det även engagerad och oengagerad. Med det menar författarna att genom engagerad 
försöker personerna lösa problemet genom problemfokuserad strategi samtidigt som de tar 
hand om känslorna som rör problemet genom emotionellt fokuserade strategier. Att vara 
oengagerad däremot betyder att personerna använder sig av emotionellt fokuserade strategier 
och försöker undvika att känna känslorna som uppstår kring problemet. Meléndesz et al.  
hänvisar till Lazarus och Folkman och även Moos som alla menar att det finns så kallat aktiva 
och passiva bemästringsstrategier. De aktiva strategierna syftar till att ta itu med problemen 
och anses vara mer framgångsrika än de passiva. De leder till bättre effekter både inom 
mental hälsa och välmående. De passiva strategierna däremot anses mindre framgångsrika. De 
innebär att personerna undviker eller förnekar situationen. Dock så menar Meléndez et al. 
(2012) att det inte alltid har visat sig att den aktiva bemästringsstrategin är mer framgångsrik 
än den passiva, utan att det bland annat beror på typen av situation. 

Skinner et al. (2003) har kommit med förslag på ett nytt sätt att kategorisera 
bemästringsstrategier. En grupp handlar om utmaningar och hot relaterat till relation 
(”relatedness”). Utmaningar i relation till relation handlar om att söka stöd från andra medan 
hot i relation till relation handlar om att undvika och dra sig undan från andra människor, 
alltså ser personen situationen antingen som en utmaning eller ett hot. En annan grupp handlar 
om hot och utmaningar relaterat till kompetens, vilket är att kunna ta tillvara på tillfällen och 
kunna kontrollera situationen eller som motsatts att inte kunna det. En tredje grupp är 
självbestämmande, som handlar om hur personen hanterar utmaningar eller hot mot 
självbestämmandehandlingar, vilket handlar om anpassning, förhandling, undergivenhet och 
motstånd. Dessa grupper står sedan i relation till 12 handlingar, bemästringsstrategier. Dessa 
tolv bemästringsstrategier har sedan delats in i två grupper med sex strategier i varje grupp. 
Grupperna är antingen strategier som handlar om utmaningar eller strategier som handlar om 
hot. Dessa två kan antingen ses som en mer positiv hantering av träningsuppehåll (utmaning) 
eller en mer negativ hantering (hot). Varje kategori har i sin tur olika subkategorier, dessa är 
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subkategorier som beskriver kategorin. Till exempel, kategorin Stödsökande. Denna kategori 
tillhör en utmaning, en mer positiv hantering av en stressor. Stödsökande har i sin tur några 
subkategorier; Söka komfort/tröst, Hjälpsökande, Förtroende/tillit samt Uppskattning, vilka 
beskriver vad som ingår i kategorin Stödsökande. Stödsökande tillhör sedan gruppen 
utmaningar i relation till relation. 

 Denna nyare indelning av Skinners et al (2003) bemästringsstrategier skiljer sig från 
tidigare indelningar då den har flera grupper än de tidigare indelningarna. De kategorier som 
har använts till den här studien har hämtat inspiration från Skinners et al (2003) indelning. 
Indelningen har valts ut för att den har en tydlig indelning och förklaring av 
bemästringsstrategierna vilket gör den relevant för studien. Den del i indelning som kommer 
användas är själva bemästringsstrategierna och deras subkategorier, men delarna med 
utmaningar och hot mot antingen relation, kompetens och självbestämmande har valts bort då 
de inte känns relevanta för studien, som vill specificera mot bemästringsstrategierna. Delarna 
som kommer användas i undersökningen har översatts till svenska och sammanfattats i Tabell 
1. 
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Tabell 1 

Bemästringsstrategiers kategorisering samt tillhörande subkategorier (baserat på Skinner, Edge, Altman och Sherwood, 2003) 
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Bulley et al. (2009) menar, att det kan vara en risk att försöka definiera risk- och 
hälsobeteenden utan att sätta in beteenden i en kontext och förstå dem först. De förespråkar 
därför en kvalitativ forskning för att kunna förstå fysisk aktivitet och träning och känslorna 
kring det och menar att nästa steg kan vara att göra en tydligare definition av beteendena. På 
grund av detta är denna undersökning kvalitativ. Studien vill ge en ökad förståelse kring 
träningen och känslorna runt omkring träningen, men även en förståelse av den stress som 
träning kan skapa hos de som utför den. Hur stress hanteras inom träning är ett begränsat 
område inom litteraturen. Det finns inte mycket forskning kring bemästringsstrategier och 
träning, vilket gör den här studien relevant då detta är någon som behövs för att kunna lära 
människan hur denna stress i relation till träning kan hanteras på bästa sätt.   

Skinner et al. (2003) menar att bemästringsstrategier är relevant forskning för att förstå hur 
människan hanterar stress och att hur stressen hanteras kan påverka, både negativt eller 
positivt, på den emotionell stressen, kort- och långsiktigt. De menar även att sättet personer 
hanterar stress kan ge långsiktiga resultat på utvecklandet av psykiska sjukdomar och psykisk 
hälsa. Conradt et al. (2008) beskriver mer ingående hur bemästringsstrategier kan påverka ens 
hälsa. Deras undersökning syftar till att se hur överviktiga genom strategier hanterar att vara 
överviktiga samt hur de jobbar för en viktnedgång. Författarna menar att vissa 
bemästringsstrategier kan påverka en långsiktig viktnedgång positivt, medan andra strategier 
kan leda till stress och att personerna inte uppnår sin viktnedgång. De hänvisar till en 
undersökning (Keyman, Bruvold & Stern, 1990) där resultaten påvisade att 
bemästringsstrategier som flykt och undvikande ledde till att personerna återgick till sitt 
gamla beteende medan de som fortsatte med sin viktnedgång använde sig mer av 
bemästringsstrategier såsom problemlösning och stödsökande. Denna forskning kan påvisa att 
det är relevant att studera bemästringsstrategier, just för att öka kunskapen om hur människan 
hanterar olika stressfyllda situationer men samtidigt för att lära människan hur dessa 
situationer borde hanteras för att få en så bra utdelning som möjligt. Detta gäller inte bara 
viktnedgång, utan olika situationer i människans liv, även träning. Kanske kan vissa 
bemästringsstrategier ge bättre resultat och välmående även inom träning. Därför kan det vara 
värt att studera bemästringsstrategier för att se hur de används och påverkar människor som 
tränar. Det kan finnas bemästringsstrategier som ter sig bättre att använda för att kunna 
hantera ett träningsuppehåll, vilka kan göra att personerna mår bättre och inte blir lika 
stressade av att påtvingas ett träningsuppehåll. Den här studien syftar dock inte till att 
undersöka hur bemästringsstrategier kan påverka människan.  

 
 

Syfte och frågeställning 
 

Studien syftar till att se hur ett påtvingat träningsuppehåll hanteras, om personer som tränar 
högintensivt tre till fyra gånger i veckan använder sig utav Skinners et al. (2003) 
bemästringsstrategier för att hantera uppehållet. För att få en ökad förståelse kring hanteringen 
av uppehållet undersöks även träningsmotivation och känslor vid ett påtvingat 
träningsuppehåll. Med ett påtvingat träningsuppehåll menas i denna studie ett uppehåll från 
träningen som inte är självvalt av personerna, till exempel en sjukdom eller skada, som gör att 
de inte bör träna. Även situationer då ett träningsuppehåll är att rekommendera men inte 
iakttas av personen, att personen tränar ändå. Använder personer, vilka tränar högintensivt tre 
till fyra gånger i veckan, sig av Skinners et al. (2003) bemästringsstrategier för att hantera 
uppehållet? I och med denna frågeställning så skapades hypotesen att ett träningsuppehåll 
upplevs som någonting stressande och jobbigt, vilket är en förutsättning för att 
bemästringsstrategier ska behöva användas.  
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Metod 
 
 
Deltagare 
 

Ett kriteriebaserat urval har gjorts för att undvika personer som inte kommit in i träningen 
ännu och som kanske bara tränat en kortare period. För att delta i studien krävdes det att 
personerna tränar högintensivt minst tre till fyra dagar i veckan och har gjort detta det senaste 
året. Det kriteriebaserade urvalet har kombinerats med ett snöbollsurval då kontakts har tagits 
med personer som uppfyller kraven för undersökningen och genom de personerna har 
ytterligare kontakt tagits till fler personer att intervjua. Som en kontroll att kriterierna för 
deltagandet uppfylldes frågades deltagarna i början av intervjun om hur länge de har tränat 
samt hur ofta de tränar. Nio personer har intervjuats, varav fem män och fyra kvinnor 
(deltagarna var  mellan 20-30 år). Den huvudsakliga träningen har varit styrketräning (åtta av 
nio), men har i vissa fall kombinerats med annan träning. De deltagare som tränade minst i 
veckan låg på tre till fyra dagar, medan den som tränade mest tränade upp till nio gånger i 
veckan. Dock var den vanligaste träningsdosen omkring fem till sju dagar i veckan. 
Intervjuerna genomfördes på ett gym eller ett fik, men när det kom till deltagare som var 
bekanta med intervjuaren genomfördes de antingen hemma hos deltagaren eller intervjuaren.  

   
 

 

Material 
 

Kvalitativa intervjuer har varit insamlingsmetoden för data. Intervjuerna har varit 
halvstrukturerade då en intervjuguide följdes för att få liknande intervjuer som går att jämföra, 
men har följts upp med fria följdfrågor. Intervjuerna har spelats in för att sedan kunna 
transkriberas. Detta har skett med hjälp av en mobiltelefon.  För att förstå bakgrunden till 
personernas träning och hur ett träningsuppehåll upplevs och hanteras har undersökningen 
även sett till träningsmotivation, vad det är som motiverar människor till att träna högintensivt 
flera gånger i veckan.  Intervjuguiden har varit indelad efter olika frågeområden; 
bakgrund/uppvärmningsfrågor, träningsmotivation samt känslan av ett påtvingat 
träningsuppehåll. Detta för att skapa en tratteknik, börja brett och sedan leda in på mer 
relevanta frågor för studien (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Bakgrund/uppvärmningsfrågor har tillexempel varit frågor som Vad tränar du för något? 

Hur ofta gör du det? Övriga bakgrunds/uppvärmningsfrågor har handlat om varför personerna 
tränar, varför de började träna och om de har tränat någonting annat tidigare.  

Utefter Pritchards och Beavers (2012) undersökning kring motivation och träning så har 
deltagarnas träningsmotivation har undersökts med frågor såsom Vad tycker du om att träna? 

Varför tränar du? Det har även frågats om personerna tycker det är viktigt att träna och hur de 
brukar känna sig precis innan de går iväg på ett träningspass. Det har även ställt följdfrågor 
kring vad det är med träningen som får en att tycka så och varför det är viktigt/oviktigt att 
träna.  

Frågeområdet känslan av ett påtvingat träningsuppehåll har valts för att se om det stämmer 
överens med Pritchards och Beavers (2012) forskning om att ett träningsuppehåll upplevs som 
någonting jobbigt och är förknippat med skuld och skam. För att få fram känslan av ett 
påtvingat träningsuppehåll och hur uppehåll hanteras har frågor används såsom Vad tycker du 

om att behöva ställa in ett träningspass? Hur mår/tänker du då? Frågor har även ställts som 
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handlar om hur personerna känner sig och vad de tänker om de vaknar upp sjuk en morgon, 
vad de gör då samt om de har känndedom om risker med att träna vid sjukdom. Det har även 
frågats om specifika exempel, till exempel vad som är det längsta träningsuppehållet 
personerna haft och vad de gjorde då och hur det kändes. Intervjuerna har avslutats med några 
avslutande frågor som handlat om ålder, vart personerna bor och vad de gör annars, jobbar 
eller studerar.  
    
 
Procedur 
 

Intervjuaren var bekant med de första deltagarna så det var så kontakt togs. Deltagarna som 
var bekant med intervjupersonen kontaktade sedan vänner och bekanta som senare fick 
kontakt med intervjupersonen.  

Innan intervjuerna har deltagarna fått ta del av informations kring studien och erbjudits 
kontaktuppgifter till handledare samt uppsatsförtattare. Deltagarna har själva fått läsa igenom 
missivbrevet innan intervjuerna och sedan ställa frågor om några sådana har uppkomit. Dock 
har det påpekats muntligt att intervjun spelas in och att det bara är författaren som haft 
tillgång till inspelningen, samt att den raderas fortast möjligt. I missivbrevet har det funnits 
kontaktuppgifter, beskrivning av syftet med studien, varför studien görs samt praktisk 
information kring själva deltagandet. I brevet fanns även en uppmuntran att ta kontakt med 
författaren om deltagarna senare ville ta del av det färdiga arbetet. Det nämndes också att 
deltagandet var frivilligt och att de när som helst kan avbryta intervjun. 

Intervjuerna har genomförts och blivit inspelade. Intervjuerna har varierat i längd, kortaste 
intervjun har varat i 11 – 12 minuter medan den längsta har varit ungefär 20 minuter. Efter 
inspelningen har de transkriberats och därefter har inspelningen raderats för att värna om 
konfidentialiteten (Vetenskapsrådet 2002).  
 
 
Databearbetning 
 
Intervju, transkribering samt analys har skett i en parallell process. Efter de första fyra 
intervjuerna transkriberats har analysen påbörjats av dem samtidigt som det har inhämtats nytt 
material i form av nya intervjuer. Transkriberingarna blev ca 60 A4 sidor allt som allt.  
Undersökningen har haft med inslag från hermeneutiken (Kvale & Brinnkman, 2009). Detta 
är för att syftet har gett målet att med analysen skapa en förståelse för den mening som finns i 
personernas uttalanden. Personernas utsagor har tolkats för att sedan relateras till helheten, 
just för att se hur ett påtvingat träningsuppehåll hanteras.  

En innehållsanalys (Elo & Kyngäs, 2008) har gjorts för att detta passar syftet med studien 
bäst då man vill analysera meningen och innehållet i det deltagarna säger. Syftet är att 
undersöka hur personerna hanterar ett påtvingat träningsuppehåll, för att sedan under 
analysens arbetsgång försöka koppla det till olika bemästringsstrategier. Det har i huvudsak 
varit en deduktiv analys, då studien utgått från tidigare forskning (Skinner, Edge, Altman & 
Sherwood (2003) för att skapa kategorier – innan genomförda intervjuer och analys. Dock har 
studien varit öppen för att det kan komma upp innehåll i intervjuerna som skapar nya 
kategorier.  
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En översiktlig läsning har gjorts av intervjuerna där det har markerats ut delar som är 
relevanta för analysen. Dessa delar har handlat om träningsmotivation, känslan av ett 
påtvingat träningsuppehåll samt hur deltagarna hanterar ett påtvingat uppehåll. 
Meningsenheterna som handlar om hur deltagarna hanterar ett träningsuppehåll har sedan 
jämförts med kategorierna och dess subkategorier, från tabellen ovan, för att se om det kan 
röra sig om någon form av bemästringsstrategi. Meningsenheterna har sedan delats in i de 
kategorier där de tycks passa bäst in. Det har alltså undersökts om meningsenheten kan 
tillhöra några av subkategorierna för att sedan kategoriseras in under den kategorin. En 
meningsenhet kan tillhöra flera subkategorier, till exempel ett avsnitt har markerats i en 
intervju och abstraherats till ”tränar fast sjuk, lyssnar inte på kroppen, vill dämpa ångesten 
och känna sig duktig. Tar sjukdelen efter gymmet”. Det har i sin tur delats in i 
subkategorierna Flykt, Undvikande samt Förhalning, att personen fördröjer och väntar med att 
ta itu med problemet. Dessa subkategorier tillhör sedan en kategori, vilket gör att 
meningsenheten hamnar under kategorin Flykt. Efter nio intervjuer började en mättnad uppstå 
då det inte framkom några nya bemästringsstrategier under analysarbetet.  

Under arbetets gång har det hela tiden markerats upp vilka meningsenheter som kommer 
från vilken intervju, just för att det ska gå att spåra enheterna tillbaka till dess ursprung. Nästa 
steg i analysen har varit att göra meningsenheterna mer abstrakta så att de kortas ner. Därefter 
har de skrivits in i en tabell så att det går att få en översikt vilka meningsenheterna är, deras 
subkategorier samt kategoritillbehörighet. Arbetet har varit deduktivt till stor del men under 
analysen framgick det att det fanns kategorier som det inte tänkts på innan. Arbetet 
kombinerades då med en induktiv form, då det visade sig att det fanns bemästringsstrategier 
som hade en relation till en annan strategi. 

Det har även letats efter meningsenheter som handlar om träningsmotivation och känslan 
av ett påtvingat träningsuppehåll. Dessa procedurer har sett ut på liknande sätt, men varit mer 
induktiva då det inte funnits färdiga kategorier. Bulley et al. (2009) menar att det är viktigt att 
undersöka mening och värden kopplat till beteenden induktivt. De menar att utan den 
induktiva delen (och kvalitativa), som har ett öppet förhållningssätt och ger en förståelse för 
begreppen och kontexten, så kan resultaten få negativa effekter, till exempel bli oetiska eller 
inte korrekta utifrån kontexten. En översiktlig läsning har gjorts där det har markerats ut de 
delar som handlar om träningsmotivation och känslan av ett påtvingat träningsuppehåll utifrån 
intervjuguiden. Därefter har meningsenheter som har liknande teman satts ihop till en 
gemensam meningsenhet och sedan har meningsenheterna sammanfattats i en tabell som kan 
ses under Resultat. Ett exempel på detta är meningsenheterna Vill bli vältränad, stark och se 
fit ut, och Fixa till kroppen som deltagarna vill ha den, samt Var tjock, slagits ihop till den 
gemensamma meningsenheten Vill förändra sitt utseende. Denna gemensamma meningsenhet 
har sedan sorterats in under kategorin Uppnå mål (se Tabell 2).  

När de sista intervjuerna genomfördes och skulle transkriberas, uppskattades undertiden en 
interbedömmarreabilitet. Detta gick till på så sätt att väsentliga stycken ur intervjuerna, delar 
som handlade om hur deltagarna hanterar ett träningsuppehåll, plockades ut och 
sammanställdes i ett dokument. I det färdiga dokumentet fanns 15 olika sektioner med avsnitt 
som handlade om hanteringar av träningsuppehåll. Ännu ett bifogat dokument fanns där 
bemästringsstrategierna förklarades tillsammans med sina subkategorier så att det skulle bli 
lättare att förstå vad en strategi innebar. Därefter skapades ännu ett dokument där det gick att 
kryssa i vilken strategi som tycktes tillhörda en viss sektion, det gick att välja på de 12 
bemästringsstrategierna från tabell 1, definierade i det andra dokumentet. Författaren till 
undersökningen fyllde i dessa dokument, utefter vad författaren kommit fram till under 
analysen. Därefter fick en lektor vid Mälardalens Högskola fylla i dokumentet och på egen 
hand kategorisera in meningsenheterna. Därefter jämfördes kategoriseringarna och likheten i 
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personernas analys av hanteringen av ett påtvingat träningsuppehåll beräknades. 
Kategoriseringarna överensstämde till 80%.  
 
 

Resultat 
 

Först redovisas resultatet Träningsmotivation, där deltagarnas vilja och drivkraft till att träna 
beskrivs. Därefter följer ett avsnitt med Känslan av ett påtvingat träningsuppehåll där 
deltagarnas känslor och upplevelser redovisas. Efter det kommer en längre del kring 
bemästringsstrategier. Resultaten vilka bemästringsstrategier som användes redovisas utefter 
ordningen i Tabell 1, bortsett från en strategi som inte användes, vilket kommer redovisas 
först. Som avslutning redovisas de bemästringsstrategier som på något sätt hade en relation 
till en annan bemästringsstrategi.  

Flera av resultaten redovisas i tabeller med meningsenheter, subkategorier och kategorier. 
Detta innebär att först redovisas den meningsenhet som kommit fram ur analysen, därefter 
visas vilka drag denna meningsenhet har, vad den innebär och betyder. Med andra ord, vilka 
subkategorier den tillhör. Det innebär att meningsenheten har tolkats och översatts till 
specifika subkategorier. Därefter visar tabellerna från vilken kategori dessa subkategorier är 
hämtade, vilken kategori subkategorierna tillhör.  
 
Träningsmotivation  
 

Träningsmotivationen (Tabell 2) stämde till en viss del överens mellan deltagare. Flera 
deltagare uppgav att de hade börjat träna och sen fortsatt för att de ville förändra sitt utseende. 
Det kunde vara saker som att gå ner i vikt eller bygga muskler och bli större. Något som 
nästan alla deltagare nämnde var resultaten och framstegen. Att när deltagarna hade börjat 
träna så var det resultaten som drev en att fortsätta. När de såg resultaten så blev de ännu mer 
motiverad att fortsätta träna och göra ännu mer framsteg. Denna meningsenhet kring resultat 
och framsteg har sedan kategoriserats in i kategorin Uppnå mål. 

Det var flera deltagare som uppgav att träningen var som en drog. Med detta menade de att 
de blev beroende och ville ha mer träning. Som ett exempel på en kategoriindelning så har 
just dessa meningsenheter kodats till kategorin Beroende. Trots att ordvalen var knark och 
droger menade de att det inte var ett negativ beroende. Tvärt om, träningen upplevdes som 
skön, rolig och kul. Så gott som alla deltagare menade att de mådde bättre med träningen, att 
de blev piggare, gladare och fick en bättre hälsa. En deltagare sammanfattade detta genom att 
säga att med träningen så kom även tankar på resten av livet också, till exempel att äta rätt, 
hon menade att ens livskvalitet ökade med träningen.  

Flera deltagare sa att de använda träningen som en sorts terapi. Att genom träningen kan de 
få utlopp för aggressioner, ångest eller fly undan tankar. En deltagare beskrev det som en 
tillflyktsort, ”jag ville fly bort från massa saker så då kan man åka till gymmet och där 
behöver man inte tänka”. En annan deltagare uppgav att han tränade för sin egen skull. Att det 
var för ens egen skull han ville må bra, få en mer vältränad kropp och liknande. Deltagare 
uppgav att det stärkte en inifrån att träna, att de fick ett bättre självförtroende och självkänsla. 
Samtidigt gav träningen lyckokänslor, de kände sig tillfreds och duktig. Det är även socialt att 
träna, nästan alla deltagare uppgav att de träffade kompisar på gymmet eller skapade sig nya 
vänskaper. Träningen beskrevs som dagens höjdpunkt.  
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Tabell 2 
Kategorisering av träningsmotivation 

 

Exempel på meningsenheter Kategorier 
  
 
Höra från andra att de fått resultat Socialt 
Träffa kompisar 
Hjälpa andra 
  
Kul Livskvalitet 
Mår bra 
Lyckokänslor 
Kärlek 
Blir trött 
Mår dåligt när inte tränar 
 
Vill förändra sitt utseende  Uppnå mål 
Vill bli stark 
Kunna försvara sig 
Ser framsteg och resultat själv 
 
Som terapi Som terapi 
Tillflyktsort 
Få utlopp 
 
För ens egen skull                       Livsstil 
Viktigt 
Förebygga åldrande 
Aktiv familj och uppväxt 
Dagens höjdpunkt 
 
Som en drog Beroende 
De vill ha mer 
 
Tävlingsinriktad                       Ökad självkänsla 
Hävda sig 
Ökad självkänsla 
 

 

 

Känslan av ett påtvingat träningsuppehåll 
 

Beskrivningarna av känslan av ett påtvingat träningsuppehåll bekräftar hypotesen att ett 
träningsuppehåll upplevs som någonting stressande och jobbigt. Deltagarna beskrev känslan 
av ett påtvingat träningsuppehåll (Tabell 3) som ”det värsta som finns”, ”då blir hela dagen 
förstörd känns det som, det är inget att se fram emot” eller ”jag gillar väl inte o ställa in 
träningen eftersom jag hellre ställer in andra saker”. Ett återkommande ord när deltagarna 
pratar om påtvingade träningsuppehåll är frustration. Ett träningsuppehåll upplevs som 
frustrerande och hemskt. En deltagare beskrev det som om hela ens värld rasar. Deltagarna 
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tycktes må sämre, känna sig fula, tjocka, dåliga och framför allt besvikna, frustrerade och 
arga. Dessa känslor har sedan kodats och hamnat under kategorin Plågad, då det sammanfattar 
alla dessa känslor till en.  

Antingen var de besvikna på sig själva eller besvikna och frustrerade på hela situationen att 
inte kunna träna. Anmärkningsvärt är att det bara var två deltagare som uppgav att ett 
träningsuppehåll ibland kunde vara skönt eller på sin höjd kännas okey, vilket i tabellen har 
kategoriserats som Någorlunda positiva känslor, då uppehållet inte känns fullt så hemskt och 
fruktansvärt som i andra fall. Vanligast var att ett påtvingat träningsuppehåll, även bara en 
dag, upplevdes som någonting väldigt negativt. Deltagare beskrev sig stressade och rädda för 
att tappa de resultat de fått. Det fanns även en rädsla för att det skulle bli jobbigt att komma 
tillbaka och bygga upp det deltagarna tappat i styrka och kondition. Någon deltagare beskrev 
det även nästan som panik eller att de höll på att bli galen. En annan deltagare sa att det tog på 
psyket att tvingas ta ett uppehåll medan en annan beskrev sig som deprimerad under ett längre 
träningsuppehåll. 
 
Tabell 3 
Kategorisering av känslan av ett påtvingat träningsuppehåll 

 
Exempel på meningsenheter Kategorier 
 
Okey Någorlunda positiva känslor 
Ibland skönt 
 
Vill inte tappa Rädsla för att tappa 
Jobbigt att bygga upp det personen  
tappat 
 
Hemskt Plågad 
Frustrerande 
Besviken 
Arg 
Deprimerad 
Ångest  
Blir stressad 
  
Känner sig dålig Känner sig dålig 
Känner sig tjock och ful 
Blir en dålig förlorare 
Mår sämre 
 
Tar på psyket                                         Världen-går-under-känslor 
Ens värld rasar 
Håller på att bli galen 
Det värsta som finns 
Panikkänslor 
  
 
Finns inte på världskartan Träningen går först 
Ställer hellre in andra saker 
Planeringen förstörs 
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Bemästringsstrategier    
 

Ett flertal bemästringsstrategier användes i hanteringen av ett påtvingat träningsuppehåll. Alla 
kategorier användes förutom Isolation/avstängdet, som inte rapporterades hos någon 
deltagare. En deltagare tycks använda sig av kategorin Stödsökande, vilket uppgav att hon 
brukade hitta på saker tillsammans med sin pojkvän när hon blev skadad och inte kunde träna. 
Detta tyder på att hon söker stöd hos sin pojkvän och att det skapas ett förtroende. Hon kan 
inte träna men tillbringar den tid hon brukar träna tillsammans med pojkvännen.  

Alla deltagare förutom två använde sig av kategorin problemlösning (Tabell 4). Kunde 
deltagarna inte träna av någon anledning fann de nya lösningar på problemet, till exempel 
kunde det vara att träna lättare om deltagarna var förkylda eller inte träna den kroppsdel som 
de har skadat. Det kunde även handla om att faktiskt vila när de var sjuka, att samla energi så 
att de blir friska fortare, men även att de efter sjukdom försöker ta igen de träningspass som 
de har missat. Antingen genom att köra dubbelt så hårt och länge eller lägga in extra pass när 
de kommer tillbaka. Problemlösning tycks vara bland den vanligaste bemästringsstrategin då 
den framkommit i olika varianter hos samma deltagare. Som hos en deltagare där denna 
uppgav att när han var han sjuk stannade han hemma och åt för att få energi och bli frisk. Men 
han uppgav också att när han var skadad tränade han andra kroppsdelar än den skadade. Men 
han sa också att när skadan gick över försökte han ta igen det när han kunde träna igen, ville 
komma ikapp och ta igen det missade så fort som möjligt. 

Det verkar som om problemlösning främst verkar handla om subkategorin strategi, till 
exempel att planera om. Kan deltagarna inte träna som vanligt får de det lösa på ett annat sätt. 
Omplaneringen verkar handla om att få kontrollen (subkategori) över sitt träningsuppehåll 
eller att återställa (subkategori) det deltagarna har missat genom att de har tvingats till ett 
uppehåll. ”Man planerar ju dagen lite efter träningen” var det en deltagare som uppgav. Detta 
pekar mot att de använder sig av en strategi, ett planerande för att kunna träna oavsett vad 
dagen erbjuder. Det är även ett sätt att ta kontrollen över träningen och dagen, att vilja 
kontrollera så att träningen verkligen blir av. Samtidigt så är det ett beslutsfattande 
(subkategori), då personen väljer beslutet att träningen går före andra saker, att välja bort att 
göra annat.  
 
Tabell 4 
Meningsenheter och subkategorier till bemästringsstrategin problemlösning 

                                
Samtliga meningsenheter                         Subkategorier 

Lite förkyld, träna men köra lättare Strategi 
Kontroll 

Nästa vecka, komma ifatt Strategi 
Återställa 
Kontroll 

Planera träningen runt andra saker Strategi 
Övertag/kontroll 
Beslutsfattande 

Planera om, ta igen på nästa pass och sen nästa 
vecka Strategi 
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Kategorin Informationssökande (resultatet redovisas endast i text) användes hos tre deltagare, 
dock i samma form. Det handlade om att känna av hur deltagarna mådde för att sedan basera 
ett beslut på om de kunde träna eller inte. Hade de till exempel feber och ont i halsen så 
brukade de inte träna, men handlade det om en lättare förkylning kunde de träna ändå. Med 
andra ord verkar deltagarna använda sig av strategier såsom att studera, observera och 
planera.  

En av de vanligare kategorierna inom bemästringsstrategierna var Självtillit (Tabell 5). Sex 
deltagare verkade använda sig av denna strategi. Självtillit verkar handla om att acceptera 
situationen eller att lugna sig själv. Det kan även vara att deltagarna resonerade med sig själva 
för att kunna acceptera situationen. Som en deltagare sa om att behöva tvingas till ett uppehåll 
”alltså, jag får ju liksom försöka att övertala mig själv att det faktiskt är lugnt”, ”ibland kan 
det ju till och med vara bra, man kan komma tillbaka starkare”. Självtillitet handlar om att 
deltagarna accepterar ett träningsuppehåll, att de förlitar sig på sig själv att de kommer klara 
av det. Det handlar även om att resonera kring sjukdom och att inse att det bästa är att inte 
träna för de är faktiskt sjuka. En annan deltagare menade på att det är en del av träningen att 
kunna stanna hemma och vila så han kan återhämta sig, vilket tyder på att han tar på sig 
ansvaret för att faktiskt stanna hemma och komma tillbaka frisk.  

Tabell 5 
Meningsenheter och subkategorier till bemästringsstrategin självtillit 

                                   
Samtliga meningsenhet Subkategorier 

Återställa 

 
Köra annan form av träning för att inte förvärra 
skada Strategi 

Äta, samla energi så de kan köra extra mycket 
dagen efter Strategi 

Övertag/kontroll 

Träna andra delar av kroppen när de är skadade Strategi 
Övertag/kontroll 

Köra dubbla pass dagen efter Strategi 
Återställa 
Kontroll 

Planera om veckan, flytta fram pass eller köra 
dubbelt Strategi 

Återställa 
 

Kontroll 

Tänker; risker med att träna vid sjukdom, finns Självlugnande 

  
Positivt 
självtalande 
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Fem deltagare använde sig av kategorin Anpassning (Tabell 6). Detta innebar att deltagarna 
accepterade att det blev ett träningsuppehåll och att de anpassade sig efter situationen. 
Deltagarna var tillmötesgående och medgörliga, antingen väntade de på att det skulle bli en ny 
dag, tog en promenad eller så tänkte de inte mer på det utan gjorde helt enkelt någonting 
annat. Det handlade även om att när de kom tillbaka efter träningsuppehållet så fortsatter de 
som vanligt, att inte försöka kompensera för den missade träningen. 
 
Tabell 6 
Meningsenheter och subkategorier till bemästringsstrategin anpassning 

                                 
Samtliga meningsenheter                                 Subkategorier 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övertala sig själv, ibland kan man komma 
tillbaka starkare Självlugnande 

Tänker; tar det imorgon, året har 365 dagar, kan 
vila en dag 

Positivt 
självtalande 
Självlugnande 
Accepterande 

Vid sjukdom, låter kroppen återhämta sig, vila 
och äta.  Ta på¨sig ansvar 
Ses som en del av träningen att kunna återhämta 
sig 

Positivt 
självtalande 
Accepterande 

 
Tänker; ska inte träna när man är sjuk, kan 
förstöra kroppen 

Positivt 
självtalande 
Accepterande 

Bara väntar på att gå och lägga sig så det kan 
bli ny dag Accepterande 

Är saksamma, kan ta en promenad eller åka 
hem Accepterande 

Tillmötesgående 

Hittar på någonting annat, tänker inte på 
träningen Accepterande 

Medgörlig 
Tillmötesgående 

Gjorde ingenting, frustrerande kunde inte göra  Accepterande 
någonting åt saken Medgörlig 

Fortsätter som vanligt Sammarbete 
 Tillmötesgående 
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Kategorin Förhandling (Tabell 7) användes av sex deltagare. Förhandling handlade 
framförallt om att kompromissa (subkategori) utifrån situationen och sina egna prioriteringar 
(subkategori). Det kunde vara att stanna hemma när deltagarna var sjuka, vila en extra dag 
men aldrig två extra dagar eller det kunde handla om att ifall de inte kunde träna som vanligt 
så fann de en ny träningsform. Det var en deltagare som hade problem med benhinnorna och 
inte kunde springa som vanligt, då valde hon att cykla eller simma istället vilket var 
skonsammare för benen. En annan deltagare gav sig ut och sprang eller tog en promenad om 
fotbollsträningen var inställd eller om gymmet skulle vara stängt. En deltagare sa att ”ja man 
skulle väl bli besviken men då skulle man nog ta tag i det och göra någonting annat, gå ut och 
springa, gå ut och gå”, vilket är ett exempel på förhandling. Deltagaren blir besviken på 
situationen, men väljer att kompromissa genom att gå ut och gå eller springa. Deltagaren gör 
en prioritering där han väljer att träna fast han inte kan träna på sitt vanliga sätt.  
 
Tabell 7 
Meningsenheter och subkategorier till bemästringsstrategin förhandling 

                             
Samtliga meningsenheter                               Subkategorier 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kategorin Undergivenhet (Tabell 8) fanns hos fyra deltagare. Deltagarna uppgav att de blev 
besvikna på sig själva, att de fick ångest och inte visste vad de skulle göra när de inte kunde 
träna. Det påvisar att deltagarna kände självskuld, led av påträngande tankar, en besatthet vid 
att träna samt en stelhet att inte kunna ta det lugnt. ”Jag satt här hemma i fyra dagar och höll 
på att bli galen”, sa en deltagare om att behöva vara hemma och vila efter en skada.  
 
Tabell 8 
Meningsenheter och subkategorier till bemästringsstrategin undergivenhet 

                          
Samtliga meningsenheter                                Subkategorier 
Piggnar till, bryr sig och blir besviken på sig 
själv Självskuld 

Påträngande 
tankar 

Vet inte hur man tar det lugnt, vad göra efter 
träningen Stelhet 

Ångest, bara väntar på att kunna träna Besatthet 
Påträngande 

Stannar hemma vid sjukdom, vilar hellre en 
extra dag Kompromiss 

Prioriteringar 
Beslutsfattande 

Ta nått träningspass, men tar en extra vilodag 
för att vara  Kompromiss 
säker, men aldrig två Prioriteringar 

Köra annan träningsform Kompromiss 
Prioriteringar 
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tankar 
 

Två personer använde sig av kategorin Delegation (resultatet redovisas endast i text). Dessa 
två personer uppgav sig känna sig arga och griniga. ”Jag var ganska tråkig att umgås med då 
tror jag, det var, jag var väldigt less på allt, det var inget som var kul”. Deltagarna uppgav sig 
tappa lusten för andra saker, bli arga och skälla på folk. Som subkategorier kan det röra sig 
om uppgivenhet, att besvära andra och att vara irriterad. En deltagare uppgav sig känna att 
hela ens värld rasade och hon låg och grät i soffan när gymmet var stängt. Detta pekar mot 
kategorin Hjälplöshet, deltagaren känner sig nedslagen och att hela ens värld rasar kan 
jämföras med att ramla ner för trappan. Av intresse kan vara att deltagaren refererar till sig 
själv under denna period som sjuk och att hon nu mår bra och inte reagerar lika starkt över ett 
påtvingat träningsuppehåll även om det fortfarande kan vara jobbigt. 

Fyra deltagare verkade använda sig av kategorin Motstånd (Tabell 9). Deltagarna gjorde 
framförallt motstånd genom att göra någonting annat. Var de sjuka kanske de städade, gick på 
promenader eller gjorde några armhävningar, detta för att ge utlopp för aggressioner samt den 
ångest som träningsuppehållet gav. Andra deltagare sa att de gick och la sig tidigt för att få 
dagen avslutad eller blev arga på sin kropp. Att bli arg på sin kropp kan ses som en 
förskjutning (subkategori), kroppen blir inte en del av en själv och deltagarna skyller 
uppehållet på kroppen. Vanligt bland alla deltagare som använde sig av motstånd var att 
känna ilska och aggressioner, att känna sig förbannad och lättretlig. 
 
Tabell 9 
Meningsenheter och subkategorier till bemästringsstrategin motstånd 

 
Samtliga meningsenheter     Subkategorier 
Kompenserar, lättar på börda och 
ångest Ge utlopp 
går och lägger sig tidigt Projektion 

Blir arg på ens kropp, får ångest 
och vill Aggression 
att dagen ska vara över Reaktans 

Förskjutning 
Skylla på 
andra 

Gör massa annat, rastlös, 
förbannad Ge utlopp 

Ilska 

Irriterad, lättretlig Ge utlopp 
Ilska 

 
Blir dålig förlorare, sur, gör 
någonting Ge utlopp 
impulsivt för att känna att man 
har tränat Aggression 
samt få bort aggressioner 
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Kategorin Flykt användes av alla deltagare förutom en, vilket gör flykt till den mest använda 
bemästringsstrategi bland deltagarna (Tabell 10). Vanligast handlade flykten om att inte 
lyssna på sin kropp, att träna fastän de var sjuka. Deltagarna tycks förhala sjukdelen eller 
undvika den helt. En deltagare sa att hon förut brukade träna och sen när hon var klar kunde 
hon gå hem och vara sjuk. Andra deltagare uppgav att de tränade fastän de var sjuka eller 
skadade. Trots om de hade ont i benhinnor, en arm eller en axel tränade de ändå. En deltagare 
sa att han fått råd av sin naprapat om att köra lättare styrketräning samt göra rehabövningar, 
men deltagaren följde inte några av dessa råd. En annan deltagare menade på att om hon 
skulle bli magsjuk så skulle det inte förvåna henne om hon gick till gymmet och spydde 
mellan seten. Hon menade att ”försöka kan man ju göra i alla fall, går det inte så går det inte, 
man kör tills man dör”. En annan deltagare menade ”att alla träningspass är väl bra förutom 
de som inte blir av”. Samma deltagare berättade att ”enligt naprapaten fick jag köra femkilos 
hantlar i bröst och jag har kört fyrtiokilos hantlar, alltså en i varje, så jag har inte lyssnat på 
dem alls. Jag har inte kört mina rehabövningar utan jag har bara kört på”. Deltagaren lyssnade 
inte på rådgivningar han fick för att kunna återhämta sig från sin skada så snabbt som möjligt, 
utan han förnekade naprapatens ord. Det kan sägas att han flydde undan verkligheten och 
förhalade hela situationen. Han uppgav själv att om han hade lyssnat så hade antagligen hans 
onda axel läkt snabbare.  
 
Tabell 10 
Meningsenheter och subkategorier till bemästringsstrategin flykt 

 

Samtliga meningsenheter                                 Subkategorier 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inte ha feber eller ont i halsen, kan träna om bara 
är förkyld Undvikande 

Förhalning 

Försöka träna vid ont, kör tills man dör Flykt 
Förhalning 
Undvikande 

Förvånar en inte om man tränar ändå, spyr 
mellan seten Flykt 

Undvikande 

Tar sjukdelen efter gymmet och tränar ändå Flykt 
Undvikande 
Förhalning 

 
Går axeln av då kan man operera, man kör till 
dess Flykt 

Förhalning 
Undvikande 

Lyssnar inte på rådgivning, gör inte 
rehabövningar Flykt 

Undvikande 
 

Förhalning 
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Kombinerade bemästringsstrategier 
 

Analysen visade att det var flera bemästringsstrategier som hängde samman och hade en 
relation till en annan bemästringsstrategi (Tabell 11). Antingen kombinerades de med en 
annan strategi eller så övergick de från en strategi till en annan. Med detta menas att de 
antingen sammarbetade med en annan bemästringsstrategi eller att deltagarna först använde 
en strategi för att sedan använda sig utav en annan. Det handlade främst om situationer där 
deltagarna känner att de är lite sjuka och de tänker att de ska ta ett lite lugnare träningspass, 
men väl på gymmet kan de glömma bort att de tänkt att ta det lugnare. Så om det från början 
kanske rör sig om en problemlösning så övergår strategin sen till flykt för att den ursprungliga 
situationen glömms bort eller förnekas när det väl gäller. De flesta strategier, nio av elva, 
kombineras eller övergår till flykt. Till exempel så finns självtillit som kombineras med flykt. 
Deltagare talar självlugnade och positivt till sig själva i en situation, vilket syftar på en 
självtillit. Dock leder detta själv-lugnande och -talande till att deltagarna undviker situationen, 
till exempel att de springer fast de inte borde och intalar sig att det går bra sålänge de springer 
på gräs. Ännu ett exempel är hur undergivenhet kombineras med flykt. En deltagare valde att 
gå promenader om hon av någon anledning inte kunde träna, hon gjorde promenaderna mer 
intensiva, gick snabbare eller sprang trots att hon led av smärtor i knä och fötter. Detta visar 
både på en omottaglighet för situationen, hon vill inte ta in att hon har ont och inte borde gå 
intensiva promenader utan blundar för smärtan och går ändå. Denna omottaglighet visar på att 
detta är en del av kategorin undergivenhet men samtidigt tillhör det kategorin flykt, då hon 
väljer att undvika situationen, att ta itu med problemet.  

Det finns även exempel på hur en anpassning kan övergå till ett motstånd. En deltagare 
beskriver att vara sjuk kan bli som en ursäkt att kunna vara hemma och vila sig, men sen så 
blir han frustrerad, gör några chins eller armhävningar så har strategin överått till motstånd. 
Det börjar som en strategi men någonting händer som gör att deltagaren känner den här 
frustrationen vilket leder till att deltagaren tar till en ny strategi för att hantera känslorna. Det 
finns även en deltagare som kombinerar undergivenhet och delegation. Deltagaren klättrar på 
väggarna, blir galen, arg och är rastlös vilket visar på en besatthet, att inte veta hur hon låter 
bli att träna. Detta är en undergivenhet. Dock ringde deltagaren sina föräldrar flera gånger 
dagligen vilket visar på en efterhängsenhet och besvärande som då är delegation. Deltagaren 
kombinerar två strategier med varandra, först är hon som besatt vid att få träna och vet inte 
hur hon ska hantera situationen när hon inte kan det. Hon löser det genom att ringa sina 
föräldrar ett flertal gånger vilket då innebär att hon kombinerar besattheten med att vara 
efterhängsen. 
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Diskussion  

 

Syftet med studien var att se hur ett påtvingat träningsuppehåll hanteras, om personer som 
tränar högintensivt tre till fyra gånger i veckan använder sig av Skinners et alt (2003) 
bemästringsstrategier för att hantera uppehållet. Hypotesen som bildades var att 
träningsuppehåll upplevdes som stressande och jobbiga, vilket bekräftades. Studien har i 
första hand varit deduktiv då det har utgåtts från färdiga kategorier för bemästringsstrategier, 
men studien har varit öppen för induktiva inslag, ifall det skulle dyka upp någonting oväntat i 
deltagarnas intervjusvar. På grund av syftet så har det även undersökts vad som motiverar 
deltagarna samt hur de tänker kring ett träningsuppehåll.  

I enlighet med hur världshälsoorganisationen och Bulley et al. (2009) definierar träning så 
tränar deltagarna minst 30 minuter per dag minst fem dagar i veckan. De flesta deltagarna 
tränade till och med mer. Dessutom ingick Bulleys et al. (2009) beskrivning att träning kretsar 
kring planering, struktur, upprepning samt syfte att förbättra konditionen. Allt detta ingick i 
deltagarnas egen träning då de planerade sin dag runt träningen, tränade flera dagar i veckan 
och flera hade som syfte att förbättra kondition och styrka.  

Resultaten visade att motivationen till att träna främst kom från att vilja förändra sin kropp, 
till exempel vilja bli mer vältränad. Deltagarna fann även träningen en källa till glädje och 
välmående och för vissa deltagare användes träningen som en terapi, en tillflyktsort. Det 
överensstämmer även med det Bulley et al., (2009) fann i sin undersökning. De menade att 
kvinnor tycker att träning gör en mer avslappnad men samtidigt piggare. Kvinnorna uppgav 
även att de blev distraherade från andra saker samt fick ett bättre självförtroende. Det 
överensstämde även med Pritchards och Beavers (2012) undersökning kring 
träningsmotivation. Där fann författarna olika anledningar bland män och kvinnor, vilket inte 
har undersökts i den här studien, dock så fanns Pritchards och Beavers orsaker till att träna 
även bland deltagarna i den här studien, även om undersökningen inte ser det ur ett 
genusperspektiv; att vilja gå ner i vikt, bli vältränad, attraktiva, bli på bättre humör, samt att 
det var kul att träna. Samma författare beskrev att träningen kan bli till en stressor och kan 
leda till skuld eller skam. För deltagarna blev ett träningsuppehåll en stressor. Som Abel et al. 
(2012) beskriver stress så finns det en negativ stress och en positiv. Bland deltagarna 
upplevdes stressen kring ett träningsuppehåll som i första hand negativ, det var endast i få fall 
som deltagare sa att det ibland kunde kännas skönt med ett uppehåll. I regel tyckte deltagarna 
att det var frustrerande och jobbigt att tvingas till att ta ett uppehåll från träningen. Detta 
påvisar att ett träningsuppehåll upplevs som någonting stressande som kan behöva hanteras 
genom bemästringsstrategier (hypotes och frågeställning bekräftades). Detta visade även 
resultaten, deltagarna använde sig av bemästringsstrategier för att hantera ett 
träningsuppehåll. Kategorierna för bemästringsstrategier var hämtade från Skinners et al. 
(2003) indelning, men i denna studie upptäcktes att strategierna uttrycktes på nya sätt. De 
beteenden och tankesätt som deltagarna berättade om är nya och har inte uppkommit i tidigare 
forskning. Däremot så gick det att sortera in dessa nya uttryck för strategierna under de 
befintliga kategorier som uppkommit från Skinners et al. (2003) indelning. Till exempel så är 
”går axeln av då kan man operarea, man kör till dess” en ny beskrivning av den befintliga 
bemästringsstrategin Flykt. Just situationen att koppla bemästringsstrategier till deltagarnas 
hantering av ett träningsuppehåll har gett nya beskrivningar av hur strategierna kan se ut och 
användas.  

Flykt var en vanligt förekommande bemästringsstrategi men även problemlösning och 
självtillit. De bemästringsstrategier som förekom minst bland deltagarna var delegation och 
stödsökande, medan isolation/avstängdhet inte användes av någon deltagare. Flykt kunde vara 
att inte vilja se situationen som den var och bortse från smärtor, skador och sjukdomar samt 
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att träning kan förvärra dessa tillstånd. Deltagarna ”glömde” bort detta, alltså valde att inte 
tänka på det och tränade ändå. Detta kan tyda på att deltagarna är mer rädda för att inte få 
träna än risken att förvärra problemen. Detta kan visa på att det som Lazarus och Folkman och 
även Moos (båda genom Meléndez, 2012) beskriver, att vissa bemästringsstrategier är mer 
gynnande för välmående och den mentala hälsan. Flykt skulle kunna vara en sådan strategi 
som inte är lika gynnande då den kan få personen att bortse från viktiga aspekter som sedan 
kan förvärra den fysiska situationen, tillexempel att träna fastän personen är fysiskt sjuk kan 
leda till att personen blir ännu mer sjuk.  

Problemlösning var, tillskillnad från flykt, ett sätt och försök att lösa situationen. Detta 
visar på en vilja att vilja lösa problemet, att finna en lösning så att de fortfarande kan träna 
och inte behöver ta ett uppehåll, men samtidigt inte förvärrar situationen. Detta visar på det 
Rydéns m.fl (2001) menar med problemfokuserade strategier, att personerna försöker lösa 
problemet. Med problemlösning vill deltagarna försöka reda ut och lösa situationen. Det visar 
även på det Conradt et al. (2008), samt Keyman et al. (1990) menar, att vissa 
bemästringsstrategier kan ge bättre resultat, i deras undersökningar viktnedgång. Flykt bland 
deltagarna skulle kunna vara ett exempel på en strategi som inte ger lika bra resultat i 
träningen som kanske en problemlösning. Flykten kan leda till att deltagarna förvärrar skador 
eller blir ännu mer fysiskt sjuk, medan en problemlösning skulle kunna leda till att de tar itu 
med problemet och får en effektivare träning trots behovet av ett träningsuppehåll. Det behövs 
däremot mer forskning inom ämnet då detta inte varit studiens syfte. 

Självtillit var att deltagarna vände sig till sig själva för att ta itu med situationen. Det 
handlar fortfarande om en vilja att handskas med och vilja lösa situationen, att de hade en inre 
dialog med sig själva där de antingen försökte resonera med sig själva att det var okey att 
stanna hemma någon dag eller att de talade till sig själva att skador och sjukdomar kan 
förvärras om de går och tränar ändå. Självtilliten blir till ett exempel på Rydéns et al. (2001) 
emotionellt fokuserade strategier. Här fokuserar deltagaren på emotionerna kring situationen 
och vänder sig till sig själv för att ta itu med dem.  

Stödsökande användes av en deltagare, vilket sökte tröst och stöd hos sin pojkvän. Hon 
valde att hitta på andra saker eller att gå ut och gå med sin pojkvän när hon inte kunde träna 
som vanligt. Detta kan fungera som exempel på det Meléndez et al. (2012) menar med 
engagerade strategier. Hör försöker deltagaren lösa problemet och hantera känslorna kring 
situationen, med hjälp av andra. Detta visar på att hon engagerar sig i sin situation och vill ta 
itu med den och känslorna runt situationen.  

Delegation fanns hos två deltagare. Dessa uppgav att de tappade lusten att göra någonting 
annat, att de blev arga och griniga om de inte kunde träna. Detta visar på ett sätt att inte riktigt 
aktivt hantera situationen, istället blir deltagarna arga och frustrerade och vet inte riktigt vad 
de ska ta sig till. Så som Meléndez et al. (2012) beskriver oengagerade strategier så kan 
delegation fungera som ett stöd för deras forskning. Här vill deltagaren varken ta itu med 
problemet eller känslorna kring det. Istället vet inte deltagarna hur de ska bete sig eller känna.  

Bemästringsstrategierna ovan (flykt, problemlösning, självtillit, stödsökande och 
delegation) kan fungera som exempel på det som Lazarus och Folkman och även Moos (båda 
genom Meléndez, 2012) menar med aktiva och passiva strategier. De aktiva strategierna 
syftar till att handskas med problemen, som till exempel problemlösning, självtillit och 
stödsökande. De strategierna syftar till att handskas med och på något sätt lösa situationen. 
Flykt och delegation däremot är passiva strategier, att personer undviker eller förnekar 
situationen. Personerna vill inte riktigt ta till sig situationen och försöker inte aktivt lösa 
problemet. 

Med hjälp av den induktiva metoden fann att bemästringsstrategier i vissa fall relaterade 
till en annan strategi. Antingen kunde en strategi kombineras med en annan, att deltagarna 
använde sig av flera bemästringsstrategier. Eller så kunde strategin övergå till en annan 
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strategi, att deltagarna använde sig av en strategi till en början för att sedan överge den till en 
ny strategi. Detta har redan Lazarus och Folkman (1987), visat är möjligt, då de har beskrivit 
bemästringsstrategier som en dynamisk process, alltså att personer kan skifta eller ändra sin 
strategi. Dessa relaterande bemästringsstrategier kan visa på att Skinners et al. (2003) 
indelning kan behöva utvecklas ytterligare, att de behöver ta hänsyn till att flera 
bemästringsstrategier kan användas i samma situation eller att de finner nya kategorier till 
indelningen. Ett förslag på en ny kategori skulle kunna vara att personer som använder 
självlugnande och självtalande (självtillit) för att kunna övertala sig till att undvika situationen 
(flykt), att det istället finns en strategi som innebär en form av negativt resonerande, att 
personen genom självtalande övertalar sig själv till att undvika situationen.  

Dessa bemästringsstrategier med en relation till en annan blir även ett exempel på det 
Bulley et al. (2009) menar med att forskning kring hälsobeteenden borde vara kvalitativ och 
induktiv. Just för att kunna fånga upp beteenden som dessa, som inte passar in i mallarna för 
den deduktiva delen samt att kunna få en ökad förståelse kring dessa beteenden.  

Då deltagarantalet är nio personer blir det problem med att generalisera över en population, 
för detta skulle ett större urval krävas. Dock är reliabiliteten god. Intervjupersonerna har valts 
ut från ett kriteriebaserat urval kombinerat med ett snöbollsurval. Detta för att stärka 
reliabiliteten i intervjusvaren, att få liknande deltagare med tanke på träning och träningsvana. 
Snöbollsurvalet kan dock vara till en liten nackdel för reliabiliteten då de första deltagarna i 
intervjuerna var bekanta med intervjuaren. Detta borde dock inte påverka reliabiliteten 
märkvärt då en upprepad undersökning med en annan intervjuare troligtvis skulle ge samma 
sorts svar från intervjupersonerna. Ett bevis på detta kan vara att intervjuaren senare utförde 
intervjuer med okända människor som ändå gav liknande intervjusvar. En nackdel med 
intervjuerna var att de var relativt korta. Längre intervjuer skulle kunnat ha gett mer 
utförligare och detaljerade svar. Dock så upplevdes ämnesområdet som ganska avgränsat då 
intervjuerna syftade till att handla kring träningsmotivation, känslan av ett träningsuppehåll 
och framför allt hur personer hanterar ett träningsuppehåll. Detta gjorde att även kortare 
intervjuer på ca tio minuter gav tillräckligt med information för att genomföra analysen. 
Jämfördes tio minuters intervjuer med intervjuer på den dubbla tiden blev svaren längre av 
deltagarna på den längre intervjuen, men oftast så framträdde samma sorts svar i tiominuters 
intervjuerna men i kortare form. Så hade intervjuerna varat längre hade troligtvis samma svar 
framkommit, men med mer exempel och detaljer kring svaren. 

Ännu ett starkt argument för att reliabiliteten är god i undersökningen är att den går att 
upprepas. Intervjuerna har följt en intervjuguide och varit strukturerade till en viss grad 
(följdfrågor kan ha skiljt sig från intervju till intervju), vilket gör dem enkla att upprepa. 
Interbedömarreliabiliteten visade på 80 procents likhet bland svaren i analysen, vilket är ett 
bra resultat som gör analysen tillförlitlig och visar på att en upprepad analys med en annan 
utförare skulle ge liknande tolkningar och svar.  

Validiteten anses vara bra, då intervjuerna och analysen har besvarat forskningsfrågan om 
bemästringsstrategier används vid ett påtvingat träningsuppehåll. Det har även bekräftats att 
av personer som tränar högintensivt tre till fyra gånger i veckan upplevs ett träningsuppehåll 
som någonting stressande och jobbigt, vilket var en förutsättning för att bemästringsstrategier 
skulle behöva användas av deltagarna.  

Denna studie är ett ytterligare stöd för att forskning kring bemästringsstrategier är relevant, 
just för att det är av människan sätt att hantera stress. Stress är ett vanligt fenomen i dagens 
samhälle och det har börjat smyga sig in även i träningen. Då det inte finns så mycket 
litteratur kring stressorer och hur dessa hanteras inom träning så kan ytterligare forskning 
hjälpa oss att förstå fenomenet bättre. Det i sin tur kan leda till att hjälpa människor att må 
bättre. Då alla deltagare i studien någon gång upplevt ett träningsuppehåll som någonting 
påfrestande och de flesta deltagarna uppgav att de har tränat även om de kanske inte borde så 
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är det relevant att studera fenomen kring detta, vad som gör att människor bortser från 
faktorer som kan förvärra deras hälsa ytterligare, just för att få utöva (i vanliga fall) 
hälsofrämjande beteenden. Det är även viktigt att studera hur människor på bästa sätt kan 
hantera den här stressen. Kanske är det en möjlighet att lära människor som har problem med 
hög stress vid träningsuppehåll (till exempel personer med ätstörningar, ortorexi m.m.) att 
hantera den stressen på ett mer effektivt sätt, genom bemästringsstrategier. Dock krävs det 
ytterligare studier för att säkerhetsställa vilka bemästringsstrategier som är mest effektiva för 
att förbättra välmående och hanteringen av stressen, på såväl kort- som långsiktig tid.  
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