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Sammendrag 

 

Denne oppgaven tar for seg hvordan skaper unge voksne selvbilde gjennom trening og bilder 

av andre?  Problemstillingen min består av tre spørsmål, som blir besvart kronologisk 

gjennom oppgaven: 1) Hvilken mening unge voksne tilskriver trening i eget liv, og hvilke 

opplevelser treningen gir? 2) Hvilken forståelse unge voksne har av kulturelle idealer om 

trening og kropp? og 3) Hvordan betrakter unge voksne de som ikke trener. Studiens 

empiriske materiale består av kvalitative intervjuer av ti informanter som består av fem jenter 

og fem gutter i 20–30-årsalderen som trener aktivt. Tre av informantene er personlige trenere 

og resten er studenter ved UiO. Alle har vært fysisk aktive fra barndommen og ser på trening 

som en viktig del av livet.  

 En målsetting med oppgaven er å synliggjøre opplevelser unge voksne har om trening og en 

veltrent kropp. Med dette ønsker jeg å få innblikk i hvordan de opplever økt fokus på trening 

og en veltrent kropp i dag. Interessen for oppgavens tema er et inntrykk av at det moderne 

samfunn er preget av et økt fokus på kropp og trening. Den veltrente kroppen assosieres ofte 

med det ultimate statussymbol i dagens samfunn, hvor individualisme og refleksivitet står i 

fokus. Man må dyrke sin egen identitet. Man må ta kontroll og disiplinere kroppen sin, ellers 

man blir oppfattet som udisiplinert og lat. Og for å oppnå en veltrent kropp er trening et av de 

viktigste middel.  

Ved å benytte teoretiske begreper fra Bourdieu, Bauman, Giddens, Goffman og Maslow har 

jeg ønsket å se nærmere på om trening og en veltrent kropp kan forstås som en måte å skape 

fysisk kapital, stigma og distinksjon, samt bruke trening og en veltrent kropp som en form for 

inntrykksstyring i vårt samfunn. Bakgrunnen for dette er et ønske om å undersøke hvordan 

trening utvikler til en ny måte å skille seg ut på og skape identitet, samt om det finnes noen 

form for stigma i forbindelse med det ikke å se veltrent ut. Videre undersøker jeg om trening 

og en veltrent kropp kan forstås som en form for det Goffman kaller for inntrykksstyring, og 

om trening kan ses på som identitetsskapende aktivitet, som Giddens argumenter for 

refleksivitet. Jeg vil også se på trening som fenomen opp mot Maslow sitt begrep om 

selvaktualisering, og i lys av Bauman, som sier at individet i den flytende moderniteten er fri 

til å skape sin egen identitet.  
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Hovedfunnene mine viser at sosialisering og rollemodeller har veldig stor rolle for utviklingen 

av treningshabitus. Foreldre her fungerer som rollemodeller for dem som lærer de viktigste 

verdier. Sammen med foreldre er det viktig å ha også et fysisk aktiv nettverk. Og toppidretts 

utøvere fungerer som rollemodeller i voksen alder. 

Funnene i undersøkelsen viser at for mine informanter, uavhengig av kjønn, virker trening 

som en viktig identitetsdannende faktor i dagens samfunn. De kobler en veltrent kropp opp 

mot personlige egenskaper som intelligens, selvdisiplin og selvkontroll, og opp mot fysiske 

egenskaper som det å være i god form og være frisk. De også mener at det å ha en veltrent 

kropp betyr at man er flink til å strukturere livet sitt og at man er en ordentlig person. De 

knytter mange psykiske, sosiale og fysiske faktorer til å trene. Unge voksne trener ofte på 

treningssenter. På grunn av mange ulike treningsapparater og tidseffektivitet opplever de 

treningssentrene som et fleksibelt sted å trene på. Min studie har også vist at mange unge 

voksne trives med å trene alene, fordi trening oppleves som alenetid og et fritt sted. Videre jeg 

fant at hvis man ikke trener uten å ha gyldige grunner, vil man kunne bli forbundet med 

mange negative personlige egenskaper som latskap, dårlig selvdisiplin og svakhet. Dermed 

kan trening og en veltrent kropp oppleves som distinksjons- og stigmaskapende i dag. 
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1 Innledning  

 

Når man skal studere et fenomen som trening, er det aktuelt å sette det inn i en større kontekst 

for å komme nærmere en forståelse av hvorfor individer ønsker å trene, og hvordan man ut fra 

et sosiologisk og psykologisk perspektiv kan forstå dette. Trening kan ses som en del av både 

fysisk aktivitet og kulturen i Norge. 

 
De siste årene har interessen for trening i Norge vært økende. Nærmest daglig kan vi i avisene 

lese tips og råd om hvordan vi skal trene og være i god form. Samtidig som økende trening er 

et faktum, tyder mye på at det ikke er like populært for alle i samfunnet. Særlig kan det virke 

som at trening tiltrekker seg en utvalgt gruppe personer. Studie til Gunnar Breivik (2013) 

viser at 18,8 % av de med bare folkeskoleutdannelse trener, mens dette tallet for de som har 

høyskole eller universitetets utdannelse er 30,7 % (Breivik 2013:54). Det er dermed de med 

høy utdanning som i særlig grad aktive. Også Seippel (2011) i sin forskning viser at antall 

nordmenn som trener på treningssentre har økt kraftig de siste tjue årene. Mens 16 % hadde 

trent på treningssentre i 1992, hadde 32 % besøkt slike sentre i 2010 (Seippel 2011:51). Mens 

det i idrettslagene er slik at de unge trener mer når de er yngre og mindre jo eldre de blir, er 

det motsatt for treningssentrene: Jo eldre ungdommene er, jo flere av dem og mer trener de på 

treningssenter og mindre i idrettslag (Seippel 2011:7). Det er relevant å spørre seg hvorfor det 

er slik. 

Derfor trigget trening både min personlige og sosiologiske interesse og nysgjerrighet for 

hvorfor så mange er så opptatt av å trene i dag. Spesielt spurte jeg meg selv om hva det er 

som får mennesker til å trene – hva er motivene? Kan det virkelig være slik at det bare en 

vane å trene? Kanskje er det ikke det? Slik trening blir omtalt i media som en trend, og med 

den populariteten det har fått, kan mye tyde på at trening er noe mer enn bare en vane. Det er 

dette jeg ønsker å forske på i denne masteroppgaven. Hvorfor trener man egentlig? 

Oppgavens hovedproblemstilling lyder som følger: Hvordan skaper unge voksne selvbilde 

gjennom trening og bilder av andre? Med dette som bakgrunn har jeg intervjuet ti personer, 

fem jenter og fem gutter med universitets utdannelse, og som har trent to år eller lenger.  

Mennesker vil gjennom valg av egen livsstil i dag «skape seg selv» som individ. Og for noen 

kan trening og en veltrent kropp fungere som en viktig selvbildeskapende faktor. Hvorvidt 
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trening blir prioritert, og hvordan folk disponerer fritiden sin, henger i stor grad sammen med 

hvilke interesser, verdier og holdninger de har. Og holdninger og verdier man har, hevdes å 

bli dannet gjennom sosialisering. De kommersielle treningssentrene, som mange benytter seg 

av, er fleksible og effektive når det gjelder tidsbruk, noe som gjør det lettere for flere å 

tilpasse trening til jobb, familie og studier.  

Sosiologen Chris Shilling (2003:1) skriver at et økende antall individer blir mer og mer 

opptatt av helse, form og fremtoning av egen kropp som uttrykk for individuelle identiteter og 

selvpresentasjon. Det er mange alternativer for hvordan kroppen kan forandres, disiplineres 

og formes, noe som gjenspeiles i hvordan kropp i større grad enn tidligere er blitt et offentlig 

diskusjonstema. «Kroppen er på et vis blitt den vestlige verdens store oppussingsobjekt», 

skriver Engelsrud (2006:9). Ifølge Anthony Giddens må man finne seg selv, og det er aktiv 

prosess av selvkonstruksjon (Giddens 1991:79). Goffman mener at inntrykksstyring handler 

om hvordan man ønsker å bli oppfattet, og hvordan man ønsker å fremstå for andre (Goffman 

1992). Bauman (2001) bruker metaforen «den flytende modernitet» i sin analyse av hvordan 

man hele tiden må holde seg «flytende» og være klar til å endre seg til neste aktuelle 

muligheter for å passe inn. 

Pierre Bourdieu diskuterer mye rundt begrepet habitus som betegner hvordan ytre strukturer 

gjennom sosialisering blir kroppsliggjort, at kroppsliggjorte strukturer strukturerer atferd og 

handlingsmåte. Dette innebærer ulike klassifikasjonsskjemaer som skaper forskjeller mellom 

det som er bra og det som er dårlig (Bourdieu 1995:37). Med trening er det vanlig å koble 

mange andre personlige og kulturelle egenskaper som vellykkethet og selvdisiplin. Bourdieu 

beskriver hvordan folk ønsker å oppnå status og anerkjennelse gjennom enhetlig livsstil og 

valg av personer, goder og virksomheter (Bourdieu 1995:36).  

Når det gjelder motivasjon for å trene er det viktig å nevne Maslows «Theory of Human 

Motivation». A. H. Maslow (1943) deler menneskets behov i fem kategorier og består av to 

hovedkategorier som er mangelbehov og vekstbehov. Når mangelbehovene er dekket, det vil 

si fysiologiske behov, trygghet og sikkerhet og behov for kjærlighet og sosial tilknytning, 

oppstår muligheten for vekst, selvoppfatning og selvaktualisering. Når våre underbevisste 

behov er dekket, oppstår motivasjonen i menneskets indre, altså behov for høyere nivå og 

utvikling. I Norge er de grunnleggende behovene er dekket. Derfor får folk mer muligheter og 

ambisjoner for selvaktualisering ved trening og en veltrent kropp, noe som er viktig faktor for 

utvikling til høyere nivå.  
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En viktig bakgrunn for denne oppgaven er Gunnar Breivik (2013) med boken Jakten på et 

bedre liv: fysisk aktivitet i den norske befolkningen 1985–2011, som danner et viktig empirisk 

grunnlag for oppgaven for å forstå hvordan fysisk aktivitet har utviklet seg i Norge i denne 

perioden. 

 

1.1  Samfunnsmessig og sosiologisk relevans 

 

Det er flere grunner til at en slik studie om trening og en veltrent kropp er sosiologisk og 

samfunnsmessig interessant. For det første blir trening stadig mer aktuelt i Norge og har 

nærmest utviklet seg til å bli et kulturelt fenomen. For det andre kan vi trolig se den økende 

interessen som et trekk ved det individualistiske samfunnet vi er en del av. For det tredje kan 

det synes som om det ikke lenger er nok å ha en mastergrad og en prestisjefylt jobb for status 

og anerkjennelse, man må oppnå noe mer. For det fjerde stiller samfunnet og myndighetene 

stadig krav til mer fysisk aktivitet på grunn av befolkningens mye stillesitting. Det er mye 

diskusjon blant annet i Helsedirektoratets (2008a, 2014, 2016) årlige rapporter om kosthold 

og fysisk aktivitet. Staten vil at folk skal være fysisk aktive for å være friske både fysisk og 

psykisk. Den gamle tesen om «en sunn sjel i et sunt legeme» kan i dag oppfattes som at det 

viktigste er å holde kroppen i god form (Martinsen 2011:24).  

«Fysisk aktivitet er omtalt direkte eller indirekte i en rekke stortingsmeldinger. I noen 

stortingsmeldinger er fysisk aktivitet et hovedtema, for eksempel i idrettsmeldinger og i 

meldinger om friluftsliv. I de fleste andre stortingsmeldinger er imidlertid fysisk aktivitet ett 

tema innenfor et større politikkområde, for eksempel innen helse, arbeidsliv, skole og 

transport. Eksempler på stortingsmeldinger med relevans for fysisk aktivitet: Meld. St. 34 

(2012-2013). Folkehelsemeldingen. God helse – felles ansvar. Meld. St. 16 (2010–2011). 

Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011–2015). St.meld. nr. 47 (2008–2009). 

Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett sted – til rett tid» (Helsedirektoratet 

2014:18).  

Ifølge forskning er folk blitt mer aktive. Særlig er det stor økning av trening på egen hånd, 

som både er fleksibelt og mer effektivt for moderne menneskers travle livsstil. Breivik (2013) 

kobler den samfunnsmessige utviklingen 1985–2011 med trekk ved fysisk aktivitet og idrett 
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til tre ulike felter, som er: symbolfeltet, strukturfeltet og materiellfeltet. I symbolfeltet 

beskriver han hvordan de ulike samfunnsmessige trekk som selvrealisering, selvkonstruksjon, 

fokus på kropp, helse og utseende påvirker fysisk aktivitet, og resultatet er friere valg av 

aktiviteter og idretter, friluftsliv, kroppsbygging osv. I strukturfeltet er det samfunnsmessige 

trekk som blant annet kortere arbeidstid, likestilling, barnehager, mer uorganisert idrett som 

har påvirket på fysisk aktivitet ved at folk har mer tid til trening, det er flere kvinner som er 

fysisk aktive osv. I det materielle feltet trekk ved samfunnet som blant annet bedre økonomi, 

bedre utstyr og innovasjoner som har påvirket fysisk aktivitet ved at flere har råd til dyre og 

ressurskrevende aktiviteter, og jogging og treningssentre er blitt alternativer for tidsklemma 

osv. (Breivik 2013:37). 

Flere forskning beviser om at utdanningsnivå spiller en stor rolle i trening og fysisk aktivitet. 

Ifølge Breivik (2013) har de med høyest utdannelse nesten dobbelt så stor andel ACSM-ere 

(The American College of Sports Medicine er største sport og medisin foreningen i verden) 

sammenliknet med den laveste utdanningsgruppen. Forskjellene er tydeligst mellom gruppene 

som på den ene siden bare har folkeskole eller ungdomsskole, med henholdsvis 18,8 % og 

16,2 % andel, og på den annen side videregående skole eller høyere utdannelse, med 

henholdsvis 27,5 % og 30,7 % andel. Forskjellen mellom de høyere utdanningsnivåene er 

relativt mindre: høyere nivå har 34,2 % andel vs. 30,7 % andel for lavere nivå (Breivik 

2013:54). Breivik (2013) viser i sin forskning at antallet nordmenn som trener på 

treningssentre har økt kraftig de siste tjue årene. I dag er kommersielle treningssentre en 

naturlig del av manges hverdagsliv i Norge. Siden 1980-tallet ble trening på treningssenter en 

stadig mer populær treningsform på grunn av tidseffektivitet og fleksibilitet. Man kan trene 

når man vil på dagen. På et treningssenter kan man både trene styrke og utholdenhet, 

smidighet og balanse gjennom ulike treningsformer. Og ikke minst har treningssentrene 

bidratt til at kvinner trener styrke i en helt annen grad enn før (Breivik 2013:18).   

Begrepet «fitness-trening» knyttes også til det å skape en spesifikk kropps ideal og helse 

idealer eller kombinasjon av begge som hovedmotivasjon (Steen-Johnsen og Kirkegaard 

2010:610). Og for det andre opplevelse av glede og tilfredshet ved fitness er viktigste aspekter 

i trening.  Treningssenter beskrives som «softer place» hvor man kan drive med fysisk 

aktivitet mer rolig og forsiktig (Sassatelli 2000:400). 

 



5 

 

1.2  Begreper 

 

Her ønsker jeg å presentere noen av de viktigste begreper som er aktuelle for å forstå trening 

som et fenomen. Dette er følgende: 

 

«Fysisk aktivitet» betyr blant annet fysisk arbeid, friluftsliv, mosjon, idrett, lek, trening og 

kroppsøving. Generelt kan fysisk aktivitet defineres som det å bevege seg, eller å bruke 

kroppen. I faglitteratur defineres fysisk aktivitet ofte slik: enhver kroppslig bevegelse initiert 

av skjelettmuskulatur som resulterer i en vesentlig økning i energiforbruket utover hvilenivå» 

(Helsedirektoretet: 2014). 

 

«Runner’s high» betyr at under noen av treningsturene kommer løperen inn i en ruslignende, 

euforisk tilstand. Trettheten forsvinner, alle sanseinntrykk blir forsterket, og en føler en kan 

sprenge grensene for tid og rom. Det er en sterk opplevelse som stimulerer til økt aktivitet. 

Dette er en lykkefølelse som bare oppnås ved hard trening» (Martinsen 2011:63). 

 

«Deep Flow» beskriver tilstanden i selve opplevelsen under fysisk aktivitet, der et menneske 

er helt oppslukt av en aktivitet og glemmer tid og sted. Sosialpsykologen Mihaly 

Csikszentmihalyi har utviklet teorien som studerer og beskriver dette fenomenet. Den 

kjennetegnes av at man er fullstendig fokusert og opplever mestring og dyp glede. Maslow 

kaller denne opplevelsen for «peak experience». I «Deep flow» er to av de viktigste 

komponentene at man føler kontroll, og at det man driver med har en verdi og mening i seg 

selv» (Breivik 2013:24). 

 

1.3  Problemstilling 

 

Oppgavens hovedproblemstilling ble også nevnt innledningsvis og lyder som følger: 

Hvordan skaper unge voksne selvbilde gjennom trening og bilder av andre? Denne 

problemstillingen vil bli belyst gjennom tre forskningsspørsmål.   
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1. Hvilken mening unge voksne tilskriver trening i eget liv, og hvilke opplevelser treningen 

gir? 

2. Hvilken forståelse har unge voksne av kulturelle idealer om trening og kropp? 

3. Hvordan betrakter unge voksne de som ikke trener? 

Forskningsspørsmål vil behandles kronologisk i oppgaven, slik at hvert analysekapittel 

besvarer et av forskningsspørsmålene. 

 

1.4  Oppgavens videre struktur 

 

Neste kapittel vil ta for seg teori i form av tidligere forskning og oppgavens teoretiske 

forankring. Deretter vil kapittel 3 tar for seg metode, der jeg vil gjøre rede for valg av metode 

samt erfaringer og refleksjoner i tilknytning til datainnsamlingen og analysen. Videre vil 

kapittel 4 inneholde analyse av datamaterialet i tilknytning til hvilken mening unge voksne 

tilskriver trening i eget liv, og hvilke opplevelser treningen gir. I kapittel 5 vil jeg se på hvilke 

forståelser har unge voksne av kulturelle idealer om trening og kropp. Kapittel 6 vil ta for seg 

hvordan betrakter unge voksne de som ikke trener. Til slutt vil jeg i kapittel 7 oppsummere og 

diskutere funnene og se på muligheter for videre forskning.  Jeg vil i denne oppgaven legge 

mer vekt på analyse av eget materiale gjennom flere sitater og teori.  
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2 Teori  

 

For å se nærmere på hvordan unge voksne skaper selvbilde gjennom trening og bilder av 

andre? Først vil jeg diskutere om tidligere forskning om kropp og trening for å få litt mer 

forståelse av oppgaven. Etterpå vil jeg se mine funn ut fra Bourdieus teorier. Deretter kommer 

jeg inn på Anthony Giddens (1991) dannelse av identitet som hvert enkelt individs ansvar. Jeg 

vil spesifikt se hvordan trening kan ses som selvbildeskapende aktivitet. Teorien til Erving 

Goffman om inntrykksstyring (1992) er aktuelt for å se hvordan unge voksne ønsker å bli 

oppfattet, og hvordan de ønsker å fremstå for andre.  Goffmans (1968) teori om stigma er 

aktuelt for å beskrive hvilke karakteristika kobler unge voksne i min studie til de som ikke 

trener. Zygmunt Bauman (2001) teori om «the individualized society» er aktuelt for å vise 

hvordan individualisering påvirker hvert enkelt individs identitetsdannelse. Til slutt ser jeg 

nærmere på Abraham H. Maslows (1943) teori om «human motivation», som er viktig for å 

forstå hva som motiverer unge voksne til å trene i Norge. Altså kan trening og en veltrent 

kropp betraktes som unge voksnes behov for selvaktualisering. 

 

2.1 Tidligere forskning 

 

Som nevnt i innledningen finnes det flere sosiologiske undersøkelser som omhandler temaene 

kropp og trening. Deriblant foreligger det empiriske studier som finner at unge voksne er 

relativt mer aktive når det gjelder deltagelsen i formelt organiserte og egenorganiserte 

idrettsaktiviteter.  

Det er også mange forskere som er interessert i trening og fysisk aktivitet i Norge. Blant annet 

beskriver Gunnar Breivik utviklingen av fysisk aktivitet i Norge i sin bok Jakten på et bedre 

liv: fysisk aktivitet i den norske befolkning 1985–2011. Han bruker kriterier som den 

internasjonale idrettsmedisinske foreningen, American College of Sports Medicine, har 

utviklet for å beskrive utvikling av fysisk aktivitet. 



8 

 

 «ACSM har utviklet et kriterium med to alternativer som er: fysisk aktivitet av moderat 

intensitet en halv time 5 dager i uken, eller mer intens fysisk aktivitet av minst 20 minutters 

varighet 3 dager i uken eller mer. Hvis man velger et mer komplekst aktivitetskriterium 

foreslått av ACSM, tilfredsstiller 30,2 % dette kriteriet i 2011. Det er ingen forskjeller knyttet 

til kjønn i 2011. Det er flere under 25 år som tilfredsstiller helsekravet til fysisk aktivitet, 

mens fra 25 år er det små forskjeller i fysisk aktivitet mellom 1999 til 2011. I sum viser 

forskningen at de unge fremdeles er mest aktive» (Breivik 2013:47).   

Gunnar Breivik og Ottar Hellevik beskriver i sin forskningsstudie More active and less fit: 

changes in physical activity in the adult Norwegian population from 1985 to 2011 hvordan 

fysisk aktivitet er blant ulike aldersgrupper. Breivik og Hellevik fant at 79 % av befolkningen 

er minst aktive en gang i uka. 40 % trener minst tre timer i uka. Og bare 14 % er aktive i fem 

eller mer timer i uka (Breivik og Hellevik 2014:162). Når det gjelder uorganisert trening, 

fitness, livsstils aktiviteter og organisert trening er det en større prosentandel høyt utdannede 

som benytter seg av disse aktivitetstilbudene (Breivik og Rafoss 2012:37).  

Også Seippel (2011) i Ung i Norge bruker data fra tre landsdekkende 

spørreskjemaundersøkelser: Ung i Norge 1992, Ung i Norge 2002 og Ung i Norge 2010. På 

alle tre tidspunkt deltok om lag 12 000 ungdommer fra hele landet. Funnene til Seippel viste 

at trening på treningssenter øker blant unge som blant andre i samfunnet, og dette er den 

treningsarenaen der det er tydeligst endring i aktivitetsnivået i løpet av de siste tyve årene. 

Mens 84 % sa at de aldri trente på treningssenter i 1992, er det nå 68 % som sier de ikke gjør 

det. Mens det i idrettslagene er slik at de unge trener mer når de er yngre og mindre jo eldre 

de blir, er det motsatt for treningssentrene: Jo eldre ungdommene er, jo flere av dem og mer 

trener de på treningssenter og mindre i idrettslag (Seippel 2011:7). Undersøkelser viser at 

ungdoms motiver for å drive med idrett er å ha det morsomt som den viktigste grunnen, 

deretter kommer å forbedre ferdigheter, holde seg i form, gjøre noe en er god til og oppleve 

spenning ved konkurranser (Seippel 2011:13). 

 

Studiene som jeg nå har beskrevet, viser relevant forskning som vil være interessant å se i 

sammenheng med min studie. I analysen av datamaterialet vil jeg benytte meg av de 

presenterte forskningsbidragene, da de ligger nært opp til det jeg undersøker i denne studien. 

Sammen med det teoretiske rammeverket er tidligere empirisk forskning viktige bidrag for å 

kunne gi mening til dataene mine. 
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2.2 Pierre Bourdieu  

      2.2.1 Fysisk kapital 

 

Fysisk kapital beskrives av Bourdieus (1986) kapitalbegreper, og er en form for 

kroppsliggjort kapital som har en spesifikk anerkjennelse i sitt respektive felt.  Fysisk kapital 

dannes gjennom et individs deltakelse i trening eller andre sportslige aktiviteter. Individer har 

ulike muligheter til å tilegne seg fysisk kapital. Shilling skriver at ifølge Bourdieu (1985) er 

dannelsen av fysisk kapital avhengig av at man har tid, økonomiske ressurser «distance from 

necessity» og lyst til å trene. Og det er det som gir fysisk kapital sosial verdi og anerkjennelse, 

nemlig at ikke alle har muligheter og egenskaper for å oppnå det selv (Shilling 1991:654). 

Ifølge Bourdieu er dannelse av fysisk kapital ikke bare aktuelt for klassedistansering, men den 

skaper også sosial ulikhet i samfunnet (Shilling 1991:656). Shilling skriver at fysisk kapital 

utvikler seg i samspillet mellom sosial plassering, habitus og smak: «physical capital 

develops through an interrelationship between social location, the “habitus” and taste» 

(Shilling 1991:654).  

Ifølge Bourdieu er sport og fritidsaktiviteter mer relevant for menn enn for kvinner, og at 

kvinner uansett sin klassebakgrunn har mindre sjanser for å konvertere sin fysiske 

sportsaktivitet til kulturell, sosial og økonomisk kapital (Shilling 1991:658). Shilling mener at 

fysisk kapital virker som en «skjult» form for overføring av privilegium, som kan konverteres 

til økonomisk kapital (Shilling 1991:657).  

«…the conversion of physical capital refers to the translation of bodily participation in 

sports, leizure and other activities into different forms of capital. Physical capital can be 

converted into economic capital (goods and services), cultural capital (e.g. education), and 

social capital (social network) » (Bourdieu 1978, 1984; Shilling 1991:654). 

Bourdieus forståelse av kroppen som en form av fysisk kapital kan assosieres med at makt, 

status og distinktive symbolske former som er viktige for å konvertere til ulike ressurser:  

«…the body has become a more comprehensive form of physical capital; a possessor of 

power, status and distinctive symbolic forms which is integral to the accumulation of various 

resources» (Shilling 1993:127).  
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 Bourdieu er veldig opptatt av kroppen og hvordan individer tilpasser og tilegner forståelse 

om den verden de befinner seg inn i. Og den kunnskap er ubevisst og helt forskjellig fra den 

bevisste fortolkning: 

 «Verden er forståelig, umiddelbart forsynt med mening, fordi kroppen (…) lenge (helt fra 

opprinnelsen) har blitt påvirket av dens regelmessigheter. Idet kroppen derfor har tilegnet seg 

et system av disposisjoner som er tilpasset disse regelmessighetene, har den en tilbøyelighet 

og en evne til praktisk å kunne foregripe dem gjennom handlemåten som tar i bruk en 

kroppslig kunnskap, en kunnskap gjennom kroppen som sikrer en praktisk forståelse av 

verden som er helt forskjellig fra den intensjonelle og bevisste fortolkning som vi vanligvis 

tenker på i vår forestilling om forståelse» (Bourdieu 1999:141). 

Ifølge Bourdieu kan man tenke at et samfunnsmessig felt og dets verdier inkorporeres hos den 

enkelte, bevisst eller ubevisst, som en habitus, et kroppsliggjort sett av disposisjoner og 

verdier, tenke- og handlemåter (Breivik 2013:240). 

Selv om klasseperspektivet er et viktig element i Bourdieus forståelse av fysisk kapital, vil 

ikke dette bli behandlet nærmere i denne oppgaven på grunn av lite relevans til datamaterialet. 

 

2.2.2 Treningshabitus 

 

Bourdieus sitt begrep om habitus er et grunnlag for forståelse av hvordan hvert enkelt individ 

kan benytte seg av økonomisk, kulturell eller sosial kapital for å tilegne seg en fysisk kapital. 

Habitus betegner nemlig hvordan ytre strukturer gjennom sosialisering blir kroppsliggjort, 

kroppsliggjorte strukturer strukturerer atferd og handlingsmåte. Den strukturerende side av 

habituser er kognitive: klassifikasjoner, verdier, praktiske skjemaer for forståelse og 

verdsettelse av verden. Pierre Bourdieu i «Distinksjonen» beskriver hvordan habitus påvirker 

på vår smak, personlighet og verdier.  

Bourdieu er påvirket av Maurice Marleau- Ponty, som tar utgangspunkt kroppens filosofi i 

dag, og viser hvordan vår erfaring og forståelse av verden først og fremst er kroppslig og ikke 

reflektert (prerefleksiv) (Bourdieu 1995:25). Habitus er et forenende og genererende prinsipp 

som kommer til uttrykk i form av en enhetlig livsstil. Det miljøet som vi vokser opp i, er den 
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viktigste sosialiseringsarenaen og bestemmer vår personlighet. Imidlertid foregår 

smakspreferanser som oftest på et ubevisst nivå de har blitt internalisert i mennesket via den 

tidlige sosialiseringen (Bourdieu 1995:36). 

Bourdieu (1978) viser også at treningsfeltet har en spesifikk logikk: «legitimert trening», hvor 

de som deltar på feltet er med på å reprodusere denne logikken (Bourdieu 1978:827). Fysisk 

kapital vil i denne sammenhengen være med på å gi grunnlag for anerkjennelse i feltet. 

Individer påvirkes av det sosiale feltet hvor de ofte befinner seg i. Dette vil være med på å 

bestemme hva vi tenker og føler, hva vi ser på som akseptert oppførsel og hva vi ser på som 

viktig, rett og galt. 

Barnas og unges oppvekst og danning skjer vanligvis i familie, skole og mellom venner. Men 

ifølge Bourdieu er det habitus som dannes i familien, som lærer barna hvordan de skal være 

som mennesker. Foreldre fungerer her som rollemodeller for dem. Habitus vil på denne måten 

være med på å legge føringer for hvordan man utvikler den fysiske kapitalen, gjennom ens 

grunnleggende holdninger til trening og fysisk aktivitet. Bourdieu (1995) skiller mellom 

tradisjonelle og nye typer av fysisk aktiviteter. Han beskriver den tradisjonelle fysiske 

aktivitet som lidelse for kroppen: 

 «Tiden er ute for den asketiske, tradisjonelle gymnastikken, som måler verdien av en øvelse 

etter hvor store anstrengelser, eller endog lidelser, som ligger bak den (man må lide for 

skjønnheten), og opphøyer disiplinen og gjør fysiske anstrengelser til «en skole i viljestyrke» 

og til og med hevder at en kan finne en form for glede i anspenningen» (Bourdieu 1995:177–

78). 

Bourdieu (1995) beskriver den nye fysiske aktiviteten som kroppens psykoanalyse. At når 

man trener man er fri og lytter til kroppen sin. Man kjenner seg selv og har det godt med seg 

selv. Han mener at man finner en form for glede i trening. Bourdieus kroppens psykoanalyse 

er koblet med selvet, det er selvet som kan heve seg i kommunikasjon med andre ved å dele 

erfaringer ved hjelp av en kropp som behandles som et tegn og ikke som et instrument: 

 «Den nye gymnastikken behandler kroppen slik psykoanalysen behandler sjelen: kroppen 

skal «lyttes til» (kroppens signaler), her skal det «løses opp» og frigjøres eller kanskje rekker 

det å finne tilbake til kroppen sin, og erkjenne den (for å ha det godt med seg selv)» 

(Bourdieu 1995:178). 
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 2.2.3 Symbolsk kapital 

 

Man kan også se på kroppen som symbolsk kapital, som er kapital i hvilken som helst form, 

så lenge den er av symbolsk verdi og blir anerkjent av andre (Bourdieu 1995,1999). Ifølge 

Bourdieu skjer menneskets kroppslige forhold til og omforming av omgivelsene ut fra 

kroppens habitus, dens tillærte og tilvante handlemåter og tolkningsmønstre, som igjen er 

skapt gjennom tidligere praktisk virksomhet, særlig under oppveksten. Han sier «Enhver er 

derfor «aktør», en på samme tid strukturert og strukturerende virksom kropp» (Bourdieu 

1995:23). Bourdieu sier også at «skjønnhet er et «symbol på det moralske» (Bourdieu 

1995:14).  

Ulike perspektiver, kroppslige eller materielle, brukes aktivt for å skape en ytre 

kommunikasjonsflate som sier noe om hvem vi er, hva vi står for og hvordan man ønsker å 

presentere seg til andre. For eksempel kan den være med på å styre andres inntrykk av ens 

selvbilde, for eksempel å vise for andre at man trener. Dette tar utgangspunkt i begrepet 

inntrykksstyring, som stammer fra Goffman (1992). Den fysiske kroppen kan også tolkes som 

en slik rekvisitt, og kan på ulike måter formes og endres. En veltrent kropp kan på denne 

måten brukes som en symbolsk kapital i våre daglige liv i samhandling med andre. Men en 

veltrent kropp kan være en måte å distingvere seg fra andre på, ved å danne fordommer og 

stereotypier (Goffman 1968). Bourdieu beskriver smak som en slags sosial stedsans, «sense of 

one’s place», som et nyttig verktøy for å identifisere de ulike sosiale posisjonene; de som 

passer til ens egenskaper med bakgrunn i sin habitus og sin samlede kapital, men også når det 

gjelder å ta avstand fra de sosiale posisjonene som man ikke vil eller kan identifisere seg med 

(Bourdieu 1995:36-37). 

Bourdieu er opptatt av å beskrive kroppen som skaper sosiale ulikheter i moderne samfunn, 

ved at den er blitt til fysisk kapital som assosieres med makt, status og distinktive symbolske 

former hvor man akkumulerer ulike ressurser. Fysiske kapital utvikles gjennom utviklingen 

av ulike kroppslige egenskaper som oppfattes og anerkjennes (Shilling 1993:127)  

Matthew Frew og David Mcgillivray (2005) presenterer hvordan ønsket om oppnåelse av 

fysisk kapital er stadig objektivisert i helse- og fitness-klubber. For det andre presenterer de 

fysisk kapital som rasjonalisering der medier og fitness-industrien spiller stor rolle for 

individers kroppsideal. For det tredje reflekterer de over ønsket om fysisk kapital og hvordan 
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individer stadig er påvirket av livsstil, teknologier og fristelser. Undersøkelser beskriver 

hvordan individer på treningssentre vil prestere og prøver å realisere sine drømmer. Individers 

ønske om fysisk kapital og symbolsk makt blir kroppens politikk som utspiller seg i deres 

uendelig løp på tredemølla på treningssenteret (Frew og Mcgillivray 2005:162). Frew og 

Mcgillivray mener at opparbeidingen av fysisk kapital kun har symbolsk verdi på det 

spesifikke feltet. Dersom enkelte former for fysisk kapital ikke kan gjenkjennes og bli 

verdsatt av andre, som for eksempel en «sixpack» eller store biceps, vil det ikke ha samme 

kapitalverdi for f.eks. en professor i Universitetet i Oslo.  

Bourdieus teoretiske rammeverk og begrepsapparat er med andre ord veldig nyttige verktøy i 

det å skulle forklare aspekter ved trening og en veltrent kropp. Man kan si at kan man ha 

kunnskap og habitus om trening, men likevel velge ikke å trene. Utvikling av fysisk kapital 

kan på den måten henge sammen med en persons identitetsutvikling som skapes i 

samhandling med andre individer, noe jeg nå vil diskutere i det videre. Kroppen kan brukes 

som en symbolsk kapital i våre daglige liv i presentasjon med andre. Kroppen sier veldig mye 

om vår identitet. I følge Anthony Giddens selvet er kroppsliggjort ved at kroppen er aktiv del 

av en handlings system altså man sier «this is where I live (Giddens 1991: 77-78). 

 

2.3 Anthony Giddens  

  2.3.1 Identitetskonstruksjon 

 

Giddens (1991) i sin bok «Modernity and Self-Identity» beskriver at selvidentitet er et 

fenomen med sitt opphav i vestlige individualistiske samfunn. Dannelsen av identitet er hvert 

enkelt individs ansvar. Vi er ikke hva vi er, men hvordan vi skaper oss selv, og det er 

psykologiske prosesser og behov som også former vår selvidentitet, er mindre avhengig av 

ytre betingelser (Giddens 1991:75). Giddens beskriver hvordan selvidentitet ikke bare formes 

av, men også er med på å forme modernitetens institusjoner. Ifølge Giddens formes selvet 

kognitivt gjennom alle livsfaser.  
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For å skape identitet tilbys altså en stor mengde av valgalternativer: «The reflexive project of 

the self generates programmes of actualisation and mastery» (Giddens 1991:9). Det åpner for 

nye former for frihet, men også for farer og muligheter for å mislykkes.  

Hans analyser av moderniteten i boken Modernitetens konsekvenser (1997) mener han at alle 

former for sosialt liv konstrueres delvis av aktørens viten om dem (Giddens 1997:35). 

Giddens’ teori om identitet har viktige deler av sin bakgrunn i Meads forståelse av det sosiale 

selvet. Sosialpsykologen Georg Herbert Mead utviklet en teori om sosial selvdannelse med 

«jeg» og «meg» som aspekter ved selvet. Hans teori handler om at vårt selvbilde skapes som 

en symbolsk interaksjon med andre mennesker. Det betyr at «jeg» blir gjenstand for 

refleksjon: et meg sett gjennom sosiale andres øyne. Slik legger Mead i sin teori et grunnlag 

for mye av vår forståelse av sosialisering (Bråten 2004:75). Men til forskjell fra Mead mener 

Giddens at jeg-et og meg-et kun er som en språklig distinksjon: «Self-identity is not distinctive 

trait, or even a collection of traits, possessed by the individual. it is the self as reflexively 

understood by the person in terms of her or his biography» (Giddens, 1991:52–53).  

Ifølge Giddens selvidentiteten kan forstås som individets arbeid for å skape en biografi. Altså 

tilbyr det nye former for frihet, men også for farer og muligheter for å mislykkes. Og her får 

vi et inntrykk av Giddens’ ideen om individualisering.  

«The identity of the self, in contrast to the self as a generic phenomenon, presumes reflexive 

awareness. It is what the individual is conscious ‘of’ in the term “self-consciousness”. Self-

identity, in other words, is not something that is just given, (…) but something that has to be 

routinely created and sustained in the reflexive activities of the individual» (Giddens 1991: 

52). 

For Giddens er selvidentiteten nært knyttet til språket. Samtidig han forutsetter at selvet har et 

grunnlag i individets psykologi og sosialisering (Giddens 1991:33). I følge Giddens 

refleksivitet gjelder også på kroppen. Selvet er bokstavelig talt kroppsliggjort ved at kroppen 

er aktiv del av en handlings system altså man sier «this is where I live”. Denne refleksive 

holdningen til kroppen inkluderer også vurderinger av helse, trening, kosthold og livsstil. 

Kroppen kan sies å illustrere den biografiske narrative. Hvem man er og vil være (Giddens 

1991: 77-78). 

 

Ifølge Giddens påvirker mange ekspertsystemer moderne mennesker ved å skape deres 

identitet og livsstil. Media gir mennesker tilgang til informasjon som før var umulig å skaffe. 



15 

 

Ekspertsystemer gir garantier, men ikke uten risiko. Tillitt til ekspertsystemene blir essensielt. 

For eksempel må vi stole på sosiale medier om hva de skriver om trening og kropp. Også 

individer planlegger strategisk sine liv, noe som han kaller «strategic life-planning» (Giddens 

1991:85). Han mener at i moderne samfunn påvirker det som skjer globalt vår selvidentitet 

gjennom medier som har en sentral rolle her: «Mediated experience, since the first experience 

of writing, has long influenced both self-identity and the basic organization of social 

relations» (Giddens 1991:4–5). 

Trening kan tenkes å være en refleksiv aktivitet som hjelper individet med å skape selvbilde. 

Selvets refleksivitet kan også videreføres til kroppen. Kroppen blir dermed en del av et 

handlingssystem, en kroppsbevissthet, som blant annet omfatter trening og helse. I bunn og 

grunn handler likevel identitetsutvikling om selvaktualisering, altså hvem man er og vil være 

(Giddens 1991:77–78). Giddens mener at skamfølelse og moral er nært knyttet til 

selvidentiteten. Skamfølelsen er en blanding av skam og skyldfølelse, og utgjør den negative 

siden av et individs refleksjoner rundt egen kropp og identitet (Giddens 1991:8–9). Man må 

finne seg selv, og det er en aktiv prosess av selvkonstruksjon. Man må bli uavhengig og 

oppnå perfeksjonisme: «Fulfillment is in some part a moral phenomenon, because it means 

fostering a sense that one is “good”, a “worthy person» (Giddens 1991:79). Og det er noe 

som Goffman snakker om i begrepet stigma, som kan si litt mer om skam og fordommer, som 

vi skal se i det følgende. 

 

2.4 Erving Goffman 

         2.4.1 Stigma 

 

Det er interessant å se hva de som trener aktivt tenker om de som ikke gjør det. Goffman 

skiller i boken Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity mellom tre typer av 

stigma. Den første er kroppslig, som fysiske misdannelser. Den andre er individuelle 

karakteristika, som svak, mangel på vilje og lignende. Den tredje er «tribal» stigma av rase, 

nasjon og religion (Goffman 1968:14). Felles for disse formene er at de avviker fra 

samfunnets normer og forventninger. Derfor må man forstå dette som et sosialt fenomen som 
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skapes i samhandling med andre individer. Mellom ulike kulturer og sosiale miljøer kan det 

derfor være ulikheter i hva som anses som stigmatiserende, og det kan også endre seg over 

tid. 

 I oppgaven blir den andre type av stigma mest aktuelt for å forstå hvordan de som trener 

oppfatter de som ikke trener, altså hvilke personlige egenskaper og karakteristika de kobler 

dem med. 

«The social information con eyed by any particular symbol may merely confirm what other 

signs tell us about the individual, filling out our image of him in a redundant and 

unproblematic way (Goffman 1968:59). 

Sosial informasjon som er formidlet gjennom symboler, kan utvikles til spesiell 

anerkjennelse, ære eller ønskelig klasseposisjon (…) som også kan kalles  «statussymboler» 

eller «prestisjesymboler». Prestisjesymboler er det motsatte av stigmasymboler, nemlig tegn 

som tiltrekker spesiell oppmerksomhet i samfunnet og som ikke samsvarer med det helhetlige 

samfunnsbildet (Goffman 1968:59). Som nevnt peker Goffman her på bestemte forhold 

vedrørende den enkeltes karaktertrekk eller «stigmasymboler» som av ulike årsaker oppfattes 

som negativt i samfunnet. På denne måten får det negative konsekvenser for dem som besitter 

slike stigmasymboler. Det er tydelig at trening er veldig aktuelt i dag. Og de som ikke trener 

kan bli klassifisert og stemplet som avvikere av andre som trener mye. Dette fører til tankene 

om stigma som et sosialt konstruert fenomen. 

Å presentere seg selv og hvem man er, handler ikke bare om å fremheve hvem man selv 

tenker man er, eller ønsker å være, men hvordan andre oppfatter deg som et individ. Det å 

distansere seg fra de personene aktive unge voksne ikke vil være like, er en viktig del av 

stigma og inntrykksstyringen. Denne formen for distinksjon kommer til uttrykk i alle 

informantene i utvalget, for det er alltid noen andre, nemlig de som ikke trener.  

Stigmatisering i denne betydningen innebærer en form for selvoppfyllende profeti. Et 

stigmatisert individ er da altså et individ som besitter en egenskap, eller et kjennetegn, som 

tiltrekker seg negativ oppmerksomhet fra resten av samfunnet. Dette gjør dem uønsket, og 

plasserer dem inn i en ond sirkel, altså en selvoppfyllende profeti. Selvoppfyllelsen har ofte 

med ens egne forventninger å gjøre som: «a false definition of the situation evoking a new 

behavior which makes the originally false conception come true» (Crothers 2011:77-78). 

 

http://snl.no/selvoppfyllende_profeti/psykologi
http://snl.no/selvoppfyllende_profeti/psykologi
https://no.wikipedia.org/wiki/Forventning
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2.4.2 Inntrykksstyring 

 

Erving Goffman blir omtalt som en symbolsk interaksjonist, og han viet sin tid til å studere 

samhandlingen mellom mennesker i sosiale situasjoner. Den mellommenneskelige 

samhandlingen består av prosesser som blant annet selvpresentasjon, inntrykksmanipulering 

og rollespill, som er grunnleggende trekk ved samfunnet. Særlig var han interessert i å studere 

samhandlingssituasjonene i hverdagslivet som opplevdes selvfølgelige og naturlige (Goffman 

1992:8). Han er trolig mest kjent for sin bok Vårt rollespill til daglig, der han beskriver 

hvordan vi kan lære hvor sammensatte vi selv er og hvor avhengige vi er av våre 

medmennesker for å realisere selv det som vi føler er vårt dypeste, mest egentlige «jeg». 

Goffman mener at mennesker ikke er hjelpeløs, men selv er aktive for å skape sin sosiale 

virkelighet og sin egen livsform som de påtvinger hverandre (Goffman 1992:8). Han sier at 

sosiale situasjoner og individers væremåter kan sammenlignes med en opptreden på en scene. 

Han skiller her mellom det han har kalt for «front stage» og «back stage». «Front stage» kan 

beskrives som et sted for inntrykksstyring, og «back stage» er stedet der «front stage», 

forberedes:   

«stimuli som utgjør den personlige fasade, i «fremtoning», eller «ytre» (appearance) og 

«manerer» (manner), ifølge den funksjon de informasjoner har som disse stimuli formidler. 

«Ytre» vil vi da omfatte de stimuli som opplyser om den opptredendes sosiale status» 

(Goffman 1992:29). 

For eksempel kan et individ påvirke andres inntrykk av ens selvbilde, for eksempel å vise for 

andre at man trener og har en veltrent kropp. Perspektivet om selvpresentasjon og 

inntrykksstyring kan belyse hvordan unge voksne i min studie vil presentere seg selv for 

andre og hva de tenker om å få anerkjennelse og fordeler gjennom trening og en veltrent 

kropp i det individualistiske samfunnet, som Bauman skriver noe om. Er det noe spesielt med 

dagens individuelle samfunn som påvirker oss?  
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2.5 Zygmunt Bauman  

    2.5.1 Individualisering  

 

I bøkene Liquid Modernity (2000) og The individualized society (2001) beskriver Zygmunt 

Bauman den vendingen moderniteten har tatt, i en ny versjon. Bauman (2001) bruker 

metaforen «den flytende modernitet» i sin analyse av hvordan man hele tiden må holde seg 

«flytende» og være klar til å endre seg til neste aktuelle muligheter. Hos Bauman skjer altså 

individualiseringen både på et individuelt og et institusjonelt nivå. 

«If the society of producers sets health as the standard which its members ought to meet (…). 

The two terms-health and fitness-are often taken to be conterminous and are used 

synonymously; after all, they both refer to the care of the body, to the state which one wishes 

one`s body to achieve and the regime which the owner of the body should follow to fulfil that 

wish» (Bauman 2000:77).  

Det er ikke lenger noe som er fast, men det er «flytende» uten at gamle institusjoner blir 

erstattet av nye «solid» i moderne samfunn, hevder Bauman (2000:3–4). Han argumenterer 

for at folk som lever i den flytende modernitetens æra utsettes for en ekstrem frihet «as ’free’ 

as could possibly be imagined» (Bauman 2000:22). Kjøpesenteret er et bilde på et samfunn 

uten klare normative orienteringer, et samfunn hvor folk er frie til å «shop around’ in the 

supermarket of identities» (Bauman 2000:83).  

«Fitness means being ready to take in the unusual, the non-routine, the extraordinary-and 

above all the novel and the surprising (…) Fitness is about the capacity to break all norms 

and leave every already achieved standard behind» (Bauman 2000:78).  

De trygge institusjonene som religion og lokalsamfunn oppløses uten at de blir erstattet av 

nye, noe som gjør at individer i stadig større grad blir ansvarlige for sin egen skjebne og for å 

bryte eksisterende grenser og standarder. Bauman vektlegger hvordan folk på en ny måte 

tvinges til å tenke over sine egne valg og egne personlige problemer. Som et resultat av dette 

ser man en økt grad av individualisering. Dette fører til at individet får mer frihet i den 

flytende moderniteten til å velge, men mer frihet fører også til mer rasjonelt valgarbeid. Og 
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rasjonelt valgarbeid og individualisering kan kobles med det som Maslow kaller 

selvaktualisering, som er menneskenes ønske om å bli det som de ønsker å være.  

 

2.6 Abraham Harold Maslow 

      2.6.1 A theory of human motivation  

 

 Abraham H. Maslow i sin teori (1943) «A theory of human motivation» deler menneskelige 

behov i fem hovedkategorier, der to hovedkategorier er mangelbehov og vekstbehov. Når 

mangelbehovene er dekket, det vil si fysiologiske behov, trygghet og sikkerhet og behov for 

kjærlighet og sosial tilknytning, oppstår muligheten for selvaktualisering. Når våre 

fysiologiske behov er dekket, oppstår motivasjonen om menneskets behov for høyere nivå og 

utvikling (Maslow 1943: 375). 

Dette betyr at alle individer søker å aktualisere sine unike potensialer for å bli det som de vil 

bli og for å automatisere sine funksjoner. Maslow mente samtidig at behov for 

selvaktualisering er individuelt og individer har ulike ønsker og behov. Dette kan bety at 

behov for selvaktualisering er avhengig av tid og kulturen man er i. Maslow (1943) beskriver 

selvaktualisering på følgende måte: 

«It refers to the desire for self-fulfillment, namely, to the tendency for him to become 

actualized in what he is potentially. This tendency might be phrased as the desire to become 

more and more what one is, to become everything that one is capable of becoming. (…) In 

one individual it may take the form of the desire to be an ideal mother, in another it may be 

expressed athletically, and in still another it may be expressed in painting pictures or in 

inventions» (Maslow 1943:382–383). 

Behovet for selvaktualisering kan være aktuelt i Norge fordi de fleste har god økonomi og de 

grunnleggende behovene er dekket, og derfor får folk mer kulturelle, sosiale og økonomiske 

muligheter for selvaktualisering.  For mange, og særlig for ungdommer, kan trening og en 

veltrent kropp være en viktig faktor for selvaktualisering. Det kan assosieres med at man 
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ønsker å utvikle seg til en «forbedret» versjon av et menneske, en som kan mer enn andre når 

det gjelder styrke og utholdenhet. Og samtidig ser man mer attraktiv ut enn de andre.  

 

   2.7 Min teoretiske posisjonering 

 

I dette kapittelet har jeg trukket frem tidligere forskning på feltet som har omhandlet lignende 

tematikk som det jeg skal undersøke nærmere i denne oppgaven. Jeg vil derfor bruke denne 

forskningen når jeg senere skal trekke frem egne funn. Teoriene som har vært diskutert til nå, 

har vært relevante i den grad at de bidrar med en mulig fortolkningsramme for trening som et 

fenomen. Ved å benytte teoretiske begreper fra Bourdieu, Bauman, Giddens, Goffman og 

Maslow har jeg ønsket å se nærmere på om trening og en veltrent kropp kan forstås som en 

måte å skape fysisk kapital, selvbilde, stigma og distinksjon på, samt bruke trening og en 

veltrent kropp som en form for inntrykksstyring og selvaktualisering i vårt individualistiske 

samfunn.  

Teoriene vil gjennomgående bli anvendt i analysekapitlene samtidig som jeg trekker de 

ytterligere frem i avslutningskapittelet. I neste kapittel vil jeg gjøre rede for metodene som er 

anvendt i denne oppgaven. 
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3 Metode 

 

I dette kapittelet vil jeg diskutere mitt valg av metodisk tilnærming samt erfaringer og 

utfordringer jeg opplevde før, under og etter datainnsamlingen. Målet med dette kapittelet er å 

beskrive metodiske valg og begrunne disse. Jeg kommer også til å drøfte fordeler og ulemper 

ved valgene jeg har tatt, samt å trekke inn etiske perspektiver som var gjeldende forbindelse 

med min datainnsamling. Til slutt i kapittelet setter jeg opp en matrise som viser noen 

kjennetegn ved mine informanter. Matrisen gir en kort presentasjon av informanter som kan 

være aktuelt for videre lesning. 

 

3.1 Hvorfor kvalitativ metode 

 

Jeg valgte å benytte meg av kvalitativ metode for å undersøke hvordan unge voksne skaper 

selvbilde gjennom trening og bilde av andre. Jeg var spesielt interessert i å få dyp forståelse 

av trening som et fenomen og å få kjennskap til unge voksnes opplevelse og refleksjoner 

rundt trening og en veltrent kropp. Mitt mål med undersøkelsen var å få en forståelse av hva 

som driver mine informanter til å trene. Aksel Tjora trekker frem hvordan man gjennom 

kvalitativ metode vektlegger en forståelse av det informantene sier, skaper en åpen interaksjon 

med sine informanter, en nærhet til dem, samtidig som man sammen skaper en forståelse 

(Tjora 2012:15). I et forskningsintervju «produseres kunnskap sosialt, det vil si gjennom 

samhandling mellom intervjuer og informanten» (Kvale & Brinkmann 2009:99). 

I kvalitativ metode er det viktig for forskningens validitet at forsker gjør rede for etiske 

retningslinjer og metoder som er blitt benyttet i undersøkelsen. Jeg vil derfor i det følgende 

presentere en gjennomgang av fremgangsmåten for datainnsamling, og hvordan resultatene 

blir tolket og analysert (Thagaard 2009). 

Jeg har ikke et mål om å generalisere med utgangspunkt i utvalget. Det er rett og slett ikke 

mulig. Fordi min empiri bare består av ti informanter, er det derfor ikke sikkert funnene jeg 

får belyst i denne oppgaven, er noe som gjelder for alle der ute. Dag Album har formulert hva 
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kvalitativ forskning kan si noe om, og som jeg fokuserer på. Formålet er å få tak i «noe av det 

viktige som foregår, ikke om alt viktig, langt fra det, men om noe. Det er nok, og det er det 

som er mulig» (Album 1996:249). 

 

 3.2 Det kvalitative forskningsintervjuet 

 

Før jeg gikk i gang med intervjuene, utformet jeg en intervjuguide med temaer og spørsmål 

som jeg ønsket å undersøke gjennom intervjuene. Dette gjorde jeg for å oppnå en viss struktur 

på intervjuene og for å sikre at ønskelige temaer ville bli besvart. Jeg valgte å ha en fyldig 

intervjuguide med mange og ferdig formulerte spørsmål. Jeg var imidlertid opptatt av at 

intervjuguiden ikke skulle følges slavisk og føre til at intervjuene ble altfor strukturert. Det 

skulle heller ikke være åpne samtaler. Jeg brukte derfor et semi-strukturert opplegg (Kvale og 

Brinkmann 2009:47; Tjora 2012:104–105). Jeg valgte å bygge opp intervjuguiden ved å starte 

med å fortelle om oppgaven, fulgt av enkle spørsmål som handlet om navn, alder, utdanning 

o.l. Videre fulgte ulike spørsmål om trening, kropp, livsstil o.l. før jeg til slutt avrundet med 

spørsmål om informanten ønsket å si noe (mer). Jeg brukte tid på å lese meg opp på ulike 

rapporter, statistikker og faglitteratur om trening og en veltrent kropp for å kunne bruke dette i 

løpet av intervjuene, om nødvendig. 

Tove Thagaard beskriver i boken Systematikk og innlevelse det kvalitative intervjuet som «å 

få fyldig og omfattende informasjon om hvordan andre mennesker opplever sin livssituasjon 

og hvilke synspunkter og perspektiver de har på temaer som blir tatt opp i 

intervjusituasjonen» (Thagaard 2009:87). Det kvalitative intervjuet er en metode som gir et 

særlig godt grunnlag for innsikt i informantens erfaringer, tanker og følelser. Ettersom jeg 

ønsket å få en innsikt i hvilke synspunkter og perspektiver mine informanter har om trening 

og en veltrent kropp, valgte jeg å benytte meg av et dybdeintervju.  

Før jeg satte i gang med intervjuene, gjennomførte jeg et prøveintervju med en bekjent som 

hadde trent på et treningssenter. Slik fikk jeg testet hvordan spørsmålene fungerte og omtrent 

hvor lang tid intervjuet ville ta. Det å gjennomføre et prøveintervju opplevde jeg som veldig 
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verdifullt da jeg fikk tilbakemelding fra prøveinformanten på hvordan hun opplevde 

spørsmålene og flyten i intervjuet. 

 

 3.3 Utvalg av informanter  

 

I min oppgave om hvordan unge voksne skaper selvbilde gjennom trening og bilde av andre 

kom jeg raskt til en bestemmelse om at det var unge voksnes trening og kroppsoppfattelse jeg 

var interessert i. På grunnlag av tidligere studier som viser at det utøves et samfunnsmessig og 

kulturelt press mot unge voksne når det gjelder kropp og trening, syntes jeg det var 

hensiktsmessig å rekruttere unge voksne fra aktuelle treningssenter. Det er deres tanker og 

følelser rundt trening og en veltrent kropp, og opplevd press og stigma, som er hoved 

diskusjonstema i oppgaven. Jeg valgte treningssenter for å rekruttere informanter fordi 

treningssenteret er en arena hvor man kan finne stor overvekt av unge voksne.  

Til denne oppgaven ble det foretatt et strategisk utvalg av informanter. Informantene måtte ha 

trent to år eller lenger og høy utdanning. Antall år med trening var viktig for å se treningens 

betydning for dem. Det med type utdanning var interessant i denne sammenheng fordi temaet 

som undersøkes, dreier seg om trening, og det vil være logisk å tro at høyt utdannede personer 

vil være i besittelse av mer treningshabitus og kunnskap enn for eksempel de med bare med 

videregående skole utdannelse. Målet var derfor å intervjue ti personer, fem gutter og fem 

jenter, som hadde høy utdannelse og hadde trent to år eller lenger. Informantene skulle i 

tillegg være i alderen 20–30 år. Jeg valgte den aldersgruppe på grunn av treningsaktualitet 

blant unge i dag. Utvalget kan her sies å være strategisk ved at informanter vil ha de aktuelle 

egenskaper som er strategiske i forhold til problemstillingen og teoretiske aspekter (Thagaard 

2009:55).  

Før jeg startet rekrutteringen av informanter, kontaktet jeg NSD (Norsk 

samfunnsvitenskapelige datatjeneste) for å forsikre meg om at prosjektet lot seg gjennomføre. 

Etter at jeg hadde fått positivt svar fra NSD, begynte jeg å rekruttere aktuelle informanter ved 

resepsjonen i Athletica og OSI Tennis. I Athletica spurte jeg først i resepsjonen om noen av 

dem selv ville bli intervjuet eller om de kjente noen som trente aktivt som kunne være aktuell 

for undersøkelsen. Jeg gav dem et informasjonsskriv som inneholdt en forespørsel om å bli 
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intervjuet, eller som de kunne gi til andre interesserte. Jeg delte også ut informasjonsskriv til 

aktuelle informanter mens de var på vei ut av treningssenteret og ba dem å ta kontakt med 

meg hvis de ville bli med. Fra OSI Tennis, som jeg selv er medlem av, rekrutterte jeg 

informanter ved å dele ut informasjonsskriv og ved å spørre om de ville bli med. Alle villige, 

og for meg aktuelle, informanter kunne ta kontakt med meg gjennom e-post eller SMS. Jeg 

fikk raskt svar fra en jente som sendte meg SMS. Jeg har også benyttet snøballmetoden 

gjennom en informant som hadde sendt informasjonsbrevet videre til en annen. Men jeg fant 

de fleste informantene mine selv gjennom direkte kontakt med dem. I utgangspunktet ble det 

gjennomført dybdeintervjuer med hver av de ti informantene.  

Studien av mine informanter kan belyse deres tanker og refleksjon rundt det å trene. Hvordan 

de snakker om trening. Hvordan de utvikler selvbilde ved trening. Hvordan de vil distingvere 

seg fra andre gjennom trening. Deres refleksjoner rundt betydningen av trening for selvbilde 

vil kanskje kunne si noe generelt om den overordnede debatten om trening og en veltrent 

kropps betydning og ideal i samfunnet. Trening i Norge har, som nevnt innledningsvis, en 

veldig viktig plass i en del menneskers hverdagsliv. 

 

3.4 Gjennomføring av intervjuene 

 

Intervjuene ble gjennomført i perioden fra 1. november 2015 til 19. februar 2016. I samme 

periode rekrutterte jeg flere informanter og transkriberte utførte intervjuer. Det å intervjue og 

å være ute i felten, var både interessant og utfordrende for meg. Man har et stort ansvar når 

man gjennomfører en slik oppgave. For at informantene skulle føle seg trygge og avslappet 

under intervjuet, fikk de selv foreslå passende tid og sted for gjennomføring av intervjuet 

(Tjora 2012:120). Siden de fleste av dem er studenter eller jobber i Athletica Blindern, ble det 

lettere for dem å gjennomføre intervjuer på Blindern. Alle intervjuene ble derfor gjennomført 

på Blindern i Harriet Holters hus og Eilert Sundts hus. Det ble også spurt om tillatelse til å 

bruke lydopptaker under intervjuet. Dette var greit for alle. Intervjuet føltes som en prat over 

en kopp kaffe hvor informantene kunne snakke fritt og føle seg avslappet. 
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Jeg hadde skrevet i informasjonsbrevet at intervjuet ville ta ca. 1 time, og dette bestrebet jeg 

meg på å holde på grunn av travle studenters studiehverdag. Intervjuene varte fra 55 minutter 

til 1 time og 51 minutter. Intervjuguiden var svært nyttig å ha under intervjuene da denne 

hjalp meg med å holde fokus på temaer samt at jeg fikk stilt omtrent de samme spørsmålene 

til alle informantene.  

Jeg opplevde blant annet at det gikk lettere å få utfyllende svar når spørsmålene dreide seg om 

informantenes tanker og opplevelser om trening, identitet og kroppsidealer i samfunnet. Det 

var for eksempel lettere å få utfyllende svar når jeg spurte hvordan trening påvirker 

informantenes identitet. De svarte da at de hadde aldri tenkt på det før, og det tok litt lenger 

tid å svare på enn visse andre spørsmål. Et spørsmål som ikke uten videre var enkelt å svare 

på, var: hvorfor er det mye fokus på trening i dag, og hva beviser en veltrent kropp om en 

person? Jeg opplevde at spørsmål om hvordan de ville beskrive en person som ikke trener, var 

vanskelig å svare på. Det kan være fordi de ville være politisk korrekte. Men samtidig var 

disse spørsmålene mest interessante for mange av informantene. I tillegg fikk jeg innsikt i at 

betydningen av tid man brukte på trening, var noe flere informanter la vekt på. At trening var 

en viktig del av deres livsstil.   

 

3.5 Forskerrollen 

 

Thagaard skriver at det er viktig at forskeren etablerer en nøytral forskerrolle, det betyr at 

forskeren bør unngå å påvirke dataene samtidig som hun viser interesse og empati overfor 

informanten. Intervjueren må ha en lyttende holdning, som betyr at oppmerksomheten helt og 

fullt er rettet mot informanten, og at forskeren viser interesse og engasjement ved å gi respons 

til informantens fortelling (Thagaard 2009:97).  

Derfor er det viktig å skape en avslappet stemning og informere dem om rettighetene deres. 

Ettersom jeg tok direkte kontakt med hver enkelt informant for å dele informasjonsskriv, kan 

man tenke at vi etablerte litt kontakt på forhånd. Det gjorde at de visste hvem jeg var, noe som 

kanskje var med på å skape litt trygghet i den påfølgende intervjusituasjonen. Informantene 

vil ha også noen forventninger til den som intervjuer, med tanke på ens posisjon som forsker 
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(Tjora 2012). Det er vanskelig å si hvor informantene plasserte meg i intervjusituasjonen. Det 

kan tenkes at min posisjon som student og samtidig i samme alder satte meg i en posisjon 

overfor informantene som gjorde det lett å få kontakt og skape tillit. 

Thagaard peker også på betydningen av forsker sin stilling til balanse mellom nærhet og 

distanse. Forskeren må møte informanten «med et åpent sinn». Hvis forsker og informant 

deler samme meningsforståelse, er det viktig for forsker å tilegne seg distanse til tema. Slik 

kan ny kunnskap utvikles, og nyttig informasjon går ikke tapt» (Thagaard 2009:104–105). Det 

var viktig for meg å vite hva informantene tenkte og opplevde om trening, og selv om jeg 

hadde meninger om trening, prøvde jeg ikke å blande meg inn og gi informanter mer frihet for 

at de selv skulle få reflektere om sine opplevelser og tanker. Slik jeg fikk mye ny informasjon 

og interessante meninger som jeg selv ikke visste eller hadde tenkt på før.  

Jeg opplevde at det å dele litt av mine egne tanker og erfaringer samt å nikke bekreftende og 

smile til mine informanters svar bidro positivt til å skape en god relasjon mellom oss, og det 

gjorde at samtalen ble åpen og uanstrengt. Derfor opplevde jeg at intervjuene gikk veldig bra. 

Jeg har intervjuet både jenter og gutter og har ikke opplevd noe som kunne oppleves som 

negativt. Alle mine informanter var avslappet og vi hadde åpen og hyggelig samtale.  

 

3.6 Transkribering 

 

 

Ved å transkribere intervjuene fra muntlig til skriftlig form bidrar det til å gjøre datamaterialet 

bedre tilgjengelig for analyse, men man må selv vurdere hva som er nyttig i den spesifikke 

situasjonen. Gjennom å transkribere intervjuene dannet jeg meg et klarere bilde av hva jeg faktisk 

har fått av informasjon fra intervjuene. Jeg transkriberte parallelt med gjennomføringen av 

intervjuene, og dette bidro til at jeg fikk et bilde av hva som var aktuelt og hva som ikke fungerte. 

Erfaringer ble da benyttet til neste intervju for å gjennomføre det bedre. På den måten utviklet jeg 

meg som intervjuer etter hvert intervju og ble bedre og bedre. Å transkribere intervjuene tok lang 

tid, men heldigvis hadde jeg gode lydopptak som gjorde prosessen lettere. Lydopptak gir 

forskeren mulighet til å konsentrere seg om informanten og om informantens reaksjoner under 

intervjuet, og ikke bli distrahert av å skrive notater underveis (Thagaard 2009:102).  
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«Det finnes ingen objektiv oversettelse fra muntlig til skriftlig form, så man må velge selv 

hvordan man skal transkribere ut fra hva som er aktuelt i den konkrete oppgaven» (Tjora 

2012:144). Siden jeg ikke skulle gjennomføre en språkanalyse, valgte jeg ikke å ta med mye 

detaljer som pauser, o.l. da jeg transkriberte. Jeg valgte samtidig å ta med småord og latter som 

ble brukt og som kunne beskrive informantenes tvil eller vansker med å svare på spørsmål. Selv 

om transkriberingen var tidkrevende, så opplevde jeg det som en verdifull måte for å forstå og 

tolke eget datamateriale. 

 

3.7 Analyse og tolkning av materialet 

 

Da jeg skulle gå i gang med å analysere datamaterialet, skrev jeg først ut alle de transkriberte 

intervjuene, leste nøye igjennom og skrev et kort sammendrag av intervjuene. Videre kodet jeg 

intervjuene ut fra ulike temaer. Denne prosessen var tidkrevende, men siden jeg hadde en 

intervjuguide som var delt inn i ulike temaer, gikk det lettere. Som forsker er det viktig å tolke 

datamaterialet man har. Men det betyr ikke at forskeren skal være enig i informantenes 

selvforståelse (Thagaard 2009:190). Dette kan ofte være krevende da det er flere viktige hensyn å 

ta. Man skal være kritisk til materialet samtidig som man skal respektere informantenes meninger 

og tolke data ut fra tanken om hvordan informantene svarer ærlig. Thagaard skriver at forskeren 

vil tolke datamaterialet ut fra sitt faglige ståsted og at dette kan føre til en annen forståelse enn 

informantenes. Forskerens tolkning kan både være nært knyttet til og kritisk til informantenes 

selvforståelse (Thagaard 2009:191). Dette kan bidra til at informantene ikke er enige i eller 

kjenner seg igjen i tolkningen som forskeren presenterer.  

 

Jeg ville være en forsker som tolker data ut fra tanken om hvordan informantene svarer. Jeg ville 

forsøke å finne en dypere mening i informantenes opplevelser og tanker. I analysearbeidet ønsket 

jeg å belyse tema med ulike innfallsvinkler. Formålet med oppgaven er ikke å gi et helhetsbilde 

av enkeltpersoner, men snarere et generelt bilde av hvordan informantene opplever og tenker om 

trening og en veltrent kropp.  
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3.8 Etiske prinsipper 

 

I ethvert forskningsprosjekt er det viktig å etablere et bevisst forhold til etiske utfordringer. De 

etiske spørsmålene gjør seg gjeldende fra innsamling av data, analyseprosess og behandling av 

data. Jeg vil her ta for meg noen etiske spørsmål som berøres gjennom min forskningsprosess. De 

viktigste retningslinjer som er aktuelle i min oppgave er følgende: For det første er det viktig «å 

vise respekt for menneskeverdet. Dette betyr at forskeren må sikre frihet og selvbestemmelse, 

beskytte mot skade og urimelig belastning og trygge privatliv og nære relasjoner» (NESH 

2006:11). For det andre er det viktig «å ivareta informantenes integritet, frihet og 

medbestemmelse». For det tredje er det viktig «at informanter får all informasjon som er 

nødvendig for å danne seg en rimelig forståelse av forskningsfeltet, av følgene av å delta i 

forskningsprosjektet og av hensikten med forskningen» (NESH 2006:12). For det fjerde er det 

viktig «om informert og fritt samtykke». Som hovedregel skal forskningsprosjekter som 

inkluderer personer, settes i gang bare etter deltakernes informerte og frie samtykke. 

Informantene har til enhver tid rett til å avbryte sin deltakelse, uten at dette får negative 

konsekvenser for dem (NESH 2006:13). For det femte er det viktig «å ha konsesjon og 

meldeplikt. Alle forsknings- og studentprosjekt som innebærer behandling av personopplysninger 

skal meldes» (NESH 2006:14). For det sjette er det viktig «å ivareta krav om konfidensialitet. De 

som intervjues har krav på at all informasjon de gir om personlige forhold, blir behandlet 

konfidensielt».  

 

I mitt tilfelle gjorde jeg dette ved å gi informantene et informasjonsskriv samtidig som jeg også 

informerte om studien før jeg startet intervjuene. Jeg spurte også om de hadde noe spørsmål. Jeg 

informerte samtidig dem om lydopptaker. Siden man i kvalitative intervjuer vet hvem 

informantene er, må man ta hensyn til personopplysningsloven. Man har som forsker meldeplikt 

og må søke om tillatelse fra NSD om å få lov å gjennomføre studien. Dette gjorde jeg før i starten 

av med masteroppgaven, og jeg ventet med å rekruttere informanter til jeg hadde fått positiv svar 

fra NSD. Forskningsmaterialet må vanligvis anonymiseres (NESH 2006:18). I forbindelse med 

dette kravet har jeg anonymisert personlig informasjon som kunne føre til informantenes 

identifikasjon.  
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Videre er det viktig «å vise en generell vitenskapelig redelighet der man bruker god 

henvisningsskikk og ikke bruker andres tekst, materiale, ideer og publikasjoner uten å henvise til 

disse» (NESH 2006:25). «Som forsker skal man være med på å fremme god forskning ved å vise 

saklighet, objektivitet og åpenhet» (NESH 2006:27). Dette er momenter som jeg har forsøkt å 

følge i min forskning. 

 

 

3.9 Oppsummering 

 

I dette kapittelet har jeg diskutert om mine metodiske valg samt opplevelser og utfordringer i 

forbindelse med innsamlingen og behandlingen av data. Jeg har forklart valg av informanter – 

hvorfor og hvordan.  Jeg har forklart gjennomføringen av intervjuene hva jeg har gjort, hvordan 

og hvorfor jeg har gjort dette. Videre har jeg diskutert om forskerrolle og hvordan man skaper et 

vellykket dybdeintervju. I tillegg har jeg beskrevet transkriberingsprosess, analyse og tolkning av 

materiale. Videre har jeg diskutert etiske retningslinjer som forskeren må ta hensyn til i 

forbindelse med innsamling og behandling av datamaterialet. Til slutt presenterer jeg en kort 

beskrivelse av enkelte data om informantene. Denne er ment som en leseguide for videre 

forståelse av oppgaven. Gjennom denne tabellen vil jeg gi en kort beskrivelse over hvem den 

enkelte informant er, og hvor mye de trener og andre fysisk aktiviteter de driver med. 
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Tabell 1. Oversikt over informantene – en leseguide 

 

Informant 

 

Utdannelse Alder Antall dager 

på 

treningssent

er 

Trenings 

tid i snitt 

pr. uke 

Når 

begynte 

de å 

trene 

Andre fysiske 

aktiviteter 

 

Daniel 

Bachelor, 

UiO 

20 3 dager i uka 9 timer i 

uka 

5 år 

gammel 

Fotball, basketball, 

badminton, løping og 

ski 

 

Christian 

Bachelor, 

UiO 

21 6 dager i uka 12 timer i 

uka 

9 år 

gammel 

Fotball, svømming, 

løping, langrenn, 

kampsport og tennis 

 

Andreas 

Bachelor, 

UiO 

22 2 dager i uka 12 timer i 

uka 

5 år 

gammel 

Fotball, håndball, 

squash, tennis 

 

Julie 

Bachelor, 

UiO 

20 3–5 dager i 

uka 

 7–8 timer 

i uka 

12 år 

gammel 

Roing i idrettslag, 

løping, ski, volleyball 

 

Emma 

Bachelor og 

PT 

24 3–4 dager i 

uka 

 6 timer i 

uka 

5 år 

gammel 

Svømming, fotball, 

sykling, ski og ballett 

 

Marius 

Bachelor og 

master, UiO 

26 3 dager i uka  3–4 timer 

i uka 

5 år 

gammel 

Fotball, taekwondo, 

løping og sykling 

 

Mari 

PT og 1 år 

sosialantropol

ogi 

21 7 dager i uka Ca.12 

timer i uka 

4 år 

gammel 

Fotball, ballett, løping, 

langrenn og slalåm 

 

Marta 

PT og 1 år 

psykologi 

27 4–5 dager i 

uka 

7 timer i 

uka 

10 år 

gammel 

Fotball, innebandy, 

turer 

 

Tor 

Master, UiO 25 3–5 dager i 

uka 

10 timer i 

uka 

6 år 

gammel 

Fotball, løping, ski, 

svømming, sykling, 

judo 

 

Ina 

Bachelor og 

master, UiO 

26 3 dager i uka  4 timer i 

uka 

21 år 

gammel 

Treningssenter 
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4 Hvilken mening unge voksne 

tilskriver trening i eget liv, og hvilke 

opplevelser treningen gir? 

 

I dette kapittelet skal jeg undersøke den første problemstillingen ved å komme nærmere en 

forståelse av hvilke meninger treningen gir for mine informanter, samt hvilke opplevelser de 

har av treningen på treningssenter. Som tidligere argumentert kan ikke trening forstås 

uavhengig av kroppen. Vi trener og lærer gjennom kroppen vår – vi er i kroppen vår når vi 

trener. Selv om kroppen ikke blir mye diskutert i dette kapittelet danner den grunnlag for 

forståelse av trening som aktivitet. Men først er det interessant å se på hvordan trening 

oppleves av informantene og hvordan den påvirker på selvbildet deres. 

Den analysen jeg her skal gjøre tar utgangspunkt i at trening kan forstås som resultat av valg 

og verdier knyttet til identitet og sosial forankring. I dette ligger en antagelse om at et valg av 

trening handler om «hvem vil jeg være?» og kanskje «hvem vil jeg ikke være». Hva man gjør 

med fritiden sin kan tenkes å si noe om hvilke verdier man har, hvilke evner og hvilke 

interesser. Altså hva slags livsstil man har. 

Jeg gikk inn i denne studien med mange spørsmål, og særlig var jeg nysgjerrig på trening som 

fenomen. Hva opplever de som trener? I tillegg undret jeg meg over motiver for å trene. Jeg 

ønsket også å undersøke om mine informanter opplevde trening som selvbildekonstruerende 

og hvilke refleksjoner de hadde rundt dette. 

Det er viktig å understreke at min analyse er basert på data fra kun ti personer og at det kan 

finnes andre svar fra andre individer der ute. 
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4.1 Rollemodeller og sosialisering 

 

Mange samfunnsforskere har lagt vekt på at mye av vår læring og utvikling er nær koblet til 

kroppen, og at de viktigste erfaringene vi gjør, blir kroppsliggjort. Pierre Bourdieu i 

Distinksjonen, en sosiologisk kritikk av dømmekraften, beskriver hvordan vår habitus 

bestemmer hva vi kommer til å like og ikke like påvirker på oss. Habitus er et forenende og 

genererende prinsipp som kommer til uttrykk gjennom en enhetlig livsstil. Ifølge Bourdieu 

lærer vi gjennom kroppen. Den sosiale orden skriver seg inn i kroppen gjennom denne 

kontinuerlige konfrontasjonen som har en stor plass til føleleselivet, og til de følelsesmessige 

transaksjoner med det sosiale miljø. Et individs habitus er innskrevet i kroppen gjennom 

tidligere erfaringer (Bourdieu 1999:147). Habitus vil på denne måten være med på å legge 

grunnlag for hvordan man utvikler den fysiske kapitalen, gjennom ens grunnleggende 

holdninger til fysisk aktivitet. Det miljø som vi vokser opp i er viktigste sosialiseringsarena 

og bestemmer vår personlighet (Bourdieu 1995:36). Imidlertid er det smakspreferanser som 

oftest foregår på et ubevisst nivå – de har blitt internalisert i mennesket via den tidlige 

sosialiseringen. Kan sosialisering bestemme om man velger å trene eller ikke? Det er det som 

jeg vil finne ut gjennom denne delen av oppgaven min. 

For å vite hva som påvirket mine informanter til å trene spurte jeg dem følgende spørsmål: 

Hvordan fikk du interesse for trening? De fleste av mine informanter sier at de ble først 

introdusert til trening og fysisk aktivitet i familie eller i skole. At deres foreldre er aktive selv 

og også de måtte drive med en eller annet aktivitet. Slik beskriver Daniel sin 

treningsutvikling: 

Jeg kommer fra en ganske aktiv familie. Jeg spilte fotball fra jeg var 5 år gammel til 16 

jeg var omtrent år gammel. Etter at jeg sluttet med fotball, så måtte jeg begynne noe 

annet, da begynte jeg å trene på treningssenter. Så jeg er vant til å trene flere ganger i 

uka. Jeg gikk på ski og drev med mye forskjellig, liksom. Moren min og faren min trener 

mye, de jogger, går på ski alt mulig, egentlig (Daniel 20). 

Christian sier: 

Jeg begynte å trene da jeg var 9 eller 10 år gammel med fotball og tennis. Jeg har gått på 

tur med mamma og pappa. Jeg ble alltid tvunget til å være med i ulike idretter. Jeg har 
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trent så mye at det er blitt som en vane for meg. Jeg føler meg nesten uvel hvis jeg ikke 

trener. Jeg får dårlig samvittighet hvis jeg ikke trener. En ting er de timene når jeg trener 

og andre er når jeg planlegger, som f.eks. kosthold. Så det tar litt tid, men jeg synes at det 

er verdt det (Christian 21). 

Christian mener at han ble påvirket av foreldrene for å være aktiv og etter hvert ble det som 

en vane. Han bruker mye tid for å trene og planlegge. Kontrollen kommer til syne på ulike 

måter, spesielt gjennom bruk av treningsplaner og kostholdsplaner. Planlegging av både 

kosthold og trening gjør at mye av hverdagen er strukturert og fastlagt. Men selv om han er 

bevisst på at trening tar så mye av tiden hans, er han fornøyd likevel for å gjøre det, da han 

føler seg dårligere ved ikke å trene. Christian sier at han får dårlig samvittighet hvis han ikke 

trener. Jeg tolker det sånn at hvis man ikke trener, får man skyldfølelse for å skade sin egen 

identitet. Dette kan oppleves som skadelig for selvbilde, altså hvem man er. 

Andreas ble også introdusert til trening av faren sin: 

Jeg begynte å spille tennis da jeg var 5 år gammel. Og jeg har alltid trent siden da. Så det 

er noe jeg lærte da jeg var ung. Faren min tok meg på tennisbane og jeg begynte å spille 

tennis. Jeg spilte først fotball og jeg syntes det ikke var morsomt. Og så begynte jeg å 

spille håndball og det synes jeg heller ikke var morsomt. Jeg begynte å spille tennis og 

det var morsomt. Det var faren min som introduserte først med sport. Men det å trene 

intensivt begynte jeg når jeg var i forsvaret. Jeg var 18 eller 19 år gammel. Men jeg 

trente jo 3 eller 4 ganger i uka før også (Andreas 22). 

Han sier at han begynte med forskjellige idretter før han endelig fant den typen som han likte 

godt og ville drive med. For Andreas var det viktig å trives i den type idrett han ville drive 

med. Samtidig med å være fysisk aktiv er det viktig for ham at idretten skal være noe 

morsomt. Og trening i idrett i barndommen utviklet seg til intensiv trening i forsvaret og 

videre. Jeg tolker det sånn at trening er noe som har en kontinuitet fra barndommen til videre 

gjennom livsløpet. Hvis trening blir kroppsliggjort, så klarer man ikke å stoppe eller leve uten 

trening. 

Andre informanter sier at de først ble introdusert til trening i idrettslag. Og overgangen til 

trening på egen hånd føltes som naturlig del av treningsutviklingen, som Julie sier: «Jeg har 

alltid drevet med organisert idrett helt fra jeg var 12 år gammel. Så det var naturlig for meg å trene 

videre». Mens for Emma utviklet interessen for trening seg først i skolen. Hun ble inspirert om 

å tenke på trening av en gymlærer. Samtidig er familien hennes også aktiv.  
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Jeg har holdt på med alt fra svømming til kampsport til fotballspill. Så jeg har gjort alt. Men 

interesse for treningen utviklet seg spesielt på ungdomskolen. Jeg hadde en gymlærer som var 

veldig inspirerende. Så han satte i gang interesse for trening. Familien min har alltid vært 

aktiv. Jeg fikk ski på beina når jeg var 2 år. Interessen min for friluftsliv er jo fra dem. Det 

påvirker veldig der. Vi har alltid gått på ski om vinteren i fjell eller ut på tur og sånne ting 

(Emma 24). 

Selv om mange av informantene sier at de fikk interesse for trening først og fremst i familie 

og skole. Noen sier også at de fikk interesse i barnehagen. Som regel kan man ikke trene med 

vekter når man er liten, så når de ble litt eldre, ca. 16-17 år gamle, så startet de med intensiv 

trening på treningssenter. I et samfunn vil de ulike generasjoner bare med seg verdier de fikk 

under oppveksten. Breivik sier at man kan ifølge Bourdieu anta at et samfunnsmessig felt og 

dets verdier internaliseres hos det enkelte individet, bevisst eller ubevisst, som en habitus, et 

kroppsliggjort sett av verdier, tenke- og handlingsmåter (Breivik 2013:240). Som Marius sier: 

Det var vel naturlig. Jeg har spilt fotball på lag siden jeg var 5 år. Jeg har vært på taekwondo. 

Jeg har gjort mye forskjellig. Jeg har løpt og syklet. Det er artig å være i bevegelse på lagsport. 

Det var litt sånn konkurranse og spennende, synes jeg. Familien påvirket i liten grad, faktisk. 

Fordi pappa har litt sånn noe gærnt med føttene sine, så han kan ikke løpe så langt. Min mor 

trente helle ikke noe særlig. Så det er ikke mange i familien min som har gjort det, altså. De ga 

meg sånn frihet at jeg kunne gjøre det jeg ville (Marius 26).  

Marius sier at han ville fortsette å trene etter idretten for å holde seg i god form og synes det 

samtidig var spennende. Han hadde valgfrihet til å velge hva han ville selv. Men familien 

hans var positivt innstilt til trening, så de var ikke imot det. Overgangen fra idrett til en 

intensiv trening på egen hånd oppleves som en naturlig del av treningsutvikling for mange, 

samtidig som trening blir kroppsliggjort og oppleves som viktig del av livet deres. 

Shilling (1991) mener at konverteringen av fysisk kapital kan relateres til individers 

deltakelse i ulike aktiviteter og idretter. Som informantene beskriver har de utviklet interesse 

for trening gjennom trening i idrett, som igjen førte til mer intensiv trening på treningssenter. 

Vi kan si at idrett også spiller en veldig viktig rolle for utviklingen av treningshabitus.  

I Norge påvirkes og introduseres man til fysisk aktivitet i skole og familie, som spiller en stor 

rolle for utviklingen av treningshabitus. For noen ble trening påvirket av andre aktive barn i 

tillegg til familie og skole. Som Tor sier: 
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Jeg har egentlig alltid trent. Så jeg vil ha fortsatt å trene. Hvis jeg slutter kommer jeg til å føle 

meg litt for tung. Jeg spilte fotball da jeg var i barneskole, 6 eller 7 år gammel, og judo og litt 

på egen hånd senere. Alle andre spilte fotball, så jeg begynte å spille fotball. Mor og far sa jeg 

skulle velge en aktivitet, så jeg selv kunne velge hva jeg ville gjøre, i hvert fall skulle jeg velge 

en ting, så jeg valgte fotball. (Tor 25). 

Som de andre informantene beskriver Tor utviklingen av trening som idrett i barndommen, og 

hvordan andre har påvirket hans valg om å spille fotball. Familien ga ham valgfrihet til å 

velge en aktivitet. Jeg tolker det sånn at sammen med familie og skole er det viktig å se hva 

slags omgangskrets barnet har, altså venner som kan virke som rollemodeller også påvirker 

treningsutviklingen. 

Det er også interessant å se på hvem som er rollemodeller for unge voksne nå? Lesjø skriver 

at Allan Guttmann (1996) har påvist hvordan gladiatorer og kjemper i antikken ble beundret 

av tilskuerne i Romerrike. Og hva slags påvirkningskraft de hadde på tilskuerne. «Det er et 

faktum at atletiske idrettsutøvere har stor påvirkning i dag gjennom populærkulturen som 

forbilder i film, i litteratur, og selvfølgelig etter hvert i reklamen» (Lesjø 2008:135). I dag er 

toppidrettsutøverne rollemodeller for unge voksne i min studie. De kan ses som moderne 

gladiatorer som konkurrerer og vinner ved hjelp av deres spesielle evner og vinnervilje, og 

dermed blir beundret av mange. Når jeg spurte dem følgende spørsmål: Har du noen 

forbilder? Hva er det med dem du beundrer? Flere av mine informanter sa at idrettsutøvere 

virker inspirerende for dem. Som Christian sier:  

Jeg beundrer Ole Einar Bjørndalen. Han er 41 år gammel og fortsatt vedens beste skiskytter. 

Det er et ganske ekstremt eksempel på folk som har klart å gjøre noe. De som er best på noe. 

Også folk som er på trening mot sine forutsetninger f.eks. folk som har mistet bein, og så har 

jeg stor respekt for veldig tykke mennesker som tør å komme ut og trener selv om det er 

veldig vanskelig for dem. Jeg tenker hvis de klarer, så klarer jeg det også (Christian 21). 

 Christian sier her at han har stor respekt for toppidrettsutøvere og alle de som har klart å 

mestre noe uansett deres vanskelige situasjon. At hvis de klarer det, så kan han også klarer å 

bli like flink som de er. Det kan bety at folk ser opp til personer som har de spesielle evner og 

egenskaper som gjør dem spesielt sterke både fysisk og psykisk. At de ikke gir seg lett og vil 

fortsette å mestre livets utfordringer og utfordringer i sport. Dette er noe også Tor sier: 

Jeg ser generelt opp til idrettsutøvere som har dedikert seg til noe. Og har gjennomført og er 

blitt gode. Jeg tror at de er absolutt målrettet og disiplinerte. Det er nok det som er drivkraften. 
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Det er litt egoisme i det antageligvis. Det er bra å ha forbilder som idrettsidoler hver fall i 

sport for motivasjon. Ikke alle kommer til å bli like som de store stjerner, men det er fint å ha 

noen som man ser opp til. Men jeg ser opptil alle som har klart med å gjennomføre og klart å 

bli best liksom med det de driver på med. Generelt om det er jobb, i idrett, kunst, musikk osv.. 

(Tor 25). 

Det som Tor sier kan forstås som at egenskaper som å være målrettet og disiplinert som viktig 

for suksess, selv om man kan bli litt egoist ved å tenke mye på sitt eget mål og sine egne 

prestasjoner. Selv om ikke alle kan bli store idrettsutøvere, er toppidrettsutøvernes personlige 

egenskaper motiverende for andre. Jeg tolker det sånn at rollemodeller og referansepersoner 

er viktige for unge voksne – at de fungerer som gode eksempler på et velfungerende 

menneske både fysisk og psykisk, og har egenskaper som de har beundres for av andre som er 

interessert i sport og trening. Men det kan selvfølgelig også være andre som kan lære noe bra 

fra dem. 

Mens noen ser opp til idrettsutøverne, er det noen som titter på Instagram og finner 

inspirasjon for trening derfra. Som Marta sier: 

Ja det er en jente som jeg titter på på Instagram som jeg blir inspirert av. Hun tar pull-ups, det 

er vanskelige øvelser. Hun ser ganske liten ut og er ikke typisk med masse, masse muskler. At 

du kanskje tenker at hun skal være megasterk. Hun er så sterk, tillegg til å se så liten, nett og 

feminin ut. Det er kontraster hva hun klarer å gjøre på en måte og hvordan hun ser ut (Marta 

27). 

Det som Marta sier, er at det er kontraster mellom hvordan en kvinne kropp ser ut og hva den 

kan gjøre. Men i dag kan jenter gjennom styrketrening også både være feminine og nette, men 

likevel være sterke. Styrketrening, og den påfølgende kroppsbyggingen, er en tydelig 

motsetning til det tradisjonelle kvinnelige kroppsidealet (Markula 2001:277). Hvordan den 

typiske kvinnekroppen og mannskroppen skal se ut, varierer med tid og sted (Engelsrud 

2006:65). Det som noen av informanter sier om idrettsutøverne og personer på Instagram som 

motiverende og inspirerende, kan korklares med det som Lesjø mener er spesielt 

menneskelige at vi samhandler ved hjelp av tegn og symboler, og idrettsutøverne og folk på 

Instagram har de symboler for anerkjennelse og som mange vil identifisere seg med. Det kan 

være deres personlige eller fysiske egenskaper som får anerkjennelse som symboler og 

påvirker andre (Lesjø 2008:24-25). Julie sier også noe om dette: «Det må være psykisk at noen 

har vinnervilje og konkurranse vilje». 
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Jeg tolker informantenes treningsutvikling slik at trening utvikler seg fra idrett i barndommen 

til trening på treningssenter i voksen alder. Dette samsvarer med Seippel (2011) sin forskning 

som viser at folk trener mer i idrettslagene når de er yngre, og mindre jo eldre de blir, og 

motsatt for treningssentrene: Jo eldre ungdommene er, jo flere av dem og mer trener de på 

treningssenter og mindre i idrettslag. Dette er også noe Breivik (2013) viser også i sin 

forskning, at den frivillige idrett er en hovedmotor i utviklingen av aktivitet for barn og unge 

(Breivik 2013:18), og at de unge mellom 15 og 24 år i hele perioden 1999–2011 har hatt den 

høyeste andelen som tilfredsstiller et ACSM-kriterium (Breivik 2013:50). 

Som vist her, så er altså familie og skole de to viktigste hovedfaktorene for interesse i trening 

for mine informanter. Man ser samtidig hvordan treningshabitus har utviklet seg naturlig fra 

idrett i barndommen til trening på egen hånd i voksen alder. Utviklingen av idrettsinteresse 

gjennom familie også ble en viktig faktor for å utvikle en treningshabitus som voksent 

individ. Det samsvarer med Bourdieu (1995) som sier foreldre fungerer som rollemodeller for 

dem som lærer barna de viktigste verdier. Og toppidrettsutøvere fungerer som rollemodeller i 

voksen alder ved at deres egenskaper er inspirerende for unge voksne i min studie.  

Jeg forstår det derfor slik at familien og idrett på skolen er de viktigste faktorer som påvirker 

utviklingen av treningshabitus, samtidig som at treningen gir psykologiske gevinster som gjør 

at man blir positivt avhengig av trening og føler seg uvel uten trening. Og jo tidligere man 

begynner å trene, jo bedre sjanser er det at man vil fortsette å trene resten av livet.  

Når det gjelder måter unge voksne forholder seg til trening på, er det klare likheter blant dem. 

Som forventet beskriver de trening som en vane og en viktig del av livet sitt. For de fleste av 

dem har grunnleggende holdninger til fysisk aktivitet og trening utviklet seg i barndommen. 

Og trening er noe som de har drevet med og vært opptatt av nesten hele livet. De kan ikke 

huske en tid uten trening. De oppfatter trening som spesielt viktig i hverdagen. Mange av dem 

sier at de bruker så mye tid på trening at det har blitt en veldig viktig del av dem. De fleste av 

informantene hadde foreldre hvor begge eller én var fysisk aktiv og trente selv. Derfor fortalte 

informantene at deres interesse i fysisk aktivitet og trening kom fra foreldrene deres. Det 

betyr at fysisk aktive foreldre overfører deres treningskjærlighet til barna sine. Og at 

foreldrenes verdier og prioriteringer spiller en stor rolle for barnas utvikling av fysisk kapital. 
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4.2 Motivasjon for trening  

 

Breivik (2013) kobler den samfunnsmessige utviklingen med trekk ved fysisk aktivitet og 

idrett til tre ulike felter: det symbolske felt, det strukturelle felt og det materielle felt. For 

informantenes ytre motivasjon er det det symbolske feltet som er spesielt viktig. I det 

symbolske feltet beskriver han hvordan de ulike samfunnsmessige trekk som 

selvkonstruksjon, fokus på kropp, helse og utseende påvirker fysisk aktivitet, og resultatet er 

friere valg av aktiviteter og idretter, friluftsliv, kroppsbygging osv. (Breivik 2013:37). 

Motivasjon for trening kan også forklares med det som Giddens sier om individets behov for 

selvaktualisering: «The reflexive project of the self generates programmes of actualisation 

and mastery» (Giddens 1991:9). Og Maslow sier også om behov for selvaktualisering: «It 

refers to the desire for self-fulfillment, namely, to the tendency for him to become actualized 

in what he is potentially. » 

 Altså ønsker individer å oppnå deres fysiske og mentale potensial gjennom trening og å teste 

hva de kan og hva de ikke kan. Ifølge Bourdieu kan man tenke at et samfunnsmessig felt og 

dets verdier inkorporeres hos den enkelte, bevisst eller ubevisst, som en habitus, et 

kroppsliggjort sett av verdier, tenke- og handlemåter (Breivik 2013:240). Bourdieu mener at 

det er samfunnsmessige strukturer og sosialisering som hovedsakelig påvirker menneskers 

habitus. Motivasjon for trening kan ifølge Bourdieu dermed forstås som en ubevist handling 

som er tilegnet individet gjennom sosialisering og det miljøet man vokser opp inn i. Noe som 

Mari sier: «Det handler mye om livsstil. Det blir en del av rutine. Hva som skal skje så å si daglig. En 

vane som jeg bare gjør.» (Mari 21). 

Som Marius sier får han mange positive følelser ved å trene og samtidig han vil løpe fortere 

og raskere enn før: 

Motivasjon for det første er velværefølelsen. Fordi det er veldig god følelse etterpå. Det å stå 

på tidlig om morgenen og få gjort det ferdig, gjort en god økt og ta dusj. Det er sikkert 

endorfiner eller hormoner på det. Så den følelsen det er motivasjon for meg. Og så er det 

motivasjon i å forbedre meg. Først å konkurrere og slå meg selv. Da har jeg lyst å imponere de 

andre hvor fort jeg løper hvis jeg løper sammen med andre jeg ikke kjenner. Det er 

motivasjonen for meg å løpe fortere at de ser at jeg er rask. Det er liksom å hevde seg for 

annerkjennelse. At andre ser at jeg er i god form og at jeg er rask. Også det er samme følelser 
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som når du sitter i lesesal sammen med femti stykker og jobber, da stemningen er at nå jobber 

vi – at alle er liksom i samme modus (Marius 26). 

Marius sier samtidig at dyre treningsklær gir ham inspirasjon til å trene og yte mer. Men 

samtidig har han et konkret mål som han vil realisere ved å løpe i maraton. Dyre treningsklær 

kan fungere som ytre motivasjon for trening sammen med indre motivasjon som 

velværefølelse. Som Marius sier: 

Å ha bra utstyr og ha bra klær. Hvis jeg går på langrennsski og trener på ski som jeg liker 

veldig, veldig godt. Så det inspirerer meg til å ha de beste skiene, de beste stavene, de beste 

klærne. Det å ha dyr og ny langrennsdress. Det å ha dyrere dress, da føler jeg meg enda 

raskere og det gir meg mer inspirasjon.  Også det å ha et konkret mål, for eksempel å løpe 

halvmaraton i september i Oslo. Og klare det på den tiden. Det inspirerer meg hvis jeg ser 

andres resultater som er bra. Å se andre vinne og prestere inspirerer meg. Også å vite at jeg 

klarer det. For eksempel har jeg gjort det veldig bra i maraton i fjor og det å bli bedre i år det 

inspirerer meg (Marius 26) 

Mange kobler også glede ved å trene og å ha et konkret mål og plan for treningen. Mange 

opplever autonomi, som kan oppleves dersom en type treningsaktivitet er selvbestemt og 

indre styrt. Som Marta sier: «If you fail to plan, you are planning to fail! » 

 Som Emma sier også: 

Jeg har alltid lyst å trene i den forstand at jeg gleder meg til å løpe fortere, for eksempel, og 

løfte tyngre.  Altså, jeg bare gleder meg til den biten der. Man må sette realistiske mål. Noe 

man tror man kommer til å klare. Hvis jeg vet at det er fysisk umulig å nå det målet, hvis det 

krever for mye av meg, hvis jeg må legge fra meg masse til side for å klare det, f.eks. at jeg 

må droppe ut av ulike sosiale sammenkomster som jeg synes er verdifulle, så gjør jeg det ikke, 

fordi det sosiale er veldig viktig for meg (Emma 24). 

Emma sier at man må ha realistiske mål som man vet at man klarer å gjennomføre. Samtidig 

opplever hun autonomi ved at hun bestemmer selv hvor mye eller hvordan hun skal trene. 

Hun setter klare grenser mellom trening og ulike sosiale sammenkomster. Hun tenker at selv 

om trening er veldig viktig, må hun ha fokus på andre ting også. Samtidig er helseaspektet 

veldig viktig for henne fordi hun vil bli gammel og ha mindre livsstilssykdommer. Hun vil 

påvirke helsen best mulig nå mens hun er ung og hun sier:  
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At man er fornøyd og føler at man har gjort noe bra for helsa. Det er grunnen til at jeg trener 

fordi jeg har lyst til å bli gammel. Da tenker jeg at jeg har fått gjort det jeg kan. Også med 

livsstilssykdommer og noen sykdommer du ikke får gjort noe med, de kommer uansett. Da har 

jeg fått gjort det jeg kan, på den måten at jeg gleder meg, alt annet har jeg ikke kontroll over 

(Emma 24).  

Følelse av tilhørighet og lignende emosjonelle tilstander er motiverende for noen, som Tor 

sier: 

Det er jo først og fremt det å holde meg selv i form. Men jeg vet at det ikke alltid er nok (ler) 

For å få venner også er en ekstra motivasjon for å trene i fremtiden. Jeg setter meg mål som 

jeg skal gjennomføre. Som å bli bedre enn forrige gang. Prestasjonen å løpe fortere enn forrige 

gang. Å bli bedre hver gang (Tor 25). 

Som Tor sier så er kompetanse og prestasjon virker motiverende for ham. Det å bli bedre og 

bedre. Han øker treningsfrekvensen og opplever prestasjon over en spesifikk ferdighet som 

det å løpe fortere. 

Trening med venner er hyggelig for Andreas også: 

Det er hyggelig å trene med venner. Det er veldig fint sosialt. Det er noe jeg liker å gjøre. 

Tennis er jo veldig fint. Samtidig det er også klart at tennis er jo konkurransen. Det heter 

vinneren får sin. Det er veldig morsomt å trene styrke sammen med venner. Så snakker vi litt 

og trener og det er hyggelig (Andreas 22). 

Andreas sier at trening med venner er hyggelig særlig når han trener styrke. Samtidig er 

trening også konkurranse. Jeg tolker det slik at når man spiller en idrett som tennis, er det 

konkurranse som gjelder, mens trening på treningssenter oppleves som mer avslappet og 

fokusert på selve treningsøkt og det å være sosialt med venner, der det ikke gjelder å vise hva 

man kan eller å få anerkjennelse av andre.  

For mange er det en velværefølelse som virker motiverende – at de føler seg bra etter en 

treningsøkt. Trening oppleves som et fritt sted hvor man er alene og bare har seg selv å 

fokusere på. Man kobler ut alt som skjer rundt seg. Det kan tolkes sånn at i dag siden unge 

voksne har mange roller og ting de må rekke å gjøre, så opplever mine informanter at trening 

er et fint sted å være for seg selv og slappe av. Å oppleve egen kropp og mental velvære. Som 

Emma sier: «det er mye mer et fristed, det er bare min tid. Nå er det bare meg, på en måte, hvis jeg 

ikke har andre med meg til å trene» (Emma 24). 
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Også Marta sier det også: 

Veldig mange ganger så er det nok fordi at jeg vet at jeg kommer til å føle meg bedre etterpå. 

At jeg har det gøy akkurat der og da. Etterpå får jeg en velværefølelse. Jeg føler meg stolt av 

at jeg har gjennomført det (Marta 27). 

Marius sier at for ham trening betyr overskudd og han får energi. Han kobler trening med 

flere positive mentale gevinster: 

Trening for meg betyr overskudd. At jeg føler meg frisk etterpå. Jeg får energi og blir klar og 

kvikk og føler klar for å ta fatt på hverdagens oppgaver. Og så synes jeg det er spennende å 

teste meg selv. Jeg synes det er spennende å flytte grenser. Spennende å se hvor langt jeg kan 

nå. Jeg har løpt halvmaraton på god tid. Og jeg synes på en måte det er spennende å se hvor 

langt jeg kan presse meg. Jeg kan være ganske utholdende. Resultater er veldig viktig for meg. 

Når jeg først bestemmer meg for noe, vil jeg ha så bra resultat som mulig. Og selvfølgelig er 

det utseende også. At jeg ser bedre hvis jeg er i form enn hvis jeg ikke er i form (Marius 26). 

Jeg tolker det som Marius sier at trening for ham fungerer som et bevis eller et kriterium for 

hans mentale og fysiske styrker og svakheter. For ham resultater og prestasjoner er viktige 

faktorer for trening. Jeg tenker at han føler seg bra ved å trene. Selvfølgelig han har spesielle 

personlige egenskaper som gjør at han vil flyte egne fysiske grenser og oppnå mer og mer. 

Samtidig som utseende er en viktig aspekt for hans motivasjon. 

For mange informanter fungerer musikk som ytre motivasjonen for å fortsette å presse på. 

Som Marius sier: 

Musikk gir meg egen motivasjon til å fortsette å presse på når det går spesielt tungt. For det 

første er det tungt og tar lang tid hvis jeg skal løpe 1 time på tredemølle, så det er litt kjedelig, 

egentlig. Det er musikk i lokalet og det elsker jeg, eller jeg har min egen musikk. Men også 

når det blir tungt så hjelper det å ha noe som driver deg rytme, i upbeat-musikk som simulerer 

en konkurransesituasjon eller får meg til å tenke at nå er det viktig å fortsette å prestere. Det er 

en slags fartssøker, kan du si. Det er noe som kommer i øret mitt og gir meg en følelse å 

fortsette å jogge eller fortsette å prestere. Det er vel fordi jeg er glad i musikk og det hjelper 

meg til å trene og bevege meg. For meg det er lettere å prestere bra når jeg har noe på øret enn 

når jeg ikke har noe på øret (Marius 26).  

Jeg tolker det som Marius sier at musikk har ytre motiverende effekt for prestasjoner i trening. 

Han sier at han liker å høre på musikk ellers.  
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Jeg ble interessert hvordan han følte seg uten å høre på musikk. Og jeg spurte Marius 

følgende spørsmål:  

Intervjuer: Har du noen gang trent uten musikk? Hvordan var følelse da?  

Ja jeg har gjort det. Og følelsen er da at jeg er litt sånn alene. At det er litt et slags vakuum. Og 

hvis jeg går tungt så er det ingen ytre faktorer som motiverer meg til å fortsette. Fordi det er 

bare meg selv, helt stille. Men for meg personlig det er ekstra ytre faktor som kommer med 

musikken. Og den mister jeg når jeg ikke har den. Jeg liker litt sånn upbeat popmusikk. Litt 

sånn teckno. Noe som har god fast rytme og driv. Type Kygo eller vanlig popmusikk (Marius 

26).  

Det som Marius sier kan tolkes sånn at musikk er veldig viktig for ham for ekstra motivasjon. 

Musikk gjør ham glad. At trening oppleves mye mer morsomt med musikk enn uten musikk. 

At musikk skaper et slags vakuum. Også Daniel sier det samme, og at musikk hjelper ham å 

koble ut av det som skjer rundt ham, og gir muligheten til å være i sin egen verden: 

Jeg får faktisk litt inspirasjon i fra musikk. Når jeg hører på musikk, gjerne rask musikk, så 

inspirerer det meg til å jobbe litt hardere. Også da hører du ikke alt som skjer rundt deg. Du 

fokuser på det du gjør selv. Det er viktig at musikken er ganske rask. Det har en solid rytme 

som får det til å bli giret på trening, liksom (Daniel 20). 

Fort musikk med fast rytme fungerer som beste alternativ for mange. Men i følge mine 

informanter type musikk avhenger av hva de trener. Hvis de trener styrke så er det gjerne 

metal eller rock som er aktuelt. Som Christian sier: 

Ja, jeg liker å høre på musikk. Jeg føler at jeg er i en liten treningsboble. Jeg blir «prompt» og 

litt sånn gira. Jeg trener med fast rytme og hører på metal, rock. Elektronisk musikk som har 

en fast rytme, sånn at man kan føle rytmen og det er lettere å løpe.  Men når jeg trener styrke 

hører jeg på metal (Christian 21). 

Som vist her, så er det altså de seks viktige hovedfaktorer for treningsmotivasjon. For det 

første er det velværefølelse og mestring. For det andre er det felleskap. For det tredje er det 

musikk. For det fjerde er det et konkret mål. For det femte er det dyre treningsklær. Og til 

slutt er det helse og å bli sterkere. Som vist i denne delen av oppgaven trening gir psykiske, 

fysiske og sosiale fordeler. Og det er på grunn av disse fordeler at de har lyst til å trene og 

derfor er trening så viktig for dem. Trening oppleves som et fritt sted hvor de kobler seg av 
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daglige ukontrollerbare gjøremål og bare fokuserer på seg selv. Trening gjør en stolt av seg 

selv ved å gjennomføre det.  

 

4.3 Den gode treningsøkten? Slit–smerte 

 

Jeg var veldig interessert i hvordan en god treningsøkt oppfattes for mine informanter. Derfor 

spurte jeg hver av dem følgende spørsmål: Hva er en god treningsøkt for deg? Jeg spurte dette 

spørsmålet for å få litt mer dypere forståelse av trening som fenomen. Trening kan oppleves 

ulikt av forskjellige mennesker. For noen det er en slitsom og krevende prosess, og for noen 

er det ekstra motivasjon og konkurranse mot seg selv. Altså hvor mye man klarer å presse og 

flytte sine egne grenser. For de fleste av mine informanter er en god treningsøkt når de blir 

godt andpustne, svette og slitne. Flere oppfatter trening som mestring, noe Albert Banduras 

kaller self-efficacy (Bandura 1997), som er en persons bedømmelse av hvor godt han eller 

hun er i stand til å planlegge og å utføre handlinger, som skal til for å mestre bestemte 

oppgaver. Også Maslow (1943) mener at alle individer søker å aktualisere sine unike 

potensialer for å bli det som de vil bli og for å automatisere sine funksjoner. Som Marta sier: 

«Generelt føler jeg at jeg har en god økt hvis jeg har slitt veldig og at jeg føler jeg skjelver i 

beina».  

 

Dette er også noe Tor sier: 

 

Når jeg blir godt andpusten, svett og sliten, da jeg har en god økt.  Hvis jeg ikke blir ordentlig 

sliten, så føler at jeg ikke tok i så som jeg skulle ha gjort. En god økt er når jeg er ordentlig 

sliten etterpå (Tor 25).  

 

 Også Andreas sier det: «En god treningsøkt er når jeg føler at jeg er utslit. Jeg kommer hjem sliten. 

Veldig sliten. Vondt i beina. Da vet du best selv at du har trent hardt nok. At du må føle smerte, for si 

sånn» (Andreas 22). 

 

Også Christian sier det samme: 
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Det viktigste for meg er at jeg er fokusert. At det er bra intensitet. At man bruker øvelsene 

ordentlig. Man gjør øvelser 100 % sånn at man får progresjon. Jeg har alltid en plan som jeg 

følger. Jeg ville ha trenet uansett selv om progresjonen ikke hadde vært stor fordi det føles bra 

(Christian 21). 

Som andre oppleves deltakelse i trening og andre fysiske aktiviteter også som oppfyllelse av 

ens psykologiske behov. At man opplever glede etter trening. Dette er noe Emma også sier: 

Jeg liker når jeg sliter meg ut masse. Jeg synes det er behagelig med de øktene hvor jeg trener 

yoga, f.eks. hvor jeg på en måte får satt tankene på helt annet måte, bare fokusere på noe helt 

annet. Øktene kan styres etter humøret noen ganger. Er man frustrert eller irritert eller sint, da 

er det å løpe en måte å få ut frustrasjon. Jeg klarer ikke å sitte stille da. Da må jeg ut, på en 

måte. Jeg må drive med fysisk aktivitet, bare få ut. Man kan også gå på en tur. Følelsen jeg får 

etter yoga synes jeg er veldig god. Det er en helt merkelig, ubeskrivelig følelse. Du blir litt 

sånn likegyldig. Du blir sånn, eller hvert fall jeg blir sånn. Og det er jo en fin følelse (Emma 

24). 

Det som Emma sier kan tolkes sånn at trening hjelper henne for å takle vanskelige perioder i 

livet sitt. Trening fungerer for henne som terapi.  

Noen informanter mener at hvis de ikke klarer å trene som de har planlagt, føler de seg 

skuffet. Det betyr planlegging og gjennomføring av en treningsøkt er viktig for en god 

treningsøkt. Dette er noe som Marius sier: 

 

Hvis jeg ikke klarer det, så jeg blir litt skuffet på meg selv. Det er som å løpe maraton på en 

tid jeg må klare det på og det er en kamp hele veien. Hvis jeg ikke klarer det da, tenker jeg: 

faen, hvorfor klarte jeg ikke sånn og sånn. Jeg blir sur på meg selv. Så det er et slags 

konkurranseinstinkt med meg selv der. At jeg hele tiden slår meg selv og hele tiden forbedrer 

meg selv, da (Marius 26).  

 

Det som Marius sier om trening handler mye om konkurranseinstinkt, og han bruker det 

instinktet for å bli bedre og bedre hver gang. Altså er progresjon og resultater viktig for ham. 

Det er også viktig å nevne at han har motivasjon og ambisjoner om å bli bedre, selv om det 

krever en kamp med seg selv under treningen. Jeg tolker det sånn at han føler seg som en 

vinner mot seg selv ved å gjennomføre krevende treningsøkter. Og det påvirker hans selvbilde 

også hvordan han vil bli oppfattet av andre. Som vinner eller som taper. 
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Andreas mener at man må akseptere at trening krever tid og krefter. Man må være tålmodig 

og akseptere at kroppen toler ikke alt. Og smerten som trening medfører er en viktig del av 

treningen og man må godta det. Han sier: 

 

Du må gidde. Du må ikke gi opp med en gang. Det er veldig mange som går på treningsstudio 

og trener noen måneder og får vondt og slutter etterpå. Man må være villig da. Samtidig man 

må godta at det gjør vondt. Man må godta den smerten og godta at det tar tid. For noen folk tar 

det litt lengre tid enn andre. Jeg har en venn som trener styrke som meg, men han er ikke like 

rask som meg, men vi følger akkurat samme programmet. Man må godta at kroppen er bedre 

på noen ting enn andre. Man må godta kroppens styrker og svakheter. Så ikke sett altfor 

krevende mål (Andreas 22). 

 

Det som Andreas sier kan forstås sånn at man må ha personlige egenskaper for å mestre 

trening.  Man må ha evner til å fortsette uansett smerte og tid treningen krever hvis man vil bli 

flink i det. 

 

Ifølge mine informanter de har en god treningsøkt når de trener hardt og blir skikkelig slitne. 

Man kan se at hardtrening har stor verdi for unge voksne i min studie. De opplever glede og 

kontroll etter en slik treningsøkt. Det er som mestringsfølelse at de klarer å presse på seg selv 

og se hva de klarer å oppnå. Jeg tenker at de har mye kunnskap om trening og konsekvenser 

av det nemlig at hvis de klarer å fortsette å presse på så de kommer til å føle mestring og 

lykke etterpå. Den opplevelse kan forklares med Runner’s high som betyr at en føler en kan 

sprenge grenser for tid og rom og en lykkefølelse som kun oppnås ved hard trening 

(Martinsen 2011:63). Og Deep Flow er teori som sosialpsykologen Mihaly Csikszentmihalyi 

har utviklet og beskriver tilstanden hvor man under fysisk aktivitet er fullstendig fokusert og 

opplever mestring og dyp glede. Det som er viktigst er det som skjer her og nå, alt annet 

mister sin betydning. Breivik skriver at i «deep flow» to av de viktigste komponenter er at 

man føler kontroll, og at det man driver med har en verdi og mening i seg selv (Breivik 

2013:24). Ifølge Truls Raastad har trening flere positive psykologiske faktorer blant annet ved 

styrketrening er effekter som: vilje, motivasjon, smerte og redsel. Han mener samtidig at «En 

tommelfingerregel bør være at du ikke trener hardere enn at du gleder deg til neste trening, 

og at du fokuserer på noen få områder som skal forbedres» (Raastad: 2010:111). 
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 Trening i min studie kan jeg si at har både verdi og mening i seg selv for unge voksne. Som 

mine informanter sier gir trening dem mestring og velværefølelse, og det samsvarer også med 

det som Bourdieu sier om treningen som kroppens «terapi», at når man trener man er fri og 

lytter til kroppen sin. Man kjenner seg selv og har det godt med seg selv. Han mener at man 

finner en form for glede i trening (Bourdieu 1995:178).  

 

4.4 Trening og identitet  

 

Bauman beskriver hvordan den flytende moderniteten innebærer et samfunn hvor folk er frie 

til å «shop around’ in the supermarket of identities» (Bauman 2000:83).  Ifølge Maslow vil 

mennesker når de har dekket alle de grunnleggende behovene, som fysiologiske og sosiale, 

utvikle behov for anerkjennelse og selvaktualisering. Bourdieu viser at vi alle har fått en 

habitus innebygd gjennom det livet vi har levd under våre sosiale betingelser. Den er et 

produkt av vår sosialisering, og dermed er den aldri helt ferdig og aldri uten spor av vår 

bakgrunn. Habitus er internalisert sosiale forhold, altså sosiale forhold i individuell versjon 

(Bourdieu 1995, 1999:141). Altså er habitus «en strukturert struktur som er predisponert til å 

fungere som en strukturerende struktur». At disposisjonene er strukturerte betyr at de selv er 

skapt av ytre sosiale forhold.  

I takt med at man trener, vil man tilegne seg en form for fysisk kapital som vil være med på å 

påvirke ens forhold til fysisk aktivitet (Bourdieu 1978, 1984; Shilling 1991:654). I tillegg har 

Giddens (1991) poengtert at selvet er bokstavelig talt kroppsliggjort ved at kroppen er aktiv 

del av en handligns system altså man sier «this is where I live”. Denne refleksive holdningen 

til kroppen inkluderer også vurderinger av helse, trening, kosthold og livsstil. Kroppen kan 

sies å illustrere den biografiske narrative. Hvem man er og vil være (Giddens 1991: 77-78). 

Hvordan man skaper sin egen identitet i dagens individualistiske samfunn hvor unge voksne 

har mye valgfrihet til å skape sitt eget selvbilde. 

 

Som Marta sier: 

Jeg identifiserer meg som en person som trener mye. Sånn skal det være. Jeg har bestemt at 

det er min identitet. Kanskje det er litt skummelt at hvis det skjer at jeg ikke får mulighet til 

trene som jeg vil, hva skjer da med identiteten min? F.eks. tenker jeg på helse hvis det skulle 



47 

 

skje ett eller annet og jeg plutselig ikke har en mulighet til å være den treningspersonen lenger. 

Da må jeg plutselig finne en ny identitet. Å finne hvem jeg er. Jeg blir litt avhengig av å trene 

for å føle meg bra med meg selv (Marta 27). 

Marta sier at hun har bestemt at trening skal være hennes identitet. Hun har valgt å være en 

aktiv person. Samtidig tenker hun om fremtiden hvis hun ikke får mulighet til å trene og hva 

hun skal gjøre da. Dette viser hvor mye Marta assosierer seg selv med trening og hvem hun er 

som person. At trening er noe som er kroppsliggjort og en viktig del av hennes personlighet. 

Noen andre sier også at uten trening kommer de til å føle seg tomme, fordi treningen har 

«grodd fast» i deres identitet. Som Emma sier: 

Trening gir meg energi det å mestre. Altså mestring gir meg energi. Jeg føler meg bedre da. 

Også det er en vane. Jeg har hatt det hele tiden, så uten trening blir det på en måte som å ta 

bort noe. Det blir litt rart og tomt. Fordi det har grodd, fast for å si på den måten (Emma 24).  

Flere informantene identifiserer seg selv sterkt med trening. Som Marius sier det: 

Jeg tror nok trening påvirker meg mer enn jeg skulle ønske. Det er slik at jeg føler mer verdt 

som et menneske hvis jeg er i god form og godt trent. Fordi når jeg var liten så var jeg tykkere, 

litt sånn lubben. Og følte meg treig og ikke så rask som de andre og ikke så flink, følte jeg da. 

Og derfor er det viktig for meg i dag å være rask og trent og føle meg bra med meg selv. Så 

det er en del av selvbildet mitt. Også det er nok slik at jeg er litt opptatt av hva andre tenker 

om meg også (Marius 26). 

Som Marius sier han føler som et menneske når han trener. Han føler seg som en flink og rask 

person nå. Det som han sier kan tolkes sånn at trening er viktig for ham for selvbilde dannelse 

altså hvem han er som person og hvordan han vil fremstå seg selv for andre. 

Tor sier at han vil fremstå som seriøs og pålitelig, og treningen hjelper ham med å fremstå 

som han ønsker: 

Jeg ønsker å være en person som fremstår som seriøs og pålitelig. Man føler at å trene bidrar 

litt til det. Fordi hvis jeg klarer å gjennomføre det, så jeg er en strukturert og pålitelig type. Jeg 

ønsker å være så bra som jeg klarer å være vil jeg si (Tor 25). 

Marius vil ikke belaste samfunnet, men være en ansvarlig samfunnsborger. Det er noe som 

kan oppfattes som at han vil ta kontroll over sin egen helse gjennom trening og 
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selvdisiplinering. Jeg tror det sier mye om hva slags verdier han har. Verdier som igjen 

tilegnes gjennom sosialisering. 

Så føler jeg at jeg kan bidra mer til samfunnet ved å være friskere og raskere. For ikke å 

belaste det offentlige med sykehusutgifter. At jeg på en måte kan være produktiv, og det er 

viktig for min identitet å kjenne at jeg kan bidra i samfunnet rundt meg. Det er viktig for meg 

selv å vite at jeg ikke er hjelpeløs. At jeg kan gjøre noe hvis jeg vil (Marius 26). 

For noen er trening noe som tar mye av tiden deres, men de har grenser hvor mye treningen 

skal påvirke på deres identitet og liv. At sosiale sammenkomster også er viktige i deres liv 

som de prøver å tilpasse til treningen. Som Mari sier: 

 (….) hmm, godt spørsmål. Det er jo klart at når jeg bruker så mye tid på det, så det blir jo en 

stor del av hvordan jeg definerer meg selv. Men jeg er også bevisst på at det er ikke alt ved 

meg. Jeg er bevisst på at det er en stor del av meg, men jeg jobber med at det ikke skal være 

alt. Jeg dropper ikke familieselskaper fordi jeg skal trene. Jeg er ikke så gærn. Trening handler 

mye om livsstil. Det blir en del av rutine. Noe som skal skje så å si daglig og en naturlig del av 

livet (Mari 21). 

Mari sier at trening er som en vane og rutine som er blitt en naturlig del av livet hennes. Det 

kan føles at man automatisk får lyst til å trene. At kroppen gir signaler når du må trene. 

Som vi har sett, er trening veldig viktig for selvbildedannelse for de fleste av informantene. 

For noen er trening viktig for å fremstå som en seriøs og pålitelig person. For andre er det 

viktig for selvaktualisering. Og for noen er trening viktig for å være en produktiv 

samfunnsborger. 

Jeg tenker at ved å skape en veltrenet kropp gjennom trening oppnår man fysisk kapital som 

kan være en god måte for selvaktualisering. Mens Bourdieu mener at individers habitus 

formes av ytre strukturer, nemlig gjennom sosialisering blir kroppsliggjort, og kroppsliggjorte 

strukturer strukturerer atferd og handlingsmåte. Den strukturerende side av habituser er 

kognitive: klassifikasjoner, verdier, praktiske skjemaer for forståelse og verdsettelse av 

verden. Andre teoretikere som Giddens (1991) vektlegger at individer selv konstruerer seg 

selv gjennom refleksivt valgarbeid. Bauman vektlegger hvordan folk på en ny måte tvinges til 

å tenke over sine egne valg og egne personlige problemer. Bauman (2001) mener at 

moderniteten er kjennetegnet ved at den setter verden i bevegelse og synliggjør svakheten og 

forandring i alle ting. Og dette aktualiserer identitets begrep som man må tilpasse og skape 
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selv. Han sier «’Predestination’ was replaced with ’life projects’, fate with vocation – 

and ’human nature’ into which one was born was replaced with ’identity’ which one needs to 

saw up and make fit» (Bauman 2001:142). 

 

4.5 Felt og feltkapital: på et treningssenter 

 

Treningssenter er en arena, som er fokusert på helse og det å komme i form ved å bearbeide 

kroppen. Lesjø beskriver begrepet «fitness» som det å komme i form ved å trene med 

apparater eller trene i sal under instruksjon. «Fitness-fenomenet er tilpasset det moderne 

menneskets behov for fysisk aktivitet og trening, markedsført som livsstil for vellykkede og 

velfungerende individer» (Lesjø 2008:131). Sassatelli (2000) beskrives treningssenter som 

«softer place» hvor man kan drive med fysisk aktivitet mer rolig og forsiktig (Sassatelli 

2000:400). I min studie finner jeg representert mange begrunnelser for trening på 

treningssenter. Blant de viktigste grunner er følgende: effektivitet, utstyr og fleksibilitet. At 

man kan trene når man vil på dagen. På et treningssenter kan man både trene styrke og 

utholdenhet, smidighet og balanse. Det er noe som stemme med det som Breivik viser i sin 

forskning (Breivik 2013:18). Dette er noe Christian sier: 

Først og fremst er det jo lettere å være på treningssenter, enn det å trene hjemme. Man kan 

trene hjemme også, men jeg er glad i markløft, basisløft og knebøy, og det er veldig vanskelig 

å få til lignende øvelser hjemme, da. Så det blir veldig naturlig å dra på treningssenter 

istedenfor (Christian 21). 

Også Marius sier noe lignende:   

Jeg trener på treningssenter her på campus på Blindern, fordi det er tidseffektivt, det er nær 

studiestedet mitt. Og jeg kan trene samme sted som hvor jeg studerer. Det er ganske effektivt; 

det sparer tid. Og så får jeg faktisk en forutsigbar treningsøkt. Hvis jeg skal løpe, for 

eksempel, så vet jeg at jeg kan løpe på tredemølle og da får jeg den farten jeg skal ha, den 

stigningen jeg skal ha. Jeg kan planlegge øktene mine mye bedre. Hvis det er ute, og det 

kanskje er glatt og kaldt, da er det mange ting som kan skje. Det er noe med forholdene der 

inne at det er inne temperatur og liksom alt er forutsigbart og satt (Marius 26). 
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Marius sier at det å trene på treningssenter på Athletica på Blindern er fleksibelt for ham. 

Samtidig opplever han treningssenter som et effektivt sted. Det gjelder særlig når det er dårlig 

vær. Det kan tolkes sånn at trening på treningssenter fremstår som ekstra effektivt i Norge, 

mest på grunn av utstyr og dårlig vær. 

Men trening på treningssenter kan også oppleves som skummet særlig når man er der for 

første gang. Dette sier Emma noe om: «Du må veldig mye ut av comfort zone uansett hvor mye 

man har trenet». Andreas sier også det samme: 

Første gang jeg startet på treningssenter husker jeg at de andre var mye sterkere enn meg. Jeg 

hadde aldri trent veldig mye armer før. Så jeg følte at jeg var ganske langt bak de andre da. De 

andre hadde trent 3 til 4 ganger i uken. Det kommer an på hvordan man tolker det. Det var 

enten skummelt eller utfordring kanskje begge deler. Jeg tror ikke at jeg var redd, liksom, det 

var bare at det var noe helt nytt (Andreas 22). 

Vi kan si at trening på treningssenter handler om trening i individualisert form. At man er selv 

ansvarlig for å planlegge og å gjennomføre sin egen treningsøkt. Trening på treningssentrene 

fremstår for mange som et fristed fra hverdagens mas, som behov for å komme unna 

«tidsklemma». Det er noe som stemmer med Seippel sin studie (Seippel 2011:20) og det som 

Lesjø skriver om at «her er man fristilt på en måte som passer med individualiseringen» 

(Lesjø 2008:132). Dette sier Mari noe om: 

(ler) Trening for meg er på en måte noe som jeg jobber med nå. Trening er jo livsstil det, kan 

man si, det er på en måte et fristed. Når jeg trener kobler jeg alt ut som er i hjernen utenfor og 

slapper av.  Trening gir meg en høy grad av mestringsfølelse. Jeg føler jeg mestrer (Mari 21). 

Som vi ser trening gir mye psykologiske gevinster for Mari som alle andre informanter i min 

studie. Trening på treningssenter oppleves som et fristed hvor man opplever mestring og 

glede. Det kan være årsaken for dens høy popularitet blant unge voksne i dag. 

I denne delen skal jeg vise hva slags betydning treningsklær og en veltrent kropp kan bety for 

medlemmene på et treningssenter. Ettersom treningssenter er en arena der deltakerne 

presenterer og konkurrerer mot hverandre, og der en feltspesifikk kapital gjør seg gjeldende, 

kan treningssenter ut fra Bourdieus teori forstås som et felt. Slik Bourdieu har uttalt det, og 

som jeg har skrevet i teorikapittelet, så viser man ved å trene på treningssenter at det er en 

feltspesifikk kapital det handler om, og at det vil lønne seg å trene der (Bourdieu 1995). På 

treningssenter gjelder det altså spesifikk symbolsk kapital som får anerkjennelse i felt. Jeg 
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forsøkte derfor å finne frem til hva som kunne ses som den feltspesifikke kapitalen på 

treningssenter, og jeg fant at dette hovedsakelig dreide seg om to ting: treningsklær som 2XU-

tights og en veltrent kropp. 

 

         Treningsklær-2XU-tights 

 

Man kan nok si at treningsklær på treningssenter kan gi et innblikk i brukerens objektiverte 

kulturelle kapital og status (Bourdieu 1995). Bourdieu mener at «uniform fungerer 

disiplinerende som er ment å symbolisere (den sosiale) korporasjon som en enhet og som noe 

annerledes som også gir kroppen en holdning ved å bruke en bestemt type klær» (Bourdieu 

1999:151). Flere informanter mente at 2XU tights kunne gi en form for status i feltet, at 

mange på treningssenter brukte den på grunn av utseende og ikke nødvendigvis dens 

funksjon. Og at det koster mye mer enn vanlige tights og man vil vise former og at man har 

penger til å kjøpe seg dyre treningsklær. Som Marta sier: 

  

Det er spesiell type kompresjon tights 2XU som omtrent alle har. Jeg har faktisk det òg.  Det 

har bare blitt populært. Det er nok fordi det får former til å bli fine, tror jeg. Det er sånn 

kompresjonstights så det skal hjelpe til med blodsirkulasjon. Men jeg tror ingen av oss som 

trener på Blindern har behov for dem. Jeg tror det er kanskje er for elitenivå. Jeg tror 90 % 

som har slike tightser har det på grunn av hvordan det ser ut på kroppen (Marta 27). 

Også Christian sier det samme: 

Det er veldig vanlig for jenter i hvert fall i ELIXIA å ha tights som 2XU. Men i Domus 

Athletica det er billig. Og det ikke viktig hva slags tights man går med.  Jeg tror fordi det er 

merket. Jeg har et par tights hjemme også, og jeg merker ikke så stor forskjell, egentlig. Det er 

dyrt fordi det er merkeklær som polo-genser og polo-skjorte som er ganske dyrt. Det har vært 

reklamert med at den tights gjør det og det, og er bra, men det er ikke sant, det vet jeg 

(Christian 21). 

Christian sier at 2XU tights ikke har noe særlig effekt på blodsirkulasjon, som det vanligvis 

brukes for. Folk liker å bruke den på grunn av merke og status. Han mener at mange blir 

påvirket av reklame hvor det sies at den har spesielle egenskaper. Som Mari (21) sier også: 

«Mange bruker fordi det vel er status. At det koster så mye at du skal vise den.»  
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Noen informanter mener at 2XU tights har placebo-effekt – at man tenker at det virker selv 

om den ikke har noe effekt. Som Emma sier:  

Kompresjonstights har en funksjon, men den funksjonen er veldig minimalt i forhold til å 

betale 500 kroner i istedenfor 200 kroner. Jeg skulle teste en gang og brukte 2XU-tights, men 

jeg ble mer nummen i beina. Jeg vet noen som sover med det om natta. Fordi de tror at 

blodsirkulasjon går mye bedre da. Men jeg tror det er mer individuelt og placebo. Placebo er 

kjempefint, det skal aldri undervurderes (Emma 24).   

Mange informanter har opplevd at noen bruker klær som avviker dresskode på treningssenter. 

Mari sier hva som oppleves som unaturlig på treningssenter. Hun sier: 

Hvis et godt voksent menneske bestemmer at de også må bruke crazy farger på en tights, det 

var en mann godt opp i 50-årene som hadde tights i leopardmønster og oransje overdel. Det 

kommer et punkt hvor man må godta at man ikke er 20 år lenger, synes jeg da. Man legger 

merke til det (Mari 21). 

 Også Emma som jobber som personlig trener sier også at: «men hvis man bryter dresskode på 

treningssenter det må jeg si ifra for eksempel hvis noen går helt barbeint. Også Andreas sier det: 

«jeg så en kar som brukte militær uniform det synes jeg var veldig rart. Det var veldig unormalt».  

 

                   En veltrent kropp  

 

  Ifølge Goffman (1991) kan man iscenesette seg selv, eller handle på bestemte måter for å 

skape et inntrykk av seg selv som gir signaler utad om hvem man er, og hvordan man ønsker 

å bli oppfattet av andre. Gjennom de ulike uttrykk man gir, vil andre få et inntrykk av en 

(Goffman 1992:12). Bourdieus forståelse av kroppen som en form av fysisk kapital kan 

assosieres med at menneskenes identitet er koblet med sosiale verdier som er assosiert med 

kroppens størrelse, form og utseende (Shilling 1993:14). Hvordan mine informanter føler om 

det å trene på treningssenter, kan gi informasjon om trening på treningssenter som et felt. 

Når det gjelder en veltrent kropp er viktig når man trener på treningssenter. Marta (27) sier at 

siden hun er personlig trener må hun være veltrent. Hun føler et slags press for å se trent ut: 

«Fordi jeg er personlig trener og jobber der så det forventes at jeg skal være veldig bra trent og se fint 

ut. Kanskje jeg føler press der».  
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Noen sier at det er mange gutter som er veldig opptatt av utseende og har stort fokus på 

hvordan de ser ut. Samtidig er jenter det også, men de har forskjellig fokus på kropp enn 

gutter. Marius sier:  

 

Ja, jeg ser mye særlig gutter. Mange gutter er veldig fokusert på utseende og muskler. De står 

foran speilet og måler seg selv opp og ned. Du ser på blikket og måten de ser på seg selv. At 

de ser litt rundt og kanskje strammer litt muskler og armer. De tror kanskje at andre ikke ser 

på dem, men de ser. Det er mange jeg ser gjør det. Jenter også, men jeg tror ikke så mye. Jeg 

tror de ikke har så stort fokus på hvor store muskler de har på armene eller skuldrene. Men 

jenter ser kanskje mer på formene på kroppen sin. At de ser på speilet på den måten, da 

(Marius 26). 

 

Også Christian sier det: 

 

Jeg tror det er litt varierende hvor man trener. Jeg trente i ELIXIA før Lambertseter og jeg 

følte at det var et stort kroppsfokus. Det er ganske dyrt å gå der.  Og det er mange som går der 

for å sjekke damer. Fordi det er som standard at det er mange pene jenter der. I ELIXIA er litt 

viktigere hvordan du ser ut også.  Men her på student treningssenter jeg tror ikke at det er like 

stor fokus. Jeg synes det er utrolig tullete å bry seg selv om hva man har på seg eller hvordan 

man ser ut. Viktigste er at alle som er på treningssenter har en god opplevelse og har lyst til å 

fortsette å trene (Christian 21). 

 

Som Christian sier fokus på kropp er ulike i ulike treningssentre. At studenter som trener har 

ikke mye kropps fokus. Han er også litt kritisk mot å legge mye fokus på utseende på 

treningssenter. Viktigste er å trene enn å tenke om hvordan man ser ut. 

 

Også Mari som jobber som personlig trener sier at det er spesielt unge og pensjonister som 

har stort fokus på kropp på ulike måter: 

 

På treningssenter de yngre som tenderer til å være veldig kroppsfokusert synes jeg. Også en 

god del pensjonister som også trener på treningssenter som legger merke til. Jeg har en kollega 

som er veldig opptatt av utseende, han eksperimenter mye med dietter, og kroppen hans 

forandrer seg deretter. Og disse pensjonistene kommenterer at han har så store lår. De eldre 

legger merke til andres kropp og kommenterer (Mari 21). 
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Mennesker påvirkes av det sosiale feltet som de ofte oppholder seg i. Dette vil være med på å 

påvirke hvordan de tenker og føler, hva de ser på som akseptabelt atferd og hva de ser som 

uakseptabelt. Flere av mine informanter mener at treningsklær som 2XU-tights virker som 

objektiverte kulturelle kapital som gir status i det feltet hvor det er aktuelt å bli anerkjent av 

andre. Og ifølge mine informanter bruker noen det bare på grunn av utseende, identitet og 

status. En veltrent kropp anses som fysisk kapital og feltkapital på treningssenter. På 

treningssenter er det spesielle dresskode og fysisk kapital som gjelder og får anseerkjennelse. 

De viktigste faktorene for treningen på treningssenter er fleksibilitet, utsyr og effektivitet.  

 

4.6 Sosialt fellesskap på treningssenter 

 

Unge voksne i min studie viser at de ikke oppfatter treningssenter som en arena hvor man kan 

skaffe seg nye venner og oppleve sosialt felleskap. Marta sier: 

Hvis jeg skulle velge trening alene eller sammen med noen så ville jeg ha valgt alene. Fordi 

man ikke behøver å forholde seg til noen, at man gjør det man skal og man får på en måte 

gjort alt en har planlagt. Jeg snakker ikke med noen. Det er det samme som å gå på Karl Johan 

hvor det er mange andre mennesker, og jeg ser treningssenter på sammen måte. Man er 

tilfeldigvis på samme sted i samme tid (Marta 27). 

Marta sier at på treningssenter kommer man med en plan som man vil realisere og man får 

gjort det man har tenkt å gjøre. Opplevelse av felleskap er det samme som å gå på Karl Johan. 

Jeg tolker det slik at trening på treningssenter kan oppleves som en egen «verden» hvor man 

bare vil fokusere på seg selv og koble ut alle andre mennesker. Det sier også noe om 

individualisme, at man vil være alene og bare slappe av uten å tenke på hva andre gjør. Og 

man kan selv utføre de øvelsene som man skal gjøre. Det kan kobles med det at unge voksne i 

dag har mer kunnskap om trening og selv kan utføre det uten å ha en instruktør som sier hva 

de skal gjøre og hvordan.  

Også Daniel (20) sier det samme: «jeg liker ikke å trene sammen med noen. Jeg bor sammen med 

noen, så de blir ofte med når jeg skal trene, så jeg har ikke noe valg. Men jeg ville helst trent helt 
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alene. Også Emma sier: «folk snakker ikke med hverandre, det er en uting som nordmenn har. Man 

prater ikke med sidemannen. Det er bare kulturen i Norge, egentlig. Det er litt merkelig» (Emma 24). 

og Christian bekrefter dette: 

Jeg tror det er uvanlig å bli kjent med helt nye mennesker på treningssenter. Jeg er jo litt 

utadvendt person fordi jeg vil hjelpe andre, og de utadvendte vil snakke med hverandre. I 

Norge er det sånn at folk er reservert. Så det er ikke alle som er like glad for å snakke med 

andre (Christian 21). 

Marius mener at han har mange venner allerede og bruker ikke treningssenter for å få nye: 

Jeg drar aldri på treningssenter for å få dekket sosiale behov. Jeg er der for å trene først og 

fremst. Og hvis jeg treffer en kompis er det en bonus, men det er sjelden. Men hvis jeg er 

alene blant ukjente, da er jeg i min egen verden egentlig. Det er ingen felleskap for min del. 

Kanskje 2 %. Jeg ser jo andre folk. Og jeg smiler hvis noen sier takk, jeg skal overta den 

maskinen. Men det er helt høflighetsnødvendig kommunikasjon (Marius 26). 

De fleste av mine informanter beskrev trening på treningssenter som å komme, trene, og gå – 

uten å snakke med noen – både som vanlig og akseptert. I studien fremheves dannelsen av 

nye mellommenneskelige relasjoner på treningssenteret, gjerne nye vennskap, som et uvanlig 

fenomen. De fleste sier at hvis de ikke trener med venner, opplever de ikke noe sosialt 

felleskap på treningssenter. Fem sentrale betingelser i flere av mine informanters skildringer 

av felleskap på treningssenteret var: For det første, folk bør ikke plage hverandre. For det 

andre, folk er reservert. Og for den tredje kommunikasjon med andre var «helt 

høflighetsnødvendig kommunikasjon». For det fjerde at de helst ville trent helt alene. Og 

femte er at felleskap på treningssenter er det samme som å gå på Karl Johan. 

 

4.7 Oppsummering 

 

I dette analysekapittelet har jeg sett på ulike motiver eller begrunnelser for hvorfor mine 

informanter trener, hvordan de opplever trening som selvbildeskapende aktivitet samt 

hvordan vi kan se treningsklær og en veltrent kropp som en feltkapital med tilhørende felt. Vi 

har sett også om unge voksne opplever sosial felleskap på treningssenter. 
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Det viser seg å være betydelig grad av sammenfall i grunnene for, og opplevelsen av å trene. 

Som vist i denne delen er det seks hovedfaktorer for treningsmotivasjon. For det første er det 

velværefølelse og mestring. For det andre er det felleskap. For det tredje er det musikk. For 

det fjerde er det et konkret mål. For det femte er det dyre treningsklær. Og til slutt er det helse 

og å bli sterkere. Det å høre på musikk oppfattes å ha en ytre motiverende effekt på 

treningssenter. De fleste sier at musikk gir dem energi til å trene mer og skape sin egen 

verden, samt å dempe lyder av alt som skjer rundt dem. Trening oppleves som et fritt sted 

hvor man kobler seg av daglige ukontrollerbare gjøremål og bare fokuserer på seg selv. 

Trening gjør en stolt av seg selv ved å gjennomføre det. 

Når det gjelder interesse for trening sier ni av ti informanter at de fikk det i barndommen av 

foreldre og lærere. Foreldre og lærere fungerer altså som rollemodeller for dem, som lærte 

dem de viktigste verdiene. Jeg forstår det derfor slik at familie og skole er de viktigste 

faktorer som påvirker utviklingen av treningshabitus samtidig som treningen gir psykologiske 

gevinster som gjør at man blir positivt avhengig av trening og man føler seg uvel uten å trene. 

Og for unge voksne i dag er det idrettsutøvere som virker som inspirasjon for trening. 

Idrettsutøvere betraktes som viljesterke og målrettede individer. Videre antar jeg at personer 

som har drevet med idrett fra barndommen, vil ha mer kroppsliggjort treningshabitus, og 

overgang til treningssenter vil være en naturlig del av treningsutvikling for dem. Det 

samsvarer med det som Bourdieu (1995) sier med habitus som konstrueres av samfunn og 

kultur man vokser opp inn i. Det er også noe som Gunnar Breivik sier i sin artikkel «det 

gunstige er at for de som har fått smaken på det fysisk aktive liv er det vanskelig å gi slipp på 

de gode treningsstundene og rusen etter en god aktivitets økt» (Breivik 2012). 

Trening og identitet kan forklares med teorier som for eksempel representert ved Giddens 

(1991), som hevder at vår tids mennesker preges av en økt grad av selvrefleksivitet, der egen 

identitet er selve tema for refleksjonen. Min analyse her tyder på at individers treningspraksis 

meningsfylt kan fortolkes i lys av en prosess der selvbilde konstrueres. Jeg er enig med 

Giddens i at man velger selv egen identitet, men jeg ser imidlertid denne refleksjonen som 

sterkt formet både av individers sosialisering i familie og av kontakten med institusjoner som 

skole. Jeg mener at vi er ubevisst formet av miljøet vi vokser opp i. Selv om vi tar valg, så er 

hva vi velger allerede kodet inn i oss gjennom sosialisering og kulturen vi er medlem av, også 

som Bourdieu sier det (1995). 
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Jeg også fant ut at treningsøkten kan oppleves ganske likt av mine informanter. For noen det 

er viktig for helse og for noen det er ekstra motivasjon og konkurranse mot seg selv. Det er 

altså snakk om hvor mye man klarer å presse og flytte sine egne grenser. Men felles for mine 

informanter er at de oppfatter en god treningsøkt når de blir god andpustne, svette og slitne. 

Flere oppfatter trening som mestring og det å flytte egne kroppslige grenser.  

Jeg fant også ut at unge voksne i min studie ikke opplever sosialt felleskap på treningssenter. 

De tenker at man ikke får nye venner gjennom treningssenter, i og med at folk ikke snakker 

sammen der.  Treningssenter brukes kun for å trene sammen med venner man allerede har fra 

før. Bekjentskap på treningssenteret begrenser seg til treningen og strekker seg ikke ut over 

treningen på treningssenter. Folk liker å være for seg selv i sin egen verden. Som noen av 

informantene uttrykker, så er folk i Norge reserverte og liker ikke å snakke med ukjente. Dette 

kulturelle trekket får jeg inntrykk av gjelder også på treningssenter. Fem sentrale betingelser i 

flere av mine informanters skildringer av felleskap på treningssenteret var for det første at 

folk bør ikke plage hverandre, for det andre at folk er reservert, for det tredje at 

kommunikasjon med andre var «helt høflighet nødvendig kommunikasjon», for det fjerde at 

de helst ville trent helt alene, og for det femte at felleskap på treningssenter oppleves samme 

som å gå på Karl Johan.  

Jeg har sett på hvordan man kan forstå et treningssenter som et felt der man får anerkjennelse 

av ulik feltspesifikk kapital. Treningsklær og en veltrent kropp kan oppfattes som former for 

slik kapital. Gjennom dyre 2XU tights kan man vise en form for økonomisk kapital i feltet. 

Det å ha en veltrent kropp ses på som viktig når man trener på treningssenter. Man kan vise 

seg frem og oppnå en form for beundring og anerkjennelse.  Eksempelvis følte noen av mine 

informanter seg utilpasset første gang de startet å trene på treningssenter fordi de følte seg 

ikke så sterke og trente som de andre som var der. Vi har samtidig sett at på treningssenter det 

er dresskode og spesiell oppførsel som man må oppfylle eller det kan oppfattes som avviker 

og unormalt. Hva som verdsettes også bestemmes av hvor man trener som mine informanter 

sier det er forskjeller mellom ELIXIA og Athletica i Blindern. At i ELIXIA er det mye fokus 

på kropp og klær enn i Athletica. 

I denne forbindelse er det dessuten verdt å stille spørsmål om det jeg her studerer er på grunn 

av moderne menneskers individualisme og det å skape eget selvbilde gjennom trening, eller 

om det finnes spesielle trekk ved det norske samfunnet og treningssenterfeltet som det er 

verdt å legge stor vekt. Jeg tror et veldig viktig poeng er at trening har stor verdi i Norge på 
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grunn av velferd og god økonomi. Breivik (2013) sier i det strukturfeltet er det 

samfunnsmessige trekk som blant annet kortere arbeidstid, likestilling, barnehager, mer 

uorganisert idrett som har påvirket på fysisk aktivitet ved at folk har mer tid til trening. I det 

materielle feltet er det trekk ved samfunnet som blant annet bedre økonomi, bedre utstyr og 

innovasjoner har påvirket fysisk aktivitet ved at flere har råd til dyre og ressurskrevende 

aktiviteter, jogging og treningssentre er blitt alternativer for tidsklemme osv. (Breivik 

2013:37). Velferdsstaten gir altså individer muligheter for selvaktualisering.  

I neste kapittel skal jeg se videre på hvilke forståelser har unge voksne av kulturelle idealer 

om trening og kropp. Da skal jeg se hva trening og en veltrent kropp symboliserer for unge 

voksne og i det norske samfunnet generelt. 
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5 Hvilken forståelse har unge voksne 

av kulturelle idealer om trening og 

kropp? 

 

I dette kapittelet skal jeg undersøke den andre problemstillingen ved å komme nærmere en 

forståelse av hvilke oppfatninger unge voksne har av kulturelle idealer om en veltrent kropp. 

Som vist tidligere i oppgaven har trening stor rolle for selvbildedannelse. Og en veltrent 

kropp utvikles som regel gjennom hard trening og selvdisiplin. I denne delen av oppgaven 

skal jeg først finne ut hva en veltrent kropp symboliserer ifølge de unge voksne. Jeg ville 

finne ut av om anerkjennelse og status var viktig for dem i sammenheng med kropp. I tillegg 

ønsker jeg også å finne ut hva de tenker om økt fokus på kropp og utseende i dag – om 

kulturelle idealer og stort fokus på en veltrent kropp kan forstås som resultat av sosiale medier 

og samfunnsutviklingen for øvrig. Og til slutt vil jeg forsøke å finne ut hva de tenker om 

sammenhengen mellom trening og livsstil, altså hva de tenker om usunne vaner i forhold til 

trening. 

Media og samfunnet har stor påvirkning når det gjelder å forme kropp og utseende etter gitte 

standarder. Ulike helse- og treningstips i form av riktig kosthold og fysisk aktivitet har ført 

med seg ideen om den veltrente kropp, og kroppen blir et individuelt prosjekt som man må 

skape selv. Man kan også få inntrykk av at det fokuset på attraktivitet og kroppsidealer som 

gjenspeiles i reklame og media, har stor påvirkning for hvordan de unge voksne ønsker å 

fremstå.  

Da jeg startet forskningen, hadde jeg tanker om at personer som trener og har en veltrent 

kropp bortsett fra å se veldig fin ut også må ha spesielle egenskaper som gjør dem til det de 

er. En veltrent kropp kan fortelle mye om en person. Jeg viste også at hva som oppleves som 

en fin kropp avhenger av kulturen og tiden man vokser opp i. Jeg tenkte også at de meninger 

ikke ville gjøre seg gjeldende for alle individer i samme type kultur.  
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5.1 Hva forteller en veltrent kropp?  

 

Ifølge Bourdieu (1985) er dannelsen av fysisk kapital avhengig av at man har tid, økonomiske 

ressurser og lyst til å trene. Og det er det som gir fysisk kapital sosial verdi og anerkjennelse, 

nemlig at ikke alle har muligheter for å gjøre det selv (Shilling 1991:654). Ifølge Bourdieu er 

dannelse av fysisk kapital ikke bare aktuelt for klassedistansering, men den skaper også sosial 

ulikhet i samfunnet (Shilling 1991:656). Shilling skriver at fysisk kapital utvikler seg i 

samspillet mellom sosial plassering, habitus og smak: «physical capital develops through an 

interrelationship between social location, the “habitus” and taste» (Shilling 1991:654).   

Derfor er kroppen alltid i en utviklingsprosess. Ifølge Giddens kroppen er ikke bare «et 

passivt objekt», men del av et handlingssystem (action system). En refleksiv holdning til 

kroppen blir et middel for å konstruere et udifferensiert og unikt selv som (Giddens 1991: 77-

78). Derfor var det interessant for meg å vite mer om hva unge voksne i min studie tenker om 

en veltrent kropp. Men jeg spurte også hva de tenker om sin egen kropp. Andreas sier 

følgende: «jeg mener ikke at jeg har den beste kroppen i verden. Jeg tenker at det er min kropp og jeg 

må holde den bra. Det er viktigste. Jeg kan ikke bytte kroppen». 

Og Christian svarte på følgende måte: 

1 til 10 (Ler) jeg tror jeg er 7, men er det alltid ting man vil hele tiden forbedre på. Man må 

klare å se hvor grensene går og opprettholde balanse. Hvor man skal være pirkete og hvor man 

godta seg selv. Hvor fiksert man skal være. Man må være litt forsiktig og ikke bli ekstrem, 

som f.eks. anoreksi, de som ser i speilet og tenker at de er tykke (Christian 21). 

Som Christian sier er han ganske fornøyd med kroppen sin, samtidig som han vil bli bedre. 

Det betyr at kroppen er stadig under forbedringsprosess. Christian sier også at man må vite 

hvor grensene går så man ikke blir ekstrem. Jeg tolker det sånn at balanse er viktig å 

opprettholde hvor perfekt man vil bli. At det stadig å strekke seg etter idealer kan være farlig 

og gå utover helse og andre områder i livet.  

Mari sier det også: 

Jeg føler meg faktisk ganske fornøyd. Jeg vet at jeg er sterk. Samtidig jeg er ikke så opptatt 

av hva jeg spiser. Jeg kan spise hva jeg vil. Jeg synes at min kropp sier at jeg trener mye og 

jeg kan kose meg og spise det jeg har lyst til (Mari 21). 
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Marta mener at man godtar sin egen kropp jo eldre man blir: «ganske fornøyd, jeg tror man aldri 

blir helt fornøyd med kroppen sin.  Jeg tror at jo eldre man blir, at man godtar hvordan man ser ut 

mer, tror jeg. I hvert fall i min tilfelle det har vært sånn».  

Videre mente flere av informantene at dersom man behersker det å få en veltrent kropp, så 

kan man høste mange positive gevinster og oppnå en form for status. De mente at mange, ikke 

nødvendigvis dem selv, i samfunnet ser på det å ha en veltrent kropp som status, og det å være 

overvektig som noe negativt. Jeg mener at dette viser at det å ha en veltrent kropp er en fysisk 

kapital slik Bourdieu (Bourdieu 1978, 1986). beskriver. Samtidig vil man distingvere seg fra 

andre ved å vise at man har kontroll og tar vare på seg selv. Ved å ha en veltrent kropp kan 

man bevise hvem man er og hvem man helst ikke vil være. Det kan være ubevisst, som at 

individer handler på den måten at de oppleves som distingverte i samfunnet selv om de selv 

ikke ser og opplever seg selv på den måten. Unge voksne i min studie mener at de som ser 

veltrente ut, kobles med positive personlige egenskaper som: intelligent, pliktoppfyllende, 

disiplinert, troverdig osv. Og positive fysiske egenskaper også som det å være i god form, ha 

god helse, være attraktivt og ha utstråling. Som Marius sier: 

En veltrent kropp synes jeg forteller flere ting. Det forteller meg at du har selvdisiplin og 

selvkontroll. Jeg synes du virker klok, intelligent og smart. Så jeg får mange gode 

assosiasjoner. Jeg tror en veltrent kropp beviser at du kan forvalte andre områder i livet ditt på 

like god måte. Og derfor får jeg masse tillit. Det forteller meg hvilken type person du er og 

hva slags livsstil du har. Det er status knyttet liksom å være i best form og se bra ut, da 

(Marius 26). 

For Marius forteller en veltrent kropp at man har kontroll i livet sitt og klarer å styre det på en 

god måte. Han kobler den med tillit. Jeg har en oppfatning av at han generaliserer sine egne 

personlige egenskaper til alle andre som trener og har en veltrent kropp, som i mange tilfeller 

kan være feil. Å ha en veltrent kropp betyr ikke nødvendigvis at man kan stole på noen. Jeg 

tolker det sånn at en veltrent kropp skaper mye positive forventninger i samfunnet. Og disse 

forventningene kan ikke stemme for alle individer. Men selv om en veltrent kropp likevel 

ikke sier direkte hva slags personlighet man har, betyr det ganske mye hvordan man oppfattes 

ved førsteinntrykket. Mens noen mener at betydningen av en veltrent kropp avhenger av i 

hvilke miljø man er i – at hvis alle vennene dine trener og har en veltrent kropp, må du være 

som dem også. En veltrent kropp betyr også at man har god helse og ikke blir mye sykemeldt. 

I tillegg er det veldig viktig å følge med trender i samfunnet. Som Julie sier: 
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Det avhenger av miljøet hvor man er. Det er mange som ikke bryr seg om det. Man kan helt 

sikkert finne noen venner som er enige med deg. Men generelt i samfunnet er det viktig at man 

følger med. Man kan tenke at man er lat hvis man ikke trener eller ikke er opptatt av utseende. 

Jeg har lest noen diskusjoner om at det er mange yrker som søker trente og fysisk aktive 

personer, da man ikke blir ofte sykemeldt og man er frisk. Det er også det første inntrykket 

arbeidsgiver får av deg (Julie 20). 

Noen kobler status og en veltrent kropp med bosted, som Andreas sier: 

Når jeg tenker på status ser jeg en dame som er veldig tynn, høy og med hvitt hår. At kanskje 

er hun fra vestkanten. Jeg kommer selv fra vestkanten og de fleste der er hvite, tynne og 

blåøyde.  Det har jeg sett og det jeg vet i praksis. Vestkantfolk er generelt tynnere enn de 

andre. Men jeg vet ikke om de trener veldig mye, men det kan være at de spiser riktig også 

(Andreas 22). 

Andreas sier samtidig at det er forventninger og fordeler som er koblet med en veltrent kropp: 

Det er en fordel å se tynnere ut for damer, og sterkere for gutter, liksom. Det er sånn at folk 

dømmer deg hvordan du ser ut. Helse er også en veldig viktig variabel. Men jeg tror at 

utseende er viktigst fordi jeg har skjønt det når jeg hører til andre. Jeg tror at mesteparten av 

folk trener for å få bedre utseende. Hvis du ser en veltrent kar eller en jente er det naturlig å 

snakke med dem og spørre om hva slags idrett de er med. Og kanskje hvis en person ikke er så 

trent er det ikke så naturlig å spørre: så du en fotballkamp i går? Hvis man ser veltrent ut 

skaper man forventninger i samfunnet. Hvis jeg driver med idrett selv og jeg skal ansette en 

lubben kar, da tenker jeg sånn nei ... og hvis jeg ikke bryr meg om idrett, så sier jeg: ja kanskje 

du kan om den jobben da. Det kommer an på hva slags perspektiver du har. Perspektivet er 

viktigst, mener jeg. Alle synes trening er positivt. Det er ingen som synes at det å være feit er 

noe positivt. Trening er bra i underbevisstheten selv om du ikke tenker om det (Andreas 22). 

Det kan tolkes sånn at vi liker å samhandle med dem som vi finner noe felles med og opplever 

som naturlig å snakke med. Og en veltrent kropp sier mye om interessene som en person kan 

ha. Hvis man ser veltrent ut, oppleves det som naturlig å snakke med ham eller henne om 

trening og sport. Og i jobbsammenheng vil arbeidsgiver som selv trener foretrekke å ansette 

en som trener også. Det kan oppleves at de har samme type kulturell kapital og felles 

interesser. Ifølge Bourdieu kan man oppnå anerkjennelse ved å ha en trent kropp, som igjen 

kan få betydning på ulike områder (Lesjø 2008:118). Dette sier også Marta noe om: «hvordan 

de blir behandlet bare sånn som på jobbtilbud for eksempel. Det kan gå faktisk veldig mye på det ytre 

som bestemmer noen ganger». Men Marta mener samtidig at man må være passe trent og idealet 
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er ikke bare å være for tynn heller: «det forventes at man skal se sunn ut. At man har sin idealvekt, 

men idealet er ikke for tynn heller». For noen gir det å ha en veltrent kropp dem anerkjennelse og 

respekt i samfunnet. Som Daniel sier: «det er regnet med at man er mer attraktivt hvis man er 

sterk, høy og tynn. Du skal være en perfekt blanding. (..) Når folk ser at du er godt trent respekterer de 

deg. Det er også noe som Tor sier at «man skal helst se ut som modell ifølge media. Det er jo 

idealet. Den perfekte kroppen».   

Noen mener at de ikke blir imponert av en veltrent kropp, men først og fremst tenker om hva 

som ligger bak den. Og det som ligger bak den er et ønske om kontroll i livet hvor man har 

mye å gjøre og mister oversikt over noen ganger.  Emma sier om det: 

Kroppen sier veldig lite om en person i en treningssammenheng, da. Det imponerer meg aldri. 

Jeg tenker ikke så mye over det. Hvis du begynner å prate med dem ligger det ofte, men ikke 

alltid en tanke om kontroll bak. Veldig mange har ikke kontroll på resten av livet sitt så de 

prøver å ha kontroll på noe som de har mulighet til å få kontroll over. Og de idealene som 

veldig mange bygger opp nå. Det holder ikke lenger bare å trene, du skal se ut som at du trener 

også. Du skal ikke lenger være tynn, men du skal være muskuløs (Emma 24).  

Ifølge Merleau-Ponty kan vi bare føle og oppleve oss selv gjennom kategorier som andre 

danner om oss «through the eyes of others» (Crossley 2001:143). Og hvordan vi representerer 

oss selv i forhold til andre er veldig viktig for vårt selvbilde. Det kan være også ulike grupper 

hvor utseende er særlig viktig, som Mari sier noe om: «Det er i det miljøet blant de unge som er 

på sentre. Det er sånn status å ta veldig mye og løfte veldig mye» (Mari 21). 

Min studie kan gi en indikasjon på at det som trolig kan anses som en form for distinksjon i 

Norge i dag, er en fysisk kapital i form av en veltrent kropp og en aktiv og sunn livsstil. Mine 

funn samsvarer også langt på vei med teorien til Bourdieu i forhold til hvordan man gjennom 

ulike valg av blant annet livsstil kan skape en distinksjon (Bourdieu 1995). Hvis man klarer å 

utvikle treningshabitus, kan det føre til at man skiller seg ut og gjør seg distinkt og det er en 

ubevisst strategi. Det er en ubevisst strategi fordi at individet er påvirket av habitus som 

bestemmer dens smak og verdier. Og det er særlig blant de unge det å se veltrent ut i tillegg til 

det å løfte veldig mye og være sterk oppleves som status.  

Kroppen blir da en ting man prøver å ha kontroll over og disiplinere. Kontroll over kroppen 

kan gi en illusjon av kontroll på livet. Når virkeligheten er vanskelig å kontrollere mentalt, 

forsøker vi gjerne å kontrollere den gjennom kroppen. Vi skaper vår egen fasade som 

Goffman kaller den personlige fasade «fremtoning», for å formidle informasjon om oss 
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(Goffman 1992:29). Og Bauman mener at individer må følge samfunnets regler: «If the 

society of producers sets health as the standard which its members ought to meet» (…) 

(Bauman 2000:77). Ifølge Giddens har vi ulike kroppsregimer som kroppen må tilpasse seg 

(Lesjø 2008:119). Kroppen kan fortelle om hvem vi er som personer, hva vi liker og ikke 

liker. Og gjennom en veltrent kropp kan vi fortelle andre mye om oss blant annet det at vi tar 

vare på oss selv og har kunnskap om en sunn livsstil. 

Alle mine informanter har høy utdanning, noe som kan påvirke hva de liker og ikke liker – 

hva slags verdier de har. Det kan skyldes at de med høyt utdanningsnivå har mer kunnskap 

om sunn livsstil. Det kan også være fordi en veltrent kropp ofte betraktes som et symbol for 

høy status; en statusmarkør som ikke alle kan oppnå. Man vil skille seg ut i mengden gjennom 

sitt utseende og kropp. Mange av dagens ungdommer opplever at det ikke er nok å være bra, 

men de må være best. De har alle mulighetene foran seg og stor valgfrihet. Og det er dermed 

en sterk forventning og behov for selvaktualisering.  

 

5.2 Fokus på kropp og utseende i dag  

 

I det moderne samfunnet er det en økning i det som kalles «medierte erfaringer», erfaringer 

som oppleves indirekte og noe som påvirker oss og våre valg av livsstil (Giddens 1991:4-5). 

Det at vår biografi og identitet i mindre grad oppleves som «skjebne» og i større grad 

avhenger av at vi skaper oss selv gjennom at vi stadig må velge, og velge på nytt (Giddens 

1991:52). Lesjø skriver at på den ene siden blir dette betraktet som økt individualisering, på 

den andre siden er vi samtidig knyttet sammen gjennom avhengighetsrelasjoner på grunn av 

stadig mer globalisering (Lesjø 2008:120). Hvordan sosiale medier påvirker oss, er særlig 

viktig i dag og tiden vi lever i. Flere av mine informanter opplever at det er på grunn av 

sosiale medier at fokus på kroppen er så stor i dag. Dette sier Marius noe om:  

Ja jeg tror det er en del fokus på det i dag. Og jeg tror det er på grunn av tiden vi lever i. 

Teknologi og utvikling der. Fordi bloggere på internett har fått veldig mye innflytelse og makt, 

egentlig. De har mange lesere. Og informasjon og bilder av oss selv er blitt så tilgjengelige 

overalt. Vi er på en måte utsatt for press fra alle kanter i sosiale medier og i media ellers. Vi 

har mye informasjon og forskningen går stadig fremover. Og vi får vite hva som er sunt og bra 
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og ikke bra. Kunnskap er viktig, men også primært det at vi sammenligner oss med hverandre. 

Alle bilder på nettet og alle tingene som er knyttet til status liksom det å være i best form og se 

bra ut. Jeg tror folk er veldig avhengige av eksperter. Fordi folk flest ikke vet bedre selv hva 

de skal gjøre (Marius 26). 

Lesjø skriver at  

«Det er en etablert innsikt i mediesosiologien at mediene ikke bare speiler 

virkeligheten på en nøytral måte, men at de velger ut, forstørrer, utelater og redigerer 

den for oss. Og i økende grad blir mediene styrt av fortjenestehensyn, av hva som 

selger (...)» (Lesjø 2008:88).  

Jeg tolker det sånn at vi er veldig avhengige av andre, eksperter og sosiale medier. Dette sier 

Emma også noe om: 

Ja det er mye fokus på dette. Det er det folk er interessert i. Som er i media nå, og media 

skriver om det folk er interessert i. De ville aldri skrevet hvis det ikke hadde vært aktuelt. Nå 

er vi blitt sånn at vi skal bli fortalt om hva vi skal gjøre. Det er jo guider som f.eks. … Det er 

litt morsomt noen ganger. Hvis du går f.eks. i kk.no og blar litt nedover, så finnes det 

oppskrifter på alt – hvordan du skal handle i butikken, hvordan du skal sminke deg, hvordan 

du skal velge riktig bh, eller velge riktig undertøy eller riktig bukse i forhold til rumpe. Jeg 

tenker på dem som faktisk bruker disse artiklene nå fordi det er noen som bruker dem. Jeg tror 

de trenger den tryggheten. At noen sier til dem at den her er bra nok for deg. Det er noe som er 

bra en dag og så plutselig er det dårlig dagen etterpå. Det er så masse informasjon nå, nå vet vi 

så mye. Hvis du leter etter informasjon om noe, så bare søker du etter det og du finner alltid 

noe. Spørsmål er hvor bra det er og hvor mange artikler som sier det. De spiller veldig mye på 

følelser. Og det å spille på følelser det vekker. De bruker følelsene for å få folk på sin side. 

F.eks. det å si at noe er livsfarlig og at det en professor har skrevet det, og professorer har høy 

tillit. For eksempel er det livsfarlig å spille skremselsspill for barna. Hvis har du gjort det så 

har du ødelagt for barna dine. Barna dine er jo viktigste du har for. Og hvis det for eksempel 

står at: Kom deg ut av sofaen ellers dør du (Emma 24).  

Emma sier også at media skriver om det som folk er interessert i. At noen skal fortelle oss hva 

vi skal gjøre. At man skal bruke internett som en guide for handling og livsstils valg. At noen 

skal fortelle oss hva som er trygt og hva som farlig for oss. Det er et spill om våre følelser. 

Daniel mener også at det er på grunn av sosiale medier at det blir så stort fokus på kropp og 

utseende. Og det er igjen knytt til økonomiske og kulturelle prosesser: 
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Da jeg var i videregående skole skulle du trene, skulle du være flink på skolen, skulle du være 

aktiv sosialt. Du skulle ha fin Facebook-profil og Instagram-profil, si de riktige tingene og 

gjøre de riktige tingene. Kle deg bra og selvfølgelig å se bra ut. Det er masse ting du må gjøre. 

At du ser bra ut er definitivt veldig viktig. Jeg tror mediene har skapt forventninger og de 

forventningene har forplantet seg i veldig, veldig mange i vår generasjon. Jeg tror at foreldre 

ikke er flinke nok lenger å legge fokus på hva som er viktig egentlig. At foreldrene lar barna 

sine bli en del av perfeksjonismesirkelen og sørger at barna får beste klærne, og at de får alt de 

vil ha. De blir på en måte litt falske, når foreldrene ikke vektlegger de ordentlige verdiene. 

Foreldre legger fokus på feil måte (Daniel 20).  

Jeg tolker det sånn at den viktigste faktoren som påvirker oss, mener Daniel er 

samfunnsutviklingen, som har sammenheng med sosiale medier og god økonomi i Norge.  

Folk ikke legger fokus den personlige utviklingen av barna. Samtidig som foreldre har mer 

råd til å kjøpe fine klær og andre ting, som er igjen knyttet med økonomi. Dette sier Tor noe 

om: «trening er en ting man måler folk etter og utseende». At hvem man er og hvem man vil være 

uttrykkes gjennom ytre aspekter. Det kan bety at samfunnet blir mer overfladisk og mangler 

dybde. De andre informantene mener også at god økonomi og mer kunnskap påvirker oss. 

Som Ina sier: «Kanskje man har mer penger og vet at man har mer muligheter for å leve som man 

vil, ikke bare spise riktig, ikke bare generelt grunnleggende ting, men man vil bli bedre og bedre, 

utvikle seg selv» (Ina 26). 

Også Andreas sier det samme:  

Jeg ser i skjønnhetslitteratur at man fjerner kviser fordi man vil se helt perfekt ut. Det sies vel 

at samfunnet er blitt mye mer opptatt av sex og bikini. Nå er det mye prat og samtale som det 

kanskje ikke var i 90-tallet. Det er alle som er enig at utseende er viktig. Det er få som vil si at 

fine klær og utseende ikke er så viktig (Andreas 22). 

 Flere blir påvirket av Youtube-videoer hvor veltrente jenter og gutter vises som rollemodeller 

for andre, ut fra tanken om at slik skal et perfekt menneske se ut. Dette sier Christian noe om: 

Jeg tror det er fordi man er på sosiale medier som Facebook og Instagram. Og det er stort 

fokus på det kroppslige, mest for jenter, kanskje, enn for gutter. For meg virker det i hvert fall 

som om flere jenter føler seg dårligere enn gutter. Det kan være fordi gutter ikke sier noe. Og 

jenter er litt mer mottakelige for synspunkt om at kroppen deres ikke er helt bra og fin nok. 

Man ser alt fra musikkvideoer på Youtube og Instagram at alle skal være fine og ha større 

pupper og stor rumpe og være slank og sånn. Men jeg driter i og bryr meg ikke om det 

(Christian 21). 
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Ifølge informantene mine er fokus på kropp og utseende i dag mye påvirket av sosiale medier, 

forskere og eksperter.  Det å trene og å ha en veltrent kropp kan oppleves som status. Dette 

kan skape sosiale ulikheter i det moderne samfunnet, ved at det er blitt til fysisk kapital som 

assosieres med status og distinktive symbolske former. Folk blir stadig avhengige av 

eksperter som skal fortelle dem hva de skal gjøre og hvordan de skal leve. Vår valgfrihet kan 

være en illusjon om uavhengighet og individualisme – at vi ikke er hva tenker vi er, men 

hvordan institusjoner skaper oss selv. At hvem man er og hvem man vil være uttrykkes 

gjennom ytre aspekter. Det kan bety at samfunnet blir mer overfladisk og mangler dybde når 

det gjelder å dømme mennesker. At god økonomi og mer kunnskap påvirker på mennesker og 

vekker deres behov for selvaktualisering. Samfunnet utvikler seg ekstremt raskt og vi har ikke 

annet valg enn å henge med. 

 

5.3 Trening og livsstil  

 

Det er ingen tvil om at trening henger sammen med god helse, og det er ikke overraskende at 

de som trener aktivt og har en sunn livsstil også tar avstand fra usunne vaner som røyking og 

drikking. Trening vil på den måten kunne øke allerede eksisterende sosiale forskjeller, både i 

form av kulturell tilhørighet og samtidig øke forskjeller i helsen til forskjellige grupper. 

Dersom det å trene i følge mine informanter kan assosieres med en sunn og vellykket livsstil, 

kan det ikke å trene dermed assosieres med dårlig helse og usunn livsstil. Hvilken livsstil vi 

har, er et resultat av hvilke valgmuligheter vi har, og hvilke valg vi tar.  

Bourdieu(1995) viser i Distinksjonen sosial variasjon i smak og kulturelt forbruk, som 

oppleves som individuelt, men som er sosialt strukturert. Bourdieu mener enhver livsstil, 

ethvert forbruksmønster, må ses i relasjon til andre livsstiler og atferdsmønstre (Bourdieu 

1995:24). Mens Bourdieu mener at smaken utvikles gjennom sosialisering og påvirker 

ubevisst hva slags livsstil man har. Giddens mener at individer strategisk planlegger deres liv, 

noe han kaller «strategic life-planning» (Giddens 1991: 85). Shilling (2005) skriver at ifølge 

Pasi Falk (1994) har moderne samfunn tvunget oss til å bli «åpne» og for individuell 
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utvikling. I den kontekst er mat viktig for sosiabilitet og har symbolske verdi, som muliggjør 

konstruksjon av selvets prosjekt (Shilling 2005:150).  

Når det gjelder livsstil og hvordan man velger å leve, er det interessant å se hva mine 

informanter sier om valg de tar når det gjelder livsstil, nemlig deres forhold til usunne vaner. 

Kan trening påvirke hvordan man velger å leve? Slik at hvis man lærer å trene, lærer man 

automatisk å være sunn på andre områder i livet også? Som Marta sier: 

Jeg røyker ikke. Jeg har prøvd en gang, det må testes (ler). Jeg har alltid vært veldig antirøyk. 

Kanskje fordi både mamma og pappa røykte da jeg var mindre, så det påvirket på meg. Jeg 

prøvde på fest for moro skyld. Ett eller to trekk og det var veldig vondt i tillegg. Det er ikke 

noe jeg vil bruke pengene mine på (Marta 27). 

Det kan tolkes sånn at foreldrene kan påvirke barna både negativt og positivt. Hun så røyking 

som noe negativt å gjøre helt fra barndommen av. Hun mener at det å bruke penger på det er 

ufornuftig – at man bør bruke penger på noe som er bra for helsen. Dette er noe liknende Mari 

også sier: «røyker ikke og kommer aldri til å gjøre det. Det er bare et prinsipp at jeg aldri kommer til 

å gjøre det. Det går utover lungekapasitet og oksygenopptaket» (Mari 21). 

Jeg tolker det sånn at de bevisst velger ikke å røyke, noe som igjen er påvirket av deres 

kunnskap om en sunn livsstil. Det kan bety at kunnskap bestemmer individers valg av en sunn 

livsstil, noe som fører til at utdannelse er en viktig faktor om man velger å leve sunt eller 

usunt. Valgene man foretar er altså bestemt av kunnskap og verdier man har. Og de verdier 

man har, er lært gjennom sosialisering. Derfor betyr familien veldig mye for barnas utvikling. 

Noen sier også at trening og røyking er inkonsistente med hverandre. Som Christian sier: 

Jeg røyker ikke. Har aldri røykt og ville aldri gjort det. Jeg tror at det er veldig 

selvmotsigende når man trener og røyker. Fordi man trener for å ta vare på seg selv, og 

røyking blir noe man gjør for å skade seg selv.  Jeg tror at man blir sett ned på. De som 

røyker, er ekle mennesker. De har ubehagelig lukt på klær og alt. Man får ikke lyst å ha noe 

med dem å gjøre. Jeg tror at det er mye verre å røyke enn ikke å trene (Christian 21). 

Det kan tolkes sånn at hvis man trener så må man ha vaner som har sammenheng med det. De 

fleste av informantene mine sier at de ikke røyker, drikker aldri eller veldig lite. De er særlig 

negativt innstilt til røyking. Tor sier at røyking og trening er noe som passer ikke sammen. 

Han sier «jeg får ekstra dårlig bilde av den personen». De mener at hvis man trener og røyker 

samtidig, så er det lite gjennomtenkt og man har ikke viljestyrke. Marius sier om dette: «Jeg 
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røyker ikke og drikker ikke mye alkohol. Jeg blir aldri full. Jeg har aldri snust. Aldri noe dop. Jeg 

prøver å få nok søvn (Marius 26).  

Når jeg spurte ham: Hva tenker du om de som trener og røyker samtidig? Så svarte han på 

følgende måte: 

Da er det inkonsistent. Jeg skjønner ikke. Her ignorer du skader, eller vet du ikke, ellers er du 

faktisk bare dum. For meg det krasjer helt. Hva tenker du med? Du bruker masse tid og krefter 

for noe bra, og så gjør du samtidig noe som trekker deg tilbake. Fordi røyking er direkte 

skadelig for deg (Marius 26). 

Når det gjelder et sunt kosthold mente flere av mine informanter at det er viktig å spise mye 

frukt og grønnsaker og at det er bra både for helse og utseende. Flere mente at i helgen kunne 

de kose seg og spise hva de ville uten å få dårlig samvittighet. Men de fleste sa også at de 

kunne få dårlig samvittighet hvis de fortsatte å spise usunt resten av alle ukedagene. Emma 

sier: «Jeg spiser veldig litte av bearbeidet mat. Jeg spiser aldri på McDonalds, blant annet. Jeg synes 

ikke det er ikke noe godt der» (Emma 24). Også Marius sier det samme: 

Det betyr å ha litt sånn klare grenser for når man skal spise godteri og sukker og kosemat, på 

en måte. At det er som regel i helgen. At man skal spise vanlig mat resten av uka som er 

brødmat og ordentlig middag med grønnsaker. Litt kjøtt og frukt. Man kan bruke frukt 

istedenfor godteri hvis man trenger noe søtt. At man får i seg nok næring, at man ikke spiser 

veldig ensformig kost, f.eks. bare spiser pizza. Det er viktig at du får mange ulike typer 

grønnsaker og kjøtt og varierer med ris og poteter og fisk (Marius 26).  

Av det som mine informanter sier, forstår jeg det sånn at hvis man trener, så må man klare å 

slutte å røyke. At trening og røyking ikke henger sammen. Og det gjelder andre usunne vaner 

også, som drikking og dop. Og hvis man røyker likevel, så blir det oppfattet som useriøst og 

sett på som at ikke har viljestyrke. Videre tenker noen at de kan bli dømt i samfunnet og bli 

sett ned på, fordi de har ubehagelig lukt på klær o.l.  Når det gjelder et sunt kosthold mente 

flere av mine informanter at det er viktig å spise variert og mye frukt og grønnsaker. Ifølge 

mine informanter man må ha klare grenser i alt. Jeg opplever at de har selvdisiplin og mye 

kunnskap som påvirker på deres livsstils valg. 
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5.4 Oppsummering 

 

I dette analysekapittelet har jeg sett på hva en veltrent kropp symboliserer for mine 

informanter og i samfunnet generelt. Ifølge mine informanter kan en veltrent kropp 

symbolisere at man er selvdisiplinert, målrettet, strukturert, fysisk aktiv og pliktoppfyllende. 

Noen hevder samtidig at dette er kjennetegn som ikke kan brukes på alle som ser veltrent ut. 

Dette viser likevel til egenskaper som generelt verdsettes i samfunnet og er spesielt viktige 

hos dem som trener aktivt fra barndommen. Videre er mine informanter delt i sine meninger 

hva angår en veltrent kropp som status i samfunnet. Svarene viser at informantene har en noe 

ambivalent holdning til betydningen av status. Slik jeg forstår det, mener noen at trening og 

en veltrent kropp ikke forteller mye om ens status før man blir kjent med den person, mens 

andre mener at trening og kropp gir status ved at mange får positive assossiasjoner ved å se en 

veltrent kropp, og derfor er det status å ha en sånn kropp. Felles for de fleste er likevel at det 

er positivt å trene og ha en veltrent kropp. Dette tolker jeg som å være en del av norsk kultur 

når det gjelder synet på hvordan mine informanter vil bli oppfattet av andre. De fleste av mine 

informanter ønsker nemlig å bli oppfattet som ansvarlige, selvdisiplinerte og sporty personer 

som prioriterer trening og en sunn livsstil. Og at det er viktig å fremstå som en person med 

verdier som er i samsvar med samfunnets idealer. En veltrent kropp kan knyttes til estetikk, 

og har samtidig blitt et tegn på verdier og moral, noe jeg mener uttalelsene ovenfor fra 

informantene bekrefter. Det er god moral å ta vare på seg selv, og man er selv ansvarlig for å 

gjøre det. Å strebe etter idealkroppen og kroppslig skjønnhet har for mange blitt middelet for 

å oppnå vellykkethet og evne til å vise hvilke type person man er, hva som er viktig og ikke i 

livet sitt. 

Videre tar jeg opp hvordan fokus på kropp og utseende oppleves i dag. Ikke overraskende 

viser det seg at de fleste av informantene mener sosiale medier spesielt Facebook og 

Instagram har stor påvirkningskraft, hvor det er viktig at folk legger ut sine fineste bilder. At i 

medier skriver de om det folk er interessert i. Det er særlig de som jobber som personlige 

trenere som mener at det burde ha vært mer fokus på helsegevinsten ved det å trene enn på 

utseendet. Noen mener at trening er en ting man måler folk etter og utseende. Og mange kan 

få mer fordeler av å se veldig bra ut, f.eks. ved at de lettere vil kunne få jobbtilbud etter 

intervju. Videre fant jeg at en veltrent kropp kan fungere som en måte å skape distinksjon på, 

noe som så ut til å være en ubevisst tanke for de fleste av mine informanter.  
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Min studie kan gi en indikasjon på at det som trolig kan anses som en form for distinksjon i 

Norge i dag, er en fysisk kapital i form av en veltrent kropp og en aktiv og sunn livsstil. Mine 

funn samsvarer også langt på vei med teorien til Bourdieu i forhold til hvordan man gjennom 

ulike valg av blant annet livsstil kan skape en distinksjon (Bourdieu 1995). Hvis man klarer å 

utvikle treningshabitus, kan det føre til at man skiller seg ut og gjør seg distinkt og det er en 

ubevisst strategi. Spesielt tyder dette på at en veltrent kropp er spesielt viktig hvis man jobber 

eller trener i et privat treningssenter der trening og det å være i god form synes å ha stor verdi.  

Et siste og veldig viktig poeng er at hvis man trener, så man må ha vaner som er i 

sammenheng med det. De fleste av informantene mine sier at de ikke røyker, drikker aldri 

eller hvis de drikker alkohol, veldig lite. Og de har et sunt kosthold. Trening og en sunn 

livsstil er altså koblet tett sammen og påvirker hverandre gjensidig.  

Individer utvikler ulike syn mot dem som ikke er lik dem eller ikke handler likt med dem. 

Symboler og egenskaper som trekkes med hensyn til trening og en veltrent kropp er derfor 

fokus i neste analysekapittel, der jeg vil se nærmere på hvordan unge voksne fremhever sitt 

selvbilde ved å distingvere seg fra de andre. Altså skal jeg undersøke den tredje 

problemstilling: Hvordan betrakter unge voksne de som ikke trener? 
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6 Hvordan betrakter unge voksne de 

som ikke trener? 

 

Som vist i forrige kapittel oppfatter unge voksne en veltrent kropp som fysisk kapital på ulike 

måter, både mot en selv og mot de andre, og for å presentere seg selv. Aspekter om en 

veltrent kropp som fysisk kapital er spesielt synlige gjennom deres distingverende meninger 

om identitet, livsstil og trening. Det er viktig for alle informantene å ha kontroll både over 

treningen, kostholdet og kroppen. Dersom unge voksne skal nå målene de har satt, kreves det 

selvdisiplin, planlegging og målrettet jobbing, for resultatene kommer ikke av seg selv. Deres 

målrettede trening og livsstil kan ses som former for fysisk kapital, distinksjon, 

selvdisiplinering, selvbildekonstruksjon, individualisme og selvaktualisering.  

I dette kapittelet er fokuset derfor på hvordan unge voksne vil distingvere seg og synliggjøres 

gjennom ulik trening og kroppsidealer. Først jeg skal undersøke hvordan de opplever økt 

fokus på trening i dag. Deretter går jeg inn på hvordan unge voksne i min studie beskriver de 

som ikke trener. Det aktuelle spørsmålet blir om trening er en trend som påvirker likt for alle 

grupper av samfunnet? Vil økte forskjeller på treningsfeltet bidra til å øke skillet mellom 

forskjellige samfunnsgrupper? Altså kan trening og en veltrent kropp betraktes som en 

moderne skillelinje mellom mennesker? Noe som skjer ubevisst og skaper ulikhet mellom de 

som trener og de som ikke trener når det gjelder både fysiske og psykiske trekk? 

 

6.1 Fokus på trening i dag 

 

Fokus på trening og fysisk aktivitet er stort i Norge. Fysisk aktivitet er diskutert direkte eller 

indirekte i en rekke stortingsmeldinger på tvers av departementenes ansvarsområder; i skole- 

og arbeidslivssammenheng, innenfor kultur og idrett, miljø og samferdsel og selvfølgelig i 

helsesektoren. I noen stortingsmeldinger er fysisk aktivitet et hovedtema, for eksempel i 

idrettsmeldinger og i meldinger om friluftsliv. I de fleste andre stortingsmeldinger er 

imidlertid fysisk aktivitet ett tema innenfor et større politikkområde, for eksempel innen helse, 
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arbeidsliv, skole og transport. Her er noen eksempler på stortingsmeldinger med relevans for 

fysisk aktivitet: Meld. St. 34 (2012-2013). Folkehelsemeldingen. God helse – felles ansvar. 

Meld. St. 16 (2010–2011). Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011–2015) St.meld. nr. 47 

(2008-2009). Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett sted – til rett tid 

(Helsedirektoratet 2014:18). 

Forskning viser også at det er langt flere med høyere utdanning enn med lavere som trener. 

Og et usunt kosthold kombinert med lite trening er mer vanlig blant grupper med lav sosial 

status enn i grupper med høy sosial status (Breivik 2013). Hvorvidt trening blir prioritert, og 

hvordan folk disponerer fritiden sin, henger i stor grad sammen med hvilke interesser, verdier 

og holdninger de har (Bourdiue 1995). Det er derfor interessant å se hva unge voksne tenker 

om økt fokus på trening i dag. For å få vite hva mine informanter tenker om treningsaktualitet 

i dag, så spurte jeg dem følgende spørsmål: Tror du at det er mye fokus på trening i dag? 

Hvorfor? Og her presenteres hva de tenker om dette spørsmålet. Som Andreas sier: 

Jeg jobber i Bunnpris. Og de som jobber der har ikke høy utdannelse og de er feite og lubne. 

Det er noe med jobben, fordi hvis du jobber i butikken har du kanskje ikke lyst til å trene fordi 

du er frem og tilbake i kassen og man blir veldig sliten etter å ha jobbet åtte timer hver dag. 

Men i f.eks. England eller i USA har de fattige større sjanse for å bli feite. Og grønnsaker i 

USA er kjempedyrt. (…) Trening er som politikk, at folk tror de kan veldig mye enn de kan. 

Folk er veldig selvsikre og sier jeg har gjort det der. Det finnes ikke noe fasitsvar (Andreas 

22). 

Fokus på trening kan som nevn kobles med samfunnsmessige utviklingsprosesser som ofte 

fører til betydelige endringer i menneskenes livsstil. Marta mener at økt fokus på trening har 

bakgrunn i at: «vi sitter stille og beveger oss ikke og får dårlig helse. Også Daniel sier det samme: 

Ja (ler). Der hvor jeg kommer fra, i familien min, har vi alltid hatt mye fokus på trening. Det 

blir flere og flere som deltar på Birkebeinerløpet og i maratoner. Jeg ser også at det er veldig 

mange studenter som trener og snakker om å trene. Man sitter jo helt stille på jobb, sitter på 

PC-en skriver og leser. Før jobbet folk jobbet gården og det var veldig fysisk arbeid, ikke sant. 

Nå bare sitter studentene og leser på lesesalen minst seks timer per dag. Da trenger man ekstra 

aktivitet for å holde seg i form. Jeg tror unge trener mest for utseendet, og når man blir litt 

eldre, trener man kanskje mer for å være sunn (Daniel 20). 

Som Daniel sier, så kommer han fra en aktiv familie, som betyr at han ble sosialisert i en 

familie som verdsetter trening. Han sier i tillegg at i samfunnet er det også stort fokus på 
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trening som for eksempel Birkebeinerløp og maratoner. Det kan tolkes sånn at både 

sosialisering og samfunnsmessige aspekter har veldig stor betydning for om man trener eller 

ikke. Samtidig som individer blir påvirket i ulike grad, fordi at selv om mange vet at det er 

sunt å være fysisk aktiv, er det ikke alle som tar konsekvensen av det likevel. Og her er 

Bourdieus habitus aktuell å nevne – at sosialisering har stor betydning for hva slags verdier 

man utvikler; hva man kommer til å like og ikke like fra barndommen påvirker i stor grad 

resten av livet. Som Bourdieu sier: habitus betegner, den strukturerte side av habitus: ytre 

strukturer nemlig gjennom sosialisering blir kroppsliggjort, kroppsliggjorte strukturer 

strukturerer atferd og handlingsmåte (Bourdieu 1995). Mari sier det også: 

Ja, det er ganske sikkert mye fokus. Jeg har lyst til å svare at det er samfunnet og media. Jeg 

synes media er helt forferdelig og jeg blir så irritert. Fordi de har sånn kommersielt fokus, altså 

når man er ute etter å skaffe overskrifter og også være kontroversiell. Som sånn å kalle noe 

trend i trening for eksempel. Generelt å kalle en treningstype en trend. Jeg synes det er dumt 

fordi det ikke er alle treningstyper som passer til alle typer mennesker. Klær kan være trendy. 

Det blir jo feil å bruke de samme ord på klær og trening, da. Du utsetter kroppen din for 

belastning. Ikke alle har en kropp som er laget for alle typer belastning. Men man gjør det 

likevel fordi det er trendy. Man vil være kul (Mari 21). 

Som Mari sier trening er noe som man trenger kunnskap fordi i sosiale medier de skriver mye 

rart. Samtidig trenings type er individuelt og må velges etter type kropp man har ikke etter om 

det er trendy eller ikke. 

Noen av mine informanter tenker at noen kan få dårlig samvittighet hvis man er syk og ikke 

kan trene. Og noen trener likevel selv om de er syke. Dette sier Julie noe om: 

Jeg tror det er sosiale medier og at folk snakker om det og tenker om det. Det er mange som 

blir syke i hodet av å trene mye og ha stort fokus på trening. At man aldri blir fornøyd med seg 

selv. Og noen bruker trening fordi de har spist mye. Man får dårlig samvittighet hvis man er 

syk og ikke kan trene. Jeg vet mange som var forkjølet, men som likevel har trent og blitt mer 

og mer syke (Julie 20). 

Det som Julie sier, tolker jeg dithen at hun tar distanse fra dem som blir ekstrem med 

treningen. At det er feil å bruke trening som kompensasjon for å spise mye mat eller å endre 

seg selv. Hun tenker at man ikke må bli altfor fiksert på treningen, men ha en balanse på hvor 

mye eller når man skal trene. Dette sier Marta også noe om: «Jeg føler meg stresset. Kanskje det 



75 

 

er fælt å si det, men jeg får dårlig samvittighet fordi det er press for at man skal trene. Som personlig 

trener må man passe på at andre ikke får dårlig samvittighet» (Marta 27).  

Som personlig trener opplever Marta en del press for å trene, og at hun får dårlig samvittighet 

hvis hun ikke trener. Samtidig må hun være en rollemodell for andre slik at de ikke får dårlig 

samvittighet hvis de ikke trener. Jeg tolker det sånn at som personlig trener må man holde 

balanse på treningen. At som personlig trener må man motivere folk til å trene, men ikke gi 

dem dårlig samvittighet hvis de ikke gjør det.  

Flere av mine informanter mener at det må være mer fokus på helse ved trening enn på 

utseende. At trening først og fremst er bra for helsen, og at med god helse blir menneskenes 

utseende og selvbilde etter hvert bedre. Det sier Mari: «Det er mer folks helse enn kroppen som 

er viktigst. Jeg synes ikke at det er noe dybde i det fokuset, kan du si». Også Emma sier det samme: 

«Og de idealene som veldig mange må bygge opp nå. Man gir trening litt større betydning enn det 

egentlig har». 

Dette er noe Marius sier: 

Jeg tror vi større og større grad knytter selvbildet vårt opp mot trening. Jeg tror at identiteten 

vår er knyttet til hvordan du ser ut overfor andre. For unge er det å være i form i 

ungdomsskole- og videregåendeskole-alder viktig for å passe inn, fordi det er idealet. At det er 

knyttet tett til identiteten vår nå. I samfunnet vårt i dag har vi dekket de grunnleggende 

behovene. Hvis du tenker mat i Norge, så har vi fått dekket alt som er i grunnbehovene i 

pyramiden. Og så kommer det med selvrealisering. Da handler det om å trene og løpe i 

Triatlon. Og vi har trygghet. Vi har alle disse tingene vi trenger. Og vi er i den toppen der hvor 

det er selvrealisering, som inkluderer hvordan du ser ut og er veldig kroppsfokusert. Det er 

også populært med konkurranser, som birkebeinerløp og ulike løp, hvor det er fokus å være 

med og trene for å være i form, mens man samtidig ser at det er økt salg av godteri, f.eks. i 

noen av matvarekjedene jeg leser om i avisen (Marius 26). 

Det som Marius sier kan knyttes til det Maslow kaller «self-actualization», som er en 

kulturbundet teori som er særlig rettet mot den moderne vestlige verden og kan brukes for 

forstå økt fokus på kropp og trening i Norge. Ifølge Maslows teori streber mennesket mot å 

realisere sitt potensial, men at dette ikke er mulig å oppnå før behov på lavere plan er 

tilfredsstilt. At alle individer søker å aktualisere sine unike potensialer for å bli det som de vil 

bli og for å automatisere sine funksjoner. Trening er en viktig del av selvaktualisering i 

Norge.  
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Som flere av mine informanter utrykker, så trener folk for å se bra ut. Trening er et 

statussymbol særlig blant de som deltar i Birken. Julie sier noe om det:   

Det er mye fokus på trening i dag fordi man vil være i form og se bra ut. Det er mye idrett i 

media, f.eks. ski, og folk blir inspirert av det. Man ser jo nyhetene hele tiden og man blir 

påvirket av det. Trening er også statussymbol. Det å trene og se bra ut er status, som f.eks. å gå 

Birken. Det er status og det er vanlig blant toppsjefer å delta. Også hvis vennene dine trener, 

så er det stor sannsynlighet at du også begynner å trene. Både miljøet og vennene påvirker. 

Det varierer fra miljø til miljø. Det er ikke absolutt alle som trener, noen liker å sitte i 

lesesalen og lese bøker. Det er mange som drar på idrett for å være sosiale. Det er mange 

gutter som trener ekstremt for å få muskler og bli store (Julie 20). 

 Som Julie sier, er trening også et statussymbol. Hun mener det er status fordi trening er viktig 

for å se bra ut og å gå på Birken. Hun mener at miljø man er i påvirker mye om man trener 

eller ikke – at det er noen som ikke trener, men liker å lese mye. Som Julie sier, så er det 

status å trene blant toppsjefer som deltar i Birken. Dette stemmer godt overens med det som 

Bourdieu sier at for mange er trening og en veltrent kropp noe som ofte assosieres med høy 

status, nettopp fordi det ikke er mulig for alle å oppnå suksess i det; man må altså ha kulturell, 

økonomisk og sosial kapital for å trene. 

De fleste av mine informanter mener at media har stor fokus på trening, og det er feil fokus. 

Fokuset er mest på utseendeaspektet ved det å trene og ikke på det som treningen faktisk 

bidrar til. Fokuset er på et enkelt bilde som man tar 1000 stykker av og velger ett av dem for å 

legge ut på Instagram. At folk ikke tenker hva som ligget bak det. Emma som jobber som 

personlig trener mener det: 

Man har feil motivasjon i forhold til trening. Motivasjon for å trene er at man skal være den 

jenta eller den gutten på Instagram som viser det bildet. Man må vite at den person legger ett 

av 1000 bilder som han eller hun har tatt, og som de er mest fornøyd med. Jeg har opplevd at 

folk kommer til meg med et bilde og sier til meg at sånn skal se jeg ut. Da har du veldig mye å 

jobbe med før du jobber med treningen. Fordi det ikke er mulig, på en måte. Men det er fult 

lov å bruke trening til å gå ned i vekt og forme kroppen. Jeg synes det er kjempespennende å 

se hvordan man kan gjøre det ut ifra små endringer i kostholdet og sånne ting. Men det er 

viktig å ha riktig fokus under hele prosessen. Man må ikke endre seg selv fordi andre skal 

synes at du skal se bra ut. At man er så redd hva de andre tenker om deg som en person 

(Emma 24). 
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Emma mener at det er feil fokus på trening. Hun mener at man må tenke på helsegevinstene 

som trening gir, ikke bare på utseendet. Men hun sier at man kan bruke trening til å få en 

veltrent kropp, men med riktig fokus. Altså handler trening mye om selvpresentasjon og 

inntrykksstyring, som Goffman (1992) omtaler om hvordan man ønsker å bli oppfattet, og 

hvordan man ønsker å fremstå for andre. Dette er også overensstemmende med Giddens, som 

mener at individet blir ansvarlig for å designe sin egen kropp og identitet (Giddens 1991:102). 

Ifølge mine informanter kan de som trener og de som ikke trener ha ulike perspektiver og 

verdier. Dette sier Tor noe om:  

 

Det er et veldig fokus, synes jeg. I hvert fall hvis du bare ser på VG sine nettsider, så er det 

alltid en sak på forsiden som handler om trening. Det er alltid noen som snakker om trening ett 

eller annet sted. Noen har tid til å trene og har fokus på det. Og da er de i bedre form. Mens 

andre som enten ikke har tid eller ikke bryr seg, så kommer de til at de ikke er i form. Det er 

ganske tydelig og lett å se forskjell mellom de som trener og ikke trener. Så det blir litt sånn 

skille. De har plutselig litt forskjellige perspektiver på ting, da. Jeg tenker på prinsipper og 

verdier. Hvis du legger fokus på fysiske og ikke gjør det. Det har føringer for hva slags liv du 

har også – at man ønsker å ta vare på kroppen eller ikke. Jeg kan tenke at de som trener mye 

og passer på at de er i god form, har lettere for ikke å røyke, ikke snuse og passer på sånne ting 

også (Tor 25).   

 Jeg tolker det som Tor sier i lys av Bourdieus tanker om at dannelse av fysisk kapital ikke 

bare er aktuelt for klassedistansering, men skaper også sosial ulikhet i samfunnet (Shilling 

1991:656). Tor deler mellom de som trener og de andre som ikke trener, og at det er 

forskjeller mellom dem. De som trener er i god form, og de som ikke trener er i dårlig form. 

Bourdieu (1978, 1995) gir mye oppmerksomhet til sport som en av flere dagligdagse 

aktiviteter som gjenspeiler økonomisk og kulturell kapital og dermed bidrar til å danne en 

symbolsk distingvert livsstil. Ifølge Bourdieu vil mennesker i mange områder av den sosiale 

verden ubevisst gjenkjenne og avsløre sin egen sosiale posisjon. Det skjer gjennom en 

komplisert prosess ved å klassifisere seg selv og andre, når det gjelder preferanser for 

aktiviteter, eiendeler og forestillinger.  

Mine funn tyder på at trening har fått veldig stor fokus i Norge i dag. Det er et stort 

diskusjonstema i en rekke stortingsmeldinger på tvers av departementenes ansvarsområder; i 

skole- og arbeidslivssammenheng, innenfor kultur og idrett, miljø og samferdsel, og selvsagt i 

helsesektoren. Fokus på trening kan som nevnt knyttes til samfunnsmessige 
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utviklingsprosesser som ofte fører til betydelige endringer i individenes livsstil. Breivik 

(2013) kobler den samfunnsmessige utviklingen med trekk ved fysisk aktivitet og idrett til tre 

ulike felter, som er: symbolske felt, strukturelle felt og materielle felt.  I denne delen av 

oppgaven er strukturfeltet og det materielle feltet viktigst. Strukturfeltet omhandler 

samfunnsmessige trekk som blant annet kortere arbeidstid, likestilling, barnehager og mer 

uorganisert idrett som har påvirket fysisk aktivitet ved at folk har mer tid til trening. I det 

materielle feltet er det trekk ved samfunnet som blant annet bedre økonomi, bedre utstyr og 

innovasjoner som har påvirket fysisk aktivitet ved at flere har råd til dyre og ressurskrevende 

aktiviteter, jogging og treningssentre er blitt alternativer for tidsklemme osv. (Breivik 

2013:37). Trening handler også mye om selvpresentasjon og inntrykksstyring, slik Goffaman 

omtaler hvordan man ønsker å bli oppfattet, og hvordan man ønsker å fremstå for andre 

(Goffman 1992). Det er også overensstemmende med Giddens, som mener at individet blir 

ansvarlig for å designe sin egen kropp og identitet (Giddens 1991: 102). Det stemmer også 

med Maslow (1943) som mener at når individer får dekket de grunnleggende behovene de får 

behov for selvaktualisering. 

Videre tyder mine funn riktignok på at trening har mer betydning for noen innenfor bestemte 

grupper enn i andre. Som forskning viser, er det bare 14 % i Norge som trener fem eller flere 

timer i uka, og de fleste som jeg har intervjuet er en del av denne gruppen i samfunnet 

(Breivik og Hellevik:2013:162). Og det er viktig å nevne igjen at mine informanter har trent 

helt fra barndommen, noe som fører til at trening blir kroppsliggjort, og en viktig del av deres 

liv. Treningen utrykker hvem de er og hvem de ikke vil være, noe som igjen kan føre til 

stigma og stereotypier. Dette er noe i det følgende. 

 

6.2 Fordommer og stereotypier 

 

Å presentere hvem man er, handler ikke bare om å fremheve hvem man selv tenker man er, 

eller ønsker å være. Minst like viktig er det å distansere seg fra de andre som man ikke vil 

være assosiert med. Individer med personlige egenskaper lik deg selv inngår i inn-gruppen og 

de andre i ut-gruppen. De andre har ofte personlige egenskaper som en selv ikke ønsker å ha, 

og heller ikke ønsker å bli kategorisert i samme gruppe som. Det å distansere seg fra de 
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personene aktive unge voksne ikke vil være lik, er en viktig del av inntrykksstyringen og 

formen for distinksjon som kommer til uttrykk i alle informantene i studien, for det er alltid 

noen andre (Goffman 1968:137-140). 

Det å skape et bilde av personer med andre personlige egenskaper handler ofte om fordommer 

og stereotypier. Måten den andre beskrives på, forteller at de personlige egenskapene til den 

andre er noe aktive unge voksne ønsker å distansere seg fra. Samtidig som de andre er 

annerledes både fysisk og psykisk, oppfatter ofte unge voksne det de selv gjør og tenker som 

normalt, sett med egne øyne. Men hva er egentlig normalt? Det som oppfattes som normalt vil 

variere fra individ til individ, og samtidig endre seg med tid og sted. I møte med noen som er 

annerledes blir gjerne ens egne egenskaper som normal fremhevet. Hvem er så de andre? I 

studien trekkes distinksjon mot de andre gjennom tre ulike egenskaper: dårlig selvdisiplin, 

karaktersvakhet og latskap. De tenker også at de stoler mer på en som trener og ser bra ut enn 

de som ikke gjør det. Ifølge Goffman er det karakteristika de kobler med dem som grunnlaget 

for stigmaet og som av ulike årsaker defineres som negativt i samfunnet. Goffman i boken 

«Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity» skiller mellom tre typer av stigma. 

Den første er kroppslige, som er fysiske misdannelser. Den andre er individuelle 

karakteristika som svakhet, mangel på vilje og lignende. Den tredje er «tribal» stigma av rase, 

nasjon og religion (Goffman 1968:14).  

For denne avhandlingens del er det viktig hvordan unge voksne oppfatter de som ikke trener, 

så er det den andre formen for stigma som er mest treffende. Her peker Goffman som nevnt 

på bestemte forhold vedrørende den enkeltes karaktertrekk som grunnlaget for stigmaet, 

forhold som på ulikt vis og av ulike årsaker skiller seg negativt ut fra majoriteten i samfunnet 

(Goffman 1968). På denne måten får et stigma betydningen av å være et sosialt 

diskrediterende attributt som kan få negative konsekvenser for dem som besitter det (Goffman 

1968:13,15). Dette gjør dem uønsket, og plasserer dem inn i en ond sirkel og blir altså en 

selvoppfyllende profeti. Selvoppfyllelsen har ofte med ens egne forventninger å gjøre, som: 

«a false definition of the situation evoking a new behavior which makes the originally false 

conception come true» (Crothers 2011:77-78). Goffmans forståelse av stigma er alltid relativt 

til sted og tid – hva som anses som et avvik eller stigma varierer mellom kulturer og miljøer, 

samtidig som det også kan variere eller endre seg over tid (Goffman 1968). For å få kunnskap 

om hva unge voksne i min studie tenker om de som ikke trener, spurte jeg dem følgende 

http://snl.no/selvoppfyllende_profeti/psykologi
https://no.wikipedia.org/wiki/Forventning
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spørsmål: «Hvordan vil du beskrive en person som ikke trener?» Og her presenteres svarene. 

Daniel sier:  

Jeg vil nok si at de går glipp av noe. For det første holder de ikke kroppen sin ved like. Det er 

veldig vanskelig å holde kroppen i form hvis du ikke trener. Hvis du ikke driver med veldig 

aktiv arbeid av ett eller annet slag. Så de kommer ikke til å være like sunne. Men det er ikke 

nødvendigvis at alle synes det er like viktig. Hvis du ikke synes at trening er viktig, så er det 

greit for meg. Jeg bare tenker generelt at du vil tjene mer på å trene. Det er vel fort gjort å si at 

de sikkert er late, men jeg tror ikke det nødvendigvis alltid er tilfellet. Det kan være mange 

grunner. Man kan ikke være flink i alt. Men jeg tror at mange vet at de burde trene, men de 

gidder bare ikke. Hvis du er usunn så det er jo i din beste interesse å trene. Hvis du trenger å 

trene og ikke trener, da har du ikke noe unnskyldning, tror jeg (Daniel 20). 

Men han sier samtidig at mange kan være flinke i andre ting selv om de ikke trener. De kan 

være positive personer. At det er prioriteringer og valg som bestemmer hva man liker å gjøre. 

En ting til om de som ikke trener. De kan sikkert være litt nerdete og kan ha mange positive 

egenskaper. F.eks. hvis du liker å sitte mye på PC eller se mye på film og gjøre andre ting, 

kanskje du er veldig smart og gjør mye på skole. Det er sikkert mange her ved UiO som sitter 

med briller og leser mye (Daniel 20). 

 Men det er noen som mener at hvis man ikke trener, så har man dårlig selvdisiplin. Som 

Marius sier: 

Det er selvfølgelig noen fordommer som ikke er politisk korrekt å si. Hvis jeg kan si hva jeg 

egentlig tenker, så mener jeg på en måte at du kanskje er litt sånn dvask, mangler selvdisiplin 

til å trene. Jeg tenker at man er karaktersvak, ikke klarer å ta seg sammen og ikke har vilje. Da 

er man et sånt svakt menneske, egentlig. Jeg tenker om i jobbsammenheng, da. Hvis du har en 

leder eller noen som skal holde foredrag og som skal bestemme noe, og jeg sitter og ser på 

ham, og jeg ser en ganske dvask kropp, så tenker jeg hvis du er sånn i resten av livet ditt også, 

så jeg er ikke sikker på at jeg har så mye tillit til deg (Marius 26). 

Men samtidig har Marius forståelse for dem som har veldig travle hverdager, som har mye å 

gjøre, slik mange har det i dag. Han sier følgende: 

 Jeg ser voksne mennesker som har familie, de er så travle at de bare ikke har tid til å trene. De 

skal ha barn i barnehagen, lage middag, handle, ta vare på huset og jobbe og ha fritid for å 

være med venner. Og dette er nok en grunn til at de ikke trener, og det skjønner jeg. Jeg ser at 

er du trebarns far så har du ikke tid til å trene, det skjønner jeg (Marius 26). 
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Jeg tolker det som Marius sier dit hen at selv om han sier at de som ikke trener er svake og 

udisiplinerte, så har han samtidig en forståelse for dem som har veldig mye å gjøre og ikke 

har tid og krefter for trening. Han mener også at en kropp kan si mye om en persons livsstil og 

hvem man er, mens de som har tid og ikke trener likevel kan oppfattes som udisiplinerte og 

uansvarlige. 

Dette sier også Andreas noe om: 

Alle er vel enige om at å løpe en gang i uka er bedre enn ikke å løpe en gang i uka. Hvis folk 

ikke gjør det det er deres valg. Man kan alltid finne tid til trening hvis man vil. Jeg kjenner en 

jente, hun fikk et barn for ett år siden, men hun begynte å trene aktivt tre ganger i uka 1 time. 

Hun fant en måte som virket bra for henne og for barnet, så hun klare det. Men folk som ikke 

er interessert i det gidder kanskje ikke, gidder ikke å finne den løsningen (…) Hvis man har 

lyst men likevel ikke trener, da det et stort samfunnsproblem, tenker jeg. Og da det må fikses 

på (Andreas 22). 

Noen av mine Informanter som jobber som personlige trenere ønsker å ikke dømme personer 

som ikke trener. De mener at det helst er veldig positivt at uansett forutsetninger er folk 

villige til å trene for å komme i bedre form. Det å dømme folk anses for dem som 

uakseptabelt. 

Så hvis jeg ser noen som er veldig overvektig på studio, så tenker jeg aldri negativt. Jeg tenker 

heller positivt. At det er så sinnssykt bra at den personen er der. Jeg tenker at man må prøve 

med å starte i det små. Jeg har ingen fordommer overfor dem, det har jeg ikke lyst til å ha. Jeg 

synes at det er viktig at jeg ikke forhåndsdømmer den personen som står foran meg, fordi jeg 

vet at førsteinntrykket aldri stemmer overens med resten av inntrykket. Så man skal ikke 

trekke slutninger med en gang eller dømme på den måten. Det skjer ofte. Ikke 

forhåndsdømme. Det er det jeg prøver å være flinkest på (Emma 24). 

Det er samtidig andre informanter som er litt mer skeptiske mot de som ikke trener, selv om 

de prøver å være politisk korrekte. De sier direkte og indirekte hvordan folk som ikke trener 

blir dømt i samfunnet og av dem selv også. Julie sier: 

Jeg skal prøve ikke å bli slem (ler). Jeg synes folk som er friske og ikke skadet burde trene. 

Hvis de ikke trener, så betyr det at de ikke tar vare på seg selv. Man kan alltid finne tid for 

trening hvis man vil. Man må tenke på kroppen når man blir eldre. Det er også det 

helsemyndighetene anbefaler oss. Hvis man ikke trener kan det bety at man er lat. Jeg 

skjønner ikke hvordan man kan sitte stille. Det er prioriteringer, man har alltid tid for å trene 
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hvis man vil og det burde man. Det kan også være at man ikke har kunnskap om hvordan man 

skal trene på treningssenter eller ikke har venner som også trener. Det kan være at de har ikke 

utdannelse, jeg nevnte jo for eksempel toppledere og hvordan de trener i Birken og har 

konkurranse i seg. De høyt utdannede har råd til personlig trenere. I Idrett er det ofte mye 

utstyrspress. Man må ha god økonomi. Og treningssentre er dyre også, og ikke alle kan dra der 

(Julie 20). 

Jeg tolker det sånn at sammen med kulturell og sosial kapital er økonomisk kapital også viktig 

for å kunne trene. At man konverterer økonomisk kapital til kulturell kapital ved å trene og se 

bra ut. Shilling sier at fysisk kapital utvikles gjennom utviklingen av ulike kroppslige 

egenskaper som oppfattes og anerkjennes som verdifullt i samfunnet (Shilling 1993:127) 

 Også Christian mener det samme: 

Jeg ville kanskje kalle ham/henne litt lat, hvis man ikke trener i det hele tatt. Hvis man ikke 

går turer eller ikke gjør noe slags trening. At man tar seg selv for gitt. Ikke tar vare på seg selv. 

Jeg synes det er dumt. Men det er individuelt. Man kutter sin levetid med ca. 6 år. Jeg tror at 

man har det mye bedre senere i livet også. Man trenger ikke å løfte mye, men gå på turer og 

bevege seg litt. Man kobler dem med egenskaper som utrolig latskap og likegyldighet 

(Christian 21). 

Christian mener at samfunnet i dag er veldig utseendefokusert og det oppleves ekstremt. De 

som er tykke, blir ofte assosiert med egenskaper som dårlig selvkontroll og selvdisiplin, 

egenskaper mange vil ikke bli assosiert med. 

Også Tor er litt mer skeptisk: 

Jeg må bare prøve å være snill (ler). Hvis man ikke trener så det er lett å tro at man er lat. Det 

er nok lettere å dømme. Hvis man sier at, nei jeg trener ikke. Så tar jeg kanskje vedkommende 

litt mindre seriøst, for eksempel. Da tenker jeg med en gang at du ikke bryr deg om din egen 

helse, ikke tenker på å holde deg i form og å være aktiv og sånne ting (…) Jeg tenker at man 

ikke bryr seg at det å være i god form gjør deg i stand til å gjøre mye mer. Du er ikke 

begrenset på grunn av helse, i hvert fall. Så hvis man ikke er villig å ha et utgangspunkt en 

gang, så tenker jeg at da har vi forskjellige syn på hva som er viktig. Det er lettere å bli godt 

kjent med folk som er litt aktive, man trenger ikke å være kjempetrent, eller ha store muskler, 

men at man beveger seg litt, i hver fall. Førsteinntrykksmessig er det i hvert fall lettere å stole 

på en som ser bra ut (Tor 25). 
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Goffman bruker begrepet «sosial informasjon», som er informasjon om en person, om 

hans/hennes karakteristika. Tegn som forekommer hyppig kan bli karakterisert som symboler 

(Goffman 1968:59). Sosiale symboler kan også markere at aktøren har høy status og prestisje. 

Og tegn som forekommer hyppig igjennom trening er en veltrent kropp, som for mange er 

symbol på status og anerkjennelse i samfunnet. Dette sier Emma noe om: 

Man skal jo ikke si at man kan ikke komme lenger uten et bra utseende. Du skal se ut som om 

du tar vare på deg selv, det er det viktigste, tenker jeg. Men hva er definisjon på et bra 

utseende? Jeg tenker på alt, på en måte. Folk kan jo trekke seg automatisk unna. Jeg tror 

kanskje at oppfatninger fra andre blir helt annerledes hvis man tar mer vare på seg selv. Man 

kan tenke at det gjenspeiler livet i det hele tatt, ikke sant. Det kan være en avslappet og 

kanskje litt uorganisert livsstil, at man ikke har livet helt på stell, eller sånn, men det er ikke 

nødvendigvis riktig. Jeg tror det er veldig mange som tenker i den retningen der. Likheter 

trekker jo mot hverandre. Det er litt sånn psykologisk. Også det har med tillit å gjøre. Altså 

stoler du mer på dem som er organisert og ryddig (Emma 24). 

Mine funn tyder på at de som ikke trener kan fort bli stemplet med ulike personlige 

egenskaper, som noen av mine informanter mener at ikke er politisk korrekt å snakke om. Jeg 

opplever at flere av mine informanter opplevde det som vanskelig å svare på mitt spørsmål: 

Hvordan ville du beskrive en person som ikke trener? Flere mente at det kan være mange 

grunner til at man ikke trener, men hvis man er frisk og har tid, og likevel ikke trener, så kan 

det oppfattes som at man er lat og mangler selvdisiplin, samtidig som man ikke tar vare på seg 

selv og andre som er rundt dem.  

Forventninger som mennesker har, kan føre til stempling av bestemte personlige egenskaper 

for de som man danner definisjoner på forhånd, og som kan være feil definisjon. Altså hvis de 

som ikke trener oppfattes som ikke disiplinerte, kan det bli en selvoppfyllende profeti. De 

besitter en egenskap som tiltrekker negative oppmerksomhet av andre. For eksempel hvis man 

ikke trener, så betyr det at man ikke tar vare på seg selv, og hvis man ikke tar vare på seg selv 

så kan han/hun ikke klare å ordne andre ting i livet sitt også. Man kobler dem med egenskaper 

som utrolig latskap og likegyldighet.  

 

 

http://snl.no/selvoppfyllende_profeti/psykologi
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6.3 Oppsummering 

 

I dette analysekapittelet har jeg sett på ulike perspektiver på fokuset på trening. Som nevnt 

kan fokus på trening kobles med samfunnsmessige utviklingsprosesser som ofte fører til 

betydelige endringer i individenes livsstil. Mine funn tyder på at trening har fått veldig stort 

fokus i Norge i dag. Det er et stort diskusjonstema i en rekke stortingsmeldinger på tvers av 

departementenes ansvarsområder; i skole- og arbeidslivssammenheng, innenfor kultur og 

idrett, miljø og samferdsel, og selvsagt i helsesektoren med videre. Breivik (2013) kobler den 

samfunnsmessige utviklingen med trekk ved fysisk aktivitet og idrett til tre ulike felter, som 

er: symbolske felt, strukturelle felt og materielle felt. I denne delen av oppgaven er som 

tidligere nevnt strukturfeltet og det materielle feltet viktigst. Strukturfeltet omhandler 

samfunnsmessige trekk som blant annet kortere arbeidstid, likestilling, barnehager og mer 

uorganisert idrett som har påvirket på fysisk aktivitet ved at folk har mer tid til trening. I det 

materielle feltet er det trekk ved samfunnet som blant annet bedre økonomi, bedre utstyr og 

innovasjoner som har påvirket fysisk aktivitet ved at flere har råd til dyre og ressurskrevende 

aktiviteter, jogging og treningssentre er blitt alternativer for tidsklemme osv. (Breivik 

2013:37). Jeg har blant annet diskutert de ulike teorier som kan forklare denne 

treningsutviklingen.  

Bourdieu i sin bok Distinksjonen (1995) gir mye oppmerksomhet til sport som en av flere 

dagligdagse aktiviteter som gjenspeiler økonomisk og kulturell kapital og dermed bidrar til å 

danne symbolsk distingvert livsstil. Goffman beskriver hvordan stigma skapes ved 

individuelle karakteristika (Goffman 1968:14). Trening handler også mye om 

selvpresentasjon og inntrykksstyring, slik Goffaman beskriver hvordan man ønsker å bli 

oppfattet, og hvordan man ønsker å fremstå for andre (Goffman 1992). Og Giddens som 

mener at individet blir ansvarlig for å designe sin egen kropp og identitet (Giddens 1991:102). 

Altså handler trening mye om selvbildedannelse og selvpresentasjon – hvordan man vil at 

andre skal oppfatte en. Ifølge Bauman økt individualisme gir individer frihet og de må benytte 

denne frihetenen fornuftig. Til slutt har vi sett at trening kan forklares som aktivitet for selv-

aktualisering (Maslow 1943).   

Ut fra det mine informanter sier, jeg får inntrykk av at man må ha gyldige grunner får ikke å 

trene, ellers kan man kobles med mange negative personlige egenskaper som blant annet lat 
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og udisiplinert. Hvis man har familie eller leser mye på skolen, er vanligvis normalt hvis man 

ikke trener. Men hvis man er frisk og har tid, men sier at man ikke gidder å trene, så oppfattes 

det som at man er uansvarlig og har dårlig selvdisiplin. Men som sagt er folk forskjellige og 

har ulike prioriteringer. Som informantene sier: om man trener eller ikke avhenger av hva 

man prioriterer, verdier og valg. Flere av informantene nevner at sosiale medier har mye feil 

fokus på trening, at de fokuserer mest på utseendeaspektet ved å trene og ikke på 

helsegevinstene som trening gir. De mener også at hvordan man ser ut, sier mye om hva slags 

livsstil og verdier man har.  

Videre tenker jeg at koblingen mellom trening og personlige egenskaper kan handle mye om 

ens egne forventninger, som blir selvoppfyllende profeti. Altså hvis de som ikke trener 

oppfattes som ikke disiplinerte, så kan det bli en selvoppfyllende profeti. De besitter en 

egenskap som tiltrekker negativ oppmerksomhet av dem som trener aktivt selv. For eksempel 

hvis man ikke trener, så betyr det at man ikke tar vare på seg selv, og hvis man ikke tar vare 

på seg selv, så kan han/hun heller ikke klare å ordne andre ting i livet sitt. Man kobler dem 

med egenskaper som utrolig latskap og likegyldighet. Altså stiller man feil forventninger til 

de som ikke trener, som igjen fører til at feil tilkobling til negative personlige egenskaper blir 

til slutt oppfattet som riktige. De blir stigmatisert ved at de ikke er «normale» og ikke 

tilfredsstiller samfunnets idealer. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Forventning
http://snl.no/selvoppfyllende_profeti/psykologi
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7 Konklusjon  

 

I dette avslutningskapittelet vil jeg trekke frem hovedfunnene i studien. Videre har jeg noen 

avsluttende ord, før jeg kommer med forslag til videre forskning på dette temaet.  

I denne oppgaven har jeg sett nærmere på om: Hvordan skaper unge voksne selvbilde 

gjennom trening og bilde av andre? Denne oppgaven tar for seg hvordan skaper unge voksne 

selvbilde gjennom trening og bilder av andre?  Problemstillingen min består av tre spørsmål, 

som ble besvart kronologisk gjennom oppgaven: 1) Hvilken mening unge voksne tilskriver 

trening i eget liv, og hvilke opplevelser treningen gir? 2) Hvilken forståelse unge voksne har 

av kulturelle idealer om trening og kropp? og 3) Hvordan betrakter unge voksne de som ikke 

trener. Studiens empiriske materiale består av kvalitative intervjuer av ti informanter som 

består av fem jenter og fem gutter i 20–30-årsalderen som trener aktivt.  

Ved å benytte teoretiske begreper fra Bourdieu, Bauman, Giddens, Goffman og Maslow har 

jeg ønsket å se nærmere på om trening og en veltrent kropp kan forstås som en måte å skape 

fysisk kapital, stigma og distinksjon på, samt bruke deltakelsen som en form for 

inntrykksstyring i vårt samfunn der trening og fysisk kapital synes å bli stadig viktigere og 

mer anerkjent. Jeg har sett på ulike motiver eller begrunnelser for hvorfor mine informanter 

trener, hvordan de opplever trening som selvbildeskapende aktivitet samt hvordan vi kan se 

på trening som et felt med tilhørende feltspesifikk kapital, da det viser seg å være betydelig 

grad av sammenfall i grunnene for, og opplevelsen av, å trene.  

Som vist i oppgaven er det altså seks hovedfaktorer for treningsmotivasjon. For det første er 

det velværefølelse og mestring. For det andre er det felleskap. For det tredje er det musikk. 

For det fjerde er det et konkret mål. For det femte er det dyre treningsklær. Og til slutt er det 

helse og å bli sterkere. Trening oppleves som et fristed hvor man kobler seg av daglige 

ukontrollerbare gjøremål og bare fokuserer på seg selv. Trening gjør en stolt av seg selv ved å 

gjennomføre det. Funnene mine samsvarer med flere andre undersøkelser om grunner til at 

personer bedriver idrett og trening (Seippel, 2011; Breivik 2013). Som mine informanter sier 

trening gir dem mestring og velvære følelse det samsvarer med det som Bourdieu sier at 

treningen som kroppens «psykoanalyse». At når man trener man er fri og lytter til kroppen 

sin. Man kjenner seg selv og har det godt med seg selv. Han mener at man finner en form for 
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glede i trening. Denne psykologiseringen er koblet med selvet, det er selvet som kan heve seg 

i kommunikasjon med andre ved å dele erfaringer ved hjelp av en kropp som behandles som 

et tegn og ikke som et instrument (Bourdieu 1995:178).   

Det å høre på musikk oppfattes som en ytre motiverende effekt på treningssenter. De fleste 

informantene sier at musikk gir dem energi til å trene mer og skape sin egen verden, men også 

at musikken demper lyder av alt som skjer rundt dem. Trening blir i tillegg oppfattet som et 

verktøy for selvbilde og det å få en funksjonell kropp. 

Jeg har sett på hvordan informantene fikk interesse for trening. I barndommen har foreldre og 

lærere fungert som rollemodeller for dem og lært dem de viktigste verdiene. Det betyr at 

fysisk aktive foreldre overfører sin treningskjærlighet til sine barn. Og foreldrenes verdier og 

prioriteringer spiller stor rolle for barnas utvikling av fysisk kapital. Jeg forstår det derfor slik 

at familie og skole er de viktigste faktorene som påvirker utviklingen av treningshabitus 

samtidig som at treningen gir psykologiske gevinster som gjør at man blir positivt avhengig 

av trening og en følelse av uvelhet hvis man ikke trener. Og for unge voksne i dag er det 

idrettsutøvere som virker som inspirasjon for trening. Unge voksne mener at det er bra å ha 

forbilder som idrettsidoler for motivasjon. Idrettsutøvere beskrives av dem som viljesterke og 

målrettede individer som har klart å oppnå det de har gjort. 

Hovedpoenget i studien min er at rollemodeller og sosialisering spiller en veldig viktig rolle 

for utviklingen av treningshabitus. Og jo tidligere man begynner å trene, jo større er sjansen 

for at man vil fortsette å trene i resten av livet sitt – som barn, som voksen og som gammel. 

På denne måten blir treningen kroppsliggjort kompetanse for dem. Det samsvarer med 

Bourdieu`s habitus, som betegner hvordan ytre strukturer gjennom sosialisering blir 

kroppsliggjort, kroppsliggjorte strukturer strukturerer atferd og handlingsmåte. Den 

strukturerende side av habituser er kognitive: klassifikasjoner, verdier, praktiske skjemaer for 

forståelse og verdsettelse av verden. Også Gunnar Breivik sier noe om det i sin blogg «Er 

nordmenn late av natur?», nemlig at «Det gunstige er at for de som har fått smaken på det 

fysisk aktive liv er det vanskelig å gi slipp på de gode treningsstundene og rusen etter en god 

aktivitets økt» (Breivik 2012). 

Når det gjelder hvordan trening påvirker på deres identitet fant jeg at det påvirker veldig mye 

vad at de identifiserer seg selv med en trenings person og slik vil de fremstå for andre. Dette 

samsvarer med Goffman inntrykksstyring hvordan individer vil fremstå for andre. I min sudie 
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vil unge voksne ønsker å bli oppfattet som ansvarlige, selvdisiplinerte, sporty og personer 

som prioriterer trening og en sunn livsstil. Det er dermed viktig å fremstå som en person med 

verdier som er i samsvar med samfunnets idealer. 

 Giddens selvidentitet at dannelsen av identitet tar utgangspunkt i hvert enkelt individs ansvar. 

Individualiseringstesen til behandling av identitet til Baumans og Giddens dreiser seg om at 

seinmoderne individer orienterer seg og handler i verden uten at de sosialiseringsprosessene 

eller andre ytre faktorer virker som bestemmende på deres handlinger. Giddens mener at vi er 

ikke hva vi er, men hvordan vi skaper oss selv og er mindre avhengig av ytre betingelser 

(Giddens 1991:75). Og Bauman bruker metafor som et kjøpesenter for å beskrive hvordan 

individer i den flytende moderniteten kan gå og kjøpe seg en identitet «shop around’ in the 

supermarket of identities» (Bauman 2000:83). Men det er en betydelig forskjell mellom 

Baumans «flytende identitet» og Giddens begrep om refleksiv identitet. Mens Giddens mener 

at alle handlingsalternativene og valgalternativer vi må ta gir oss selv-aktualisering og 

mestring. I Baumans øyne er vi i motsetning ofre for tilfeldigheter. Vi har fått stor frihet som 

fører til mer rasjonell valgarbeid. Og det er vanskelig for oss å ta rasjonelle valg. Derfor blir 

vår identiteten flytende og avhengig av rasjonell valgarbeid. Det er noe som Bourdieu har 

motsatt mening om. Han mener at det er habitus som er sosialt strukturert som påvirker på oss 

gjennom primær sosialisering som skjer i familie. Bourdieu skriver også om habitus og 

hvordan verdier dannes gjennom sosialisering i familie og miljø man vokser opp inn i. Selv 

om vi tar valg, er hva vi velger allerede kodet inn i oss gjennom sosialisering og den kulturen 

vi er medlem av. Altså bestemmer habitus ubevisst hva vi kommer til å like og ikke like. 

Giddens har også noe felles med Maslow ved at begge bruker begrepet selvaktualisering for å 

skape identitet, som Giddens sier: «The reflexive project of the self generates programmes of 

actualisation and mastery» (Giddens 1991:9). Maslow mente at man må få dekt sin 

mangelbehov først for å gå videre til neste steg i hierarkiet i behovspyramiden. Han mente at 

hvis man mangler mat og trygghet så tenker man ikke på vekst og selvaktualisering. Og 

selvaktualisering gjennom trening og en veltrent kropp kan være aktuelt å diskutere i dagens 

Norge. Min analyse her tyder på at individers treningspraksis meningsfylt kan fortolkes i lys 

av en prosess der selvbilde konstrueres. For Giddens er selvidentiteten nært knyttet til språket. 

Samtidig forutsetter han at selvet har et grunnlag i individets psykologi og sosialisering 

(Giddens 1991:33). 
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Jeg fant også ut at en god treningsøkt kan oppleves likt av mine informanter; de føler at de har 

trent virkelig godt når de føler smerte, skjelver i beina, blir godt andpustne, svette og slitne. 

Det å flytte egne grenser ved konkurranse mot seg selv virker som en ekstra motiverende 

faktor for de fleste – altså hvor mye man klarer å presse seg selv. Dette er noe Albert 

Banduras kaller self-efficacy-teori (Bandura 1997), som er en persons bedømmelse av hvor 

godt han eller hun er i stand til å planlegge og å utføre handlinger, som skal til for å mestre 

bestemte oppgaver. Også Bauman sier at « (…) Fitness is about the capacity to break all 

norms and leave every already achieved standard behind» (Bauman 2000:78). Et veldig 

viktig poeng er at hvis man trener, så man må ha vaner som er i sammenhengen med det. De 

fleste unge voksne sier at de ikke røyker, drikker aldri, eller hvis de drikker, så veldig lite. Og 

de har et sunt kosthold. Altså trening og en sunn livsstil er tett koblet sammen og påvirker 

hverandre gjensidig.  

Jeg fant også ut at unge voksne ikke opplever sosial felleskap på treningssenter. De tenker at 

man ikke får nye venner gjennom treningssenter, fordi folk ikke snakker sammen der.  

Treningssenter brukes kun for å trene sammen med venner man allerede har fra før. 

Bekjentskap på treningssenteret begrenser seg til treningen og strekker seg ikke ut over 

treningen på treningssenter. Mange liker å være for seg selv, i sin egen verden. Som noen av 

informantene uttrykker, så er folk i Norge reserverte og liker ikke å snakke med ukjente. Og 

dette kulturelle trekket har jeg inntrykk av gjelder også på treningssenter. Fem sentrale 

betingelser i flere av mine informanters skildringer av felleskap på treningssenteret var: for 

det første er at folk bør ikke «plage» hverandre. For det andre «folk er reservert». Og for den 

tredje kommunikasjon med andre var «helt høflighets nødvendig kommunikasjon».  For det 

fjerde er at de ville helst «trent helt alene». Og femte er at felleskap på treningssenter 

oppleves samme som: «å gå på Karl Johan». Hvor man er tilfeldigvis på samme sted i samme 

tid. 

Videre er treningssenter en arena der deltakerne presenterer og konkurrerer mot hverandre, og 

der en feltspesifikk kapital gjør seg gjeldende, kan treningssenter ut fra Bourdieus teori forstås 

som et felt. Slik Bourdieu har uttalt det, og som jeg har skrevet i teorikapittelet, så viser man 

ved å trene på treningssenter at det er en feltspesifikk kapital (Bourdieu 1995). På 

treningssenter gjelder det altså spesifikk symbolsk kapital som får anerkjennelse i feltet. Jeg 

forsøkte derfor å finne frem til hva som kunne ses som den feltspesifikke kapitalen på 

treningssenter, og jeg fant at dette hovedsakelig dreide seg om to ting: treningsklær, som 
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2XU-tights, og en veltrent kropp. Gjennom dyre klær kan man vise en form for symbolsk og 

økonomisk kapital i feltet. Man kan vise seg frem og oppnå en form for beundring og 

anerkjennelse. Det å ha en veltrent kropp ses på som viktig når man trener på treningssenter. 

Noen av mine informanter opplevde utilpasset første gang de startet å trene på treningssenter 

fordi de ikke følte seg så sterke og trente som de andre som var der. Og mange kan oppleve 

ubehag i en slik treningssituasjon, f.eks. de som er tykke.  

Det er viktig å nevne at fysisk kapital kan kun ha en symbolsk verdi i det spesifikke feltet. 

Dersom enkelte former for fysisk kapital ikke kan gjenkjennes og bli verdsatt av andre, som 

for eksempel at en «six-pack» eller store biceps ikke vil ha samme kapitalverdi for en 

professor i Universitetet i Oslo.  

Jeg har vært inne på hva en veltrent kropp symboliserer for mine informanter og i samfunnet 

generelt. For mine informanter sier en veltrent kropp mye om hva slags livsstil og personlige 

egenskaper et individ har. Og det kan symbolisere at man er selvdisiplinert, målrettet, 

strukturert, tar vare på seg selv, er fysisk aktiv og pliktoppfyllende. Noen hevder samtidig at 

dette er kjennetegn som ikke kan brukes på alle som ser veltrente ut. Dette viser likevel til 

egenskaper som er verdsatt i samfunnet generelt og er forsterket hos dem som trener aktivt fra 

barndommen. Videre er mine informanter delt i sine meninger hva angår en veltrent kropp 

som status i samfunnet. Svarene viser at informantene har en noe ambivalent holdning til 

betydningen av status. Noen mener at en veltrent kropp ikke forteller mye om ens status før 

man blir kjent med den person, mens andre mener at den gir status ved at mange får positive 

assosiasjoner ved å se en veltrent kropp, og derfor er det status å ha en sånn kropp. Felles for 

de fleste er likevel at det er positivt å trene og ha en veltrent kropp enn det motsatte. Dette 

tolker jeg som å være en del av norsk kultur når det gjelder synet på helse og trening. Dette 

kan samsvare med det som Bauman (2000) sier: «If the society of producers sets health as the 

standard which its members ought to meet (…) The two terms-health and fitness-are often 

taken to be conterminous and are used synonymously, »  

Videre var det ikke overraskende at de fleste av informantene mener at sosiale medier, 

spesielt Facebook og Instagram, har stor påvirkningskraft – at det er på grunn av sosiale 

medier at det har blitt så stor fokus på kropp og utseende. YouTube-videoer viser veltrente 

jenter og gutter som rollemodeller for andre, og kan danne et mønster for hvordan et perfekt 

menneske skal se ut. Og det er igjen koblet med samfunnets utvikling i dag. Det kan bety at 

samfunnet blir mer overfladisk og mangler dybde når det gjelder å vurdere eller dømme 
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mennesker. Ifølge Giddens påvirker mange ekspertsystemer moderne mennesker ved å skape 

deres identitet og livsstil, slik sosiale medier gir mennesker tilgang til informasjon som før var 

umulig å skaffe (Giddens 1991:85).  Flere unge voksne i min studie mener at noen skal hele 

tiden fortelle oss hva som er trygt og farlig for oss. De spiller på menneskets følelser. Jeg 

tolker det sånn at vi blir mer og mer avhengige av eksperter og medier.   

Fokus på trening kan som nevnt kobles med samfunnsmessige utviklingsprosesser som ofte 

fører til betydelige endringer i menneskers livsstil, og medier skriver om det folk er interessert 

i. Det er særlig de som jobber som personlig trenere som mener at det burde ha vært mer 

fokus på helsegevinstene ved det å trene enn på utseendet. 

Videre jag fant også ut at trening og en veltrent kropp kan skape sosial skille i befolkning ved 

form av stigma og distinksjon. Goffman (1968) i boken «Stigma: Notes on the Management 

of spoiled Identity» beskriver hvordan det individuelle karakteristikum som oppfattes som 

svak, mangel på vilje og lignende (Goffman 1968:14). I følge Goffman samfunnet skiller 

mellom det som oppfattes som «normal» og «avviker». Han viser hvordan en uønsket 

forskjellighet kan skape stigma. Altså handler vår identitet også om hva som er forenlig med 

våre forhåndsbestemte stereotypier av hvordan vedkommende person skal være. Gjennom 

hverdagslige kommunikasjon med andre vil vi at andre skal vite hvem vi er, slik at de andre 

kan få oppfattelse om hvem vi er og forholde seg til oss på en bestemt måte. På denne måten 

kan en si at rollespill virker som identitets skapende aktivitet.  For denne avhandlingens 

kontekst av unge voksnes oppfatninger av de som ikke trener er mest treffende.  

Bourdieu i Distinksjonen (1995) kan brukes til å forklare at fysisk kapital i form av en veltrent 

kropp og en aktiv og sunn livsstil kan skape sosiale ulikheter i samfunnet. Distinksjonen 

kommer til uttrykk i flere av informantene i utvalget, for det er alltid noen andre. De skiller i 

tillegg mellom dem som ikke har lyst til å trene og dem som ikke har mulighet på grunn av 

tidsklemma. Og de beskriver dem på ulik måte. Ut fra det mine informanter sier jeg får 

inntrykk av at man må ha gyldige grunner for ikke å trene ellers kan de kobles med mange 

negative personlige egenskaper som f.eks. lat og udisiplinert. Hvis man har familie eller leser 

mye på skolen, er det vanligvis normalt hvis man ikke trener. Men hvis man er frisk og har 

tid, men sier at man ikke gidder å trene, så oppfattes det som uansvarlighet og dårlig 

selvdisiplin. Men som sagt er folk forskjellige og har ulike prioriteringer. Som informantene 

mine sier: om man trener eller ikke avhenger av hva man prioriterer og velger å gjøre. 
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Et viktig poeng er at hvis man klarer å utvikle treningshabitus, kan det føre til at man skiller 

seg ut og gjør seg distinkt og det er en ubevisst strategi. Altså det at oppfattelse av andre som 

er fysisk aktive og som ikke er fysisk aktive bestemmes av ens egen verdi av fysisk aktivitet, 

som igjen utvikles gjennom ens sosialisering. Noen mener at trening er en ting man måler folk 

etter, i tillegg til utseende. Og mange kan få flere fordeler av å se veldig bra ut – for eksempel 

hvordan de blir behandlet i forhold til å få jobbtilbud. Jeg mener at mine funn gir en 

indikasjon på at trening, spesielt ringvirkningene av den, brukes for å gjøre seg distinkt i et 

individualistisk samfunn generelt. I et samfunn der det ikke lenger holder bare å være god på 

noe, blir trening en anerkjent og betydningsfull handling for mange. Der Bourdieus teori 

handler om hvordan distinksjoner skapes mellom klasser, viser mine funn at trening og en 

veltrent kropp brukes for å skape distinksjon fra dem man selv er ulik. Bourdieu sier også at 

«skjønnhet er et «symbol på det moralske» (Bourdieu 1995:14).  

Altså handler trening mye om fysisk kapital, distinksjon, individualisme, selvbilde og 

selvpresentasjon – hvordan man vil at andre skal tenke om ham eller henne. Videre antar jeg 

at personer som har drevet med trening og idrett fra barndommen, vil ha mer kroppsliggjort 

treningshabitus, og overgang til treningssenter vil være en naturlig del av treningsutviklingen 

for dem.   

Denne studien har vist at selv om hovedbegrunnelsen for å trene for mine informanter handler 

om at det er viktig for selvidentitet og velvære, så kan trening også forstås som noe mer. 

Studien har vist at trening kan forstås ut fra det samfunnet vi er en del av, der det er viktig å 

vise at man fører en sunn livsstil, og der man skal vise til prestasjoner på ulike områder. Jeg 

mener at denne studien viser at trening handler om noe mer enn bare selve treningsøktene. 

Det handler om hvem man er og hvem man ikke vil bli assosiert med. I min studie vil jeg 

særlig peke på at trening og en veltrent kropp kan oppfattes som både fysisk kapital og status, 

og som distingverende og stigmaskapende i dagens Norge. 

I denne forbindelse er det dessuten verdt å stille spørsmål om det jeg her studerer kan finne en 

bakgrunn i moderne menneskers individualisme og det å skape eget selvbilde gjennom 

trening, eller om det finnes spesielle trekk ved det norske samfunnet og treningssenterfeltet 

som det er verdt å legge vekt på. Jeg tror et veldig viktig poeng er at trening og en veltrent 

kropp har stor verdi i Norge. Dette kan ha mange ulike grunner, blant annet økonomisk 

utvikling. Siden folk har dekket de grunnleggende behovene sine får de mer muligheter og 

ambisjoner for selvaktualisering. Det er også viktig å nevne at flere forsknings studier som 
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viser at det er en større prosentandel høyt utdannede som benytter seg av flere av 

aktivitetstilbudene (Breivik og Rafoss 2012:37; Breivik 2013), og at bare 14 % er aktive fem 

eller mer timer per uke (Breivik og Hellevik 2014:162). I min studie har alle informantene 

høyere utdannelse, og de fleste trener 3–7 dager i uka. Det kan hevdes at de tilhører til den 

gruppen som har treningshabitus og fysisk kapital i Norge. De har treningshabitus fordi de 

fleste av dem har trent eller vært fysisk aktive helt fra de var 5 år gamle. Og de har fysisk 

kapital fordi de har trent nesten hele livet og ser veltrente ut. I tillegg er det å trene en viktig 

del av deres personlighet.  

Funnene i min oppgave samsvarer det som Breivik (2013) mener om den samfunnsmessige 

utviklingen 1985–2011 med trekk ved fysisk aktivitet og idrett til tre ulike felter, som er: 

symbolfeltet, strukturfeltet og det materielle felt som påvirker livene våre. I symbolfeltet 

beskriver Breivik hvordan de ulike samfunnsmessige trekkene som selvrealisering, 

selvkonstruksjon, fokus på kropp, helse og utseende påvirker fysisk aktivitet der resultatet er 

friere valg av aktiviteter og idretter, friluftsliv, kroppsbygging osv. I det strukturfeltet er det 

samfunnsmessige trekk som blant annet kortere arbeidstid, likestilling, barnehager, mer 

uorganisert idrett som har påvirket fysisk aktivitet ved at folk har mer tid til trening, flere 

kvinner som er fysisk aktive osv. I det materielle feltet beskriver Breivik hvordan trekk ved 

samfunnet som blant annet bedre økonomi, bedre utstyr og innovasjoner har påvirket fysisk 

aktivitet ved at flere har råd til dyre og ressurskrevende aktiviteter, jogging og treningssentre 

er blitt alternativer for tidsklemme osv. (Breivik 2013:37).  

 

7.1 Videre forskning  

 

Bourdieu (1978, 1995) snakker mye om fysisk kapital i et klasseperspektiv. Med tanke på 

datamaterialet har det, som tidligere nevnt, ikke vært aktuelt for meg å fokusere på dette i 

denne oppgaven. Det hadde vært interessant å inkludere foreldre i en større studie om trening, 

for å bekrefte om foreldrenes treningshabitus har sammenheng med deres barns 

treningshabitus. 
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Slik jeg ser det, har min studie gitt en indikasjon på hvordan trening og en veltrent kropp kan 

skape skille i samfunnet. Det vil derfor være interessant å gjøre ytterligere studier om dette 

fenomenet, nemlig om trening kan virke som en moderne måte å distingvere seg selv på – og 

skape fordommer og stereotypier i samfunnet.  
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Vedlegg A: Informasjonsskriv 

 

                                                     Informasjonsskriv 

 

Bakgrunn og formål 

 

Jeg er masterstudent i sosiologi ved Universitetet i Oslo, og skal levere masteroppgaven min 

til våren 2016. I oppgaven skal jeg intervjue individer som har et stort fokus på trening. 

Trening er veldig aktuelt i dag. Og alle snakker om det – media, kjendiser, Stortinget osv.  
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I den forbindelse ønsker jeg å intervjue 10 personer, 5 gutter og 5 jenter som har trent 2 år 

eller lenger. Intervjuet vil fremstå som en vanlig samtale der spørsmålene vil dreie seg om 

dine tanker, meninger og erfaringer om trening. Intervjuet vil ta ca. 1 time, og vil bli tatt opp 

på lydbånd. 

 

Hva innebærer deltakelse i studien? 

 

Det er frivillig å være med og du har mulighet til å trekke deg når som helst underveis, uten å 

måtte begrunne dette nærmere. Dersom du trekker deg vil alle innsamlede data om deg bli 

slettet. 

 

Som forsker er jeg underlagt taushetsplikt i forhold til den informasjonen jeg mottar. 

Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt, og ingen enkeltpersoner vil kunne gjenkjennes 

i den ferdige oppgaven. Opplysningene anonymiseres og opptakene slettes når oppgaven er 

ferdig, innen utgangen av 2016. Jeg kommer blant annet til å gi deg et fiktivt navn. I selve 

oppgaven er det aktuelt å bruke sitater fra intervjuet, for å kunne underbygge argumenter. 

Dersom jeg skal bruke noe av det du sier som sitat i oppgaven, vil du få mulighet til å lese 

igjennom dem før publikasjon.  

 

Dersom du har lyst til å være med på intervjuet, er det fint om du kan sende meg en e-post 

eller SMS med ditt navn og telefonnummer slik at jeg kan komme i kontakt med deg, også om 

du ikke ønsker at jeg skal intervjue deg, for da vet jeg at du har sett forespørselen. Kjenner du 

noen andre du tenker (også) kunne ha lyst til å være med på dette intervjuet, kan du gjerne gi 

dem mitt telefonnummer/e-post.  

 

Min mailadresse og mitt telefonnummer finner du nederst i dette skrivet. Hvis du vil kontakte 

mine veiledere, ta kontakt med professor Lise Kjølsrød på e-post  lise.kjolsrod@sosgeo.uio.no 

eller på telefonnummer +47 22858332 og Dag Album dag.album@sosgeo.uio.no eller på 

telefonnummer +47 22854707. 

 

Dersom du er interessert, sender jeg gjerne en kopi av masteroppgaven når den er ferdig. 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste AS. 

 

Med Vennlig Hilsen 

Tea Didebashvili 

tead@hotmail.no 

tlf: 900 77 034 

 

 

Vedlegg B: Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

 

mailto:lise.kjolsrod@sosgeo.uio.no
mailto:dag.album@sosgeo.uio.no
mailto:tead@hotmail.no
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Innledning: 

Problemstillingen min handler om: Hvordan skaper unge voksne selvbilde gjennom trening og 

bilde av andre? 

 

Båndopptaker, ok? 

Frivillig – må ikke svare på alle spørsmål – ikke fasitsvar 

Anonymitet 

 

A. Åpningsspørsmål: 

 

 Hva heter du? 

 Hvor gammel er du? 

 Hva slags utdanning har du? 

 

B. Din trening 

 

 Hvor ofte trener du? 

 Hvordan fikk du interesse for trening? 

 Når begynte du å trene? 

 Hva betyr trening for deg? 

 Når jeg sier ordet «trening», hva er det første du tenker på da? 

 Vil du si at trening er en viktig del av livet ditt? Hvorfor? Hvorfor ikke? 

 Hva er en god treningsøkt for deg? 

 Hva gir deg inspirasjon? 

 Hvordan påvirker trening ditt selvbilde? kan du beskrive litt mer detaljert?  

 Hva får deg til å trene? Her jeg mener motivasjon. 

 Hva mener du er viktig for å oppnå sine mål i trening? 

 Hvordan påvirker trening din identitet? 

 

C. Trening på treningssenter 

 

 Hvorfor trener du på treningssenter? Her jeg mener motiver 

 Hvor ofte trener du vanligvis på treningssenter? 
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 Hvor lenge har du trent der? 

 Hvordan føles det å trene på treningssenter? 

 Tror du at det er stort fokus på klær og utseende på treningssenter? Hva føler du om 

det? 

 Kan du fortelle om en vanlig treningsøkt, hva gjør du? 

 Er du med på kurs eller gruppetrening i treningssenter? Hvilke? 

 Liker du å trene alene eller med noen? 

 Hvorfor liker du å trene alene? 

 Hvorfor liker du å trene sammen med noen? 

 Opplever du sosialt fellesskap som det å være blant dem som trener der? 

 Har du fått noen venner der? 

 Liker du å høre på musikk når du trener? Hvorfor? 

 Hva slags musikk liker du å høre? Hvorfor? 

 Tror du at det er mye fokus på trening i dag? Hvorfor? 

 Tenker du ofte over hvorfor andre trener? Hva forteller det deg? 

 Hvordan ville du beskrive en person som ikke trener? 

 Har treningen din endret seg mye siden du begynte og frem til nå? Hva går ev. disse 

endringene ut på, og hva vet du ev. i dag om treningen som du ikke visste i 

begynnelsen? 

 

 

D. Andre fysiske aktiviteter 

 

 Hvordan trener du vanligvis? F.eks. trener du på egen hånd, i idrettslag eller i 

treningssenter? Hvorfor? 

 Hvilke andre fysiske aktiviteter utenom trening i treningssenter driver du med? Kan du 

fortelle litt om det? 

 Hvis du trente denne uken, kan du fortelle hva slags trening var det? Her jeg mener 

dager og timer per dag. 

 Hvordan skilte denne uken seg fra en normal uke? 
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E.  Kosthold og diett 

 

 Kan du beskrive hva som betyr å spise riktig for deg? 

 Er det noe du spiser hver dag? og noe som du absolutt ikke spiser? 

 Får du ofte dårlig samvittighet for å spise usunn mat? 

 Når du handler i butikken, hvilken type mat handler du? F.eks. kjøper du økologisk 

mat eller ikke?  

 Hva vil du si er de største endringene du har gjort i kostholdet ditt etter at du 

begynte å trene? Hvorfor? 

 Hva var spesielt vanskelig å endre? Hvorfor? 

 

F. Trening og media 

 

 Vil du si at det er viktig for deg å vite mye om trening? Hvorfor? 

 Kan du si litt mer detaljert om type informasjon om trening, som du søker å finne ut? 

 Hvor søker du mest informasjon om trening vanligvis? F.eks.: Leser du aviser, 

nettsider eller magasiner? Hvilke? 

 Følger du noen treningsblogger eller bruker du forum på nett for å lære om trening? 

Hva synes du om dem? 

 Påvirker de deg på noen måte? I tankene eller i trening? 

 Føler du deg presset for å trene? Hvordan? Av hvem? 

  Bruker du informasjon som står i media i din trening? Kan du fortelle litt om det? 

 

G. Kulturelle idealer og kropp 

 

 Hva synes du en veltrent kropp beviser om en person? Hvorfor? 

 Hvor fornøyd er du med din egen kropp? 

 Opplever du krav og forventinger til hvordan kroppen din skal se ut? Hva føler du om 

det?Om du kunne forandre noe ved ditt utseende eller kropp, ville du gjort det? Hva, 

og ev. hvorfor? motivasjon, måloppnåelse, selvfølelseSynes du det er viktig å være 

opptatt av utseende? konsekvenser 

 Vil du si at du er mer fornøyd med kroppen din nå enn før du begynte å trene? Tror du 

at trening har endret kroppen din på noen måte? Kan du fortelle litt om det? 
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 Tror du at det er mye fokus på kropp og utseende i dag? Hvorfor? 

 Har du noen forbilder? Hva er det med dem du beundrer? 

 

 

H. Livsstil 

 

 Hvordan vil du beskrive livsstilen din? 

 Hvordan er ditt forhold til røyking?  

 Hvordan er ditt forhold til drikking?  

 Hvis du bruker noen av dem, hvordan påvirker det på din trening? 

 Har du tenkt å endre noe i forhold til de usunne vaner etter at du begynte å trene? Hvis ja 

hvorfor? Hvorfor ikke? 

 

 

I. Avslutning   

 Er det noe annet du ønsker å si før vi avslutter intervjuet? 

 

 

 

 

 


