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Sammanfattning  

Träningsberoende karaktäriseras av ett överdrivet träningsmönster som kan 
resultera i negativa psykologiska samt fysiologiska konsekvenser. Syftet med den 
aktuella studien var att undersöka prevalensen av träningsberoende i svensk kontext 
samt undersöka prevalensnivån av två subgrupper; primärt- och sekundärt 
träningsberoende. Interaktionsmodellen för träningsberoende (Egorov & Szabo, 
2013) argumenterar för att flertalet psykosociala faktorer kan bidra till 
utvecklandet av träningsberoende och denna studie ämnade att undersöka flertalet 
av dessa faktorer. 641 deltagare besvarade en elektronisk enkät som inkluderad 
mått på Neuroticism, Träningsmotivation, Stress och Träningsberoende. Resultatet 
visade att 3,7% av deltagarna uppfyllde kriteriet för träningsberoende varav 2,3 % 
klassificerades som primärt träningsberoende. Neuroticism var en signifikant 
prediktor på primärt träningsberoende och mediationsanalysen visade att 
psykologisk träningsmotivation signifikant medierade relationen mellan 
neuroticism och primärt träningsberoende. Resultatet från den aktuella studien 
tyder på att träningsberoende är relevant i svensk kontext och att 
Interaktionsmodellen för träningsberoende kan erbjuda en förståelse för 
beteendeberoendet. Styrkor och svagheter med att utvärdera denna modell med 
självskattning samt tvärsnittlig studiedesign diskuteras.   
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Abstract  

Exercise dependence (ED) is characterized by an excessive exercise pattern that 
results in negative psychological and physical consequences. The aim of the current 
study was to investigate the prevalence of ED in a Swedish context and also the 
rates of two subgroups of ED; primary ED and secondary ED. The Interactional 
Model of Exercise Dependence (Egorov & Szabo, 2013) argues that a range of 
psychosocial factors can contribute to the development of ED and this study aimed 
to investigate several of those factors. 641 participants answered an electronic 
survey that included measures of Neuroticism, Exercise Motivation, Stress and ED. 
Results showed that 3,7% of participants fulfilled the criteria for ED and 2,3% could 
be classified as primary ED. Neuroticism was found to be a significant predictor of 
primary ED and mediation analysis showed that psychological exercise motivation 
significantly mediated the relationship between neuroticism & primary ED. The 
results from the current study suggest that ED is relevant to the Swedish context and 
that the Interactional Model of Exercise Dependence may offer a useful framework 
for understanding this proposed behavioral addiction. Strengths and limitations of 
evaluating this model using a self-report cross-sectional design are discussed.  

 
Keywords: Exercise dependence, primary exercise dependence, secondary exercise 
dependence, personality, neuroticism, psychological exercise motivation, stress.  
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Det finns god evidens för att personer kan bli beroende av substanser men forskare har insett 

att denna konceptualisering av beroende är något snäv och att personer kan bli beroende av 

objekt och aktiviteter, där bland annat träning ingår (Downs, Hausenblas & Nigg, 2004). 

Cunningham, Pearman & Brewerton (2016) beskriver att vissa individer, på ett extremt sätt 

driver sig till att ständigt öka träningens intensitet, duration och frekvens till den grad att 

träning blir det viktigaste i livet. Vidare menar Landolfi (2013) att det är just denna faktor, att 

livet kretsar kring träning, som kan utgöra en skiljelinje mellan den som har ett hälsosamt 

intresse för träning och den som är beroende. Dock är forskningen begränsad vad gäller 

träningsberoende, varpå den aktuella studien ämnar att öka förståelsen för problematiken.  

För att kunna belysa konceptet träningsberoende är det av vikt att från en början 

klargöra vad fysisk aktivitet samt träning är. Enligt Folkhälsomyndigheten (2013) definieras 

fysisk aktivitet som följande: “Fysisk aktivitet innefattar all kroppsrörelse som är ett resultat 

av skelettmuskulaturens kontraktion och som resulterar i en ökad energiförbrukning”. Träning 

är en form av målmedveten fysisk aktivitet, som är planerad, strukturerad och repetitiv 

(World Health Organization, 2019). Således inkluderar fysisk aktivitet träning men också 

aktiviteter som innefattar kroppsrörelser i samband med t.ex. trädgårdsarbete, aktiviteter i 

hemmet och aktiv transport.  

Som poängterats ovan är forskningen begränsad vad gäller de negativa aspekterna som 

träning kan genererar i, det finns däremot en gedigen forskningsbas som påvisar de 

fördelaktiga aspekterna av fysisk aktivitet och regelbunden träning. Forskning har t.ex. kunnat 

påvisa både fysiska samt psykologiska fördelar med regelbunden fysisk aktivitet (Grandi, 

Clementi, Guidi, Benassi & Tossani, 2011). Det innehar en preventiv och behandlande 

funktion för fysiska sjukdomar, som högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar och övervikt samt 

mot psykologiska problem, bland annat ångest och depression. Antalet personer som tränar 

har ökat under de senaste åren vilket bland annat kan ha att göra med ökad uppmärksamhet på 
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träningens alla fördelar genom t.ex. träningstidningar, tv-program och uppstart av fler gym 

(Gulker, Laskis & Kuba, 2001). Vidare uppger 87.2 % en upplevelse av ökat välmående efter 

att de har tränat vilket återspeglar de positiva psykologiska effekterna av träning (Modolo, 

Antunes, Borba de Gimenez, De Mello Santiago & Túlio de Mello, 2010).  

För god hälsa rekommenderar Folkhälsomyndigheten (2013) bland annat att vuxna ska 

vara fysiskt aktiva minst 150 minuter i veckan där intensitetsnivån bör vara minst av måttlig 

grad eller minst 75 minuter i veckan om intensitetsnivån är hög. Måttlig intensitetsnivå 

innefattas av aktiviteter som bidrar till ökad andning och puls såsom cykling, simning, raska 

promenader, måttligt bygg- och trädgårdsarbete eller andra aktiviteter  i måttligt tempo. Hög 

intensitetsnivå innefattas av aktiviteter som bidrar till markant ökning av andning och puls, 

såsom tunga lyft, tyngre bygg- och trädgårdsarbete, aerobics, löpning eller cykling i högre 

tempo. Det finns däremot personer som överskrider de hälsosamma rekommendationerna till 

den grad att de blir “besatta” av träning och träningen blir då snarare ohälsosam (Gulker et al., 

2001). Detta till den grad att ett träningsberoende utvecklas.  

 
Historisk utveckling 

Att träningsberoende existerar föreslogs först av Baekeland på 1970-talet när han skulle utföra 

en studie om träningsdeprivation och dess effekt på sömn (refererad i Hausenblas & Downs, 

2002). Det uppstod svårigheter att rekrytera personer som tränade mycket, ca 5-6 gånger i 

veckan, då de vägrade att avstå från träning trots erbjudande om ekonomisk kompensation. 

Efter denna upptäckt fortskred intresset för träningsberoende där fokus sedan hamnade på 

positivt vs. negativt beroende. 

År 1976 introducerade Glasser begreppet “positivt beroende” för att precisera de 

fördelaktiga effekterna av fysisk träning och den positiva dos- och responsrelationen mellan 

träning och hälsa (refererad i Berczik, Szabó, Griffiths, Kurimay, Kun, Urbán & Demetrovics, 

2012). Glasser menade att detta står i kontrast till substansmissbruk och andra beroenden som 
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har en negativ dos- och responsrelation i termer av beteendemässiga utfall. År 1979 

ifrågasattes Glassers konceptualisering, detta då fallstudier visade att överdriven träning inte 

bara kunde leda till fysisk skada utan också ha en negativ inverkan på vardagliga 

ansvarsområden, så som inom arbets- och privatlivet.  

 
Definition  

Trots att konceptet träningsberoende uppmärksammades på 1970-talet, är det inte en 

identifierad diagnos och det finns inte någon standardiserad definition av fenomenet 

(Hausenblas et al., 2002). De Coverley Veale (1987) har framfört en av de definitioner av 

träningsberoende som har fått främst igenkänning, baserat på Diagnostic and Statistical 

Manual for Mental Disorders (DSM) kriterier för substansberoende. Definitionen inkluderar 

både ett biomedicinskt (genom exempelvis tolerans och abstinens) samt psykosocialt 

perspektiv (genom exempelvis inverkan på socialt och yrkesmässigt fungerande). Hausenblas 

et al. (2002) har expanderat De Coverley Veales definition, vilket idag är den definition som 

har fått mest erkännande. Enligt författarna definieras träningsberoende som ett behov av 

fysisk aktivitet, vilket resulterar i ett okontrollerbart, överdrivet träningsbeteende som 

manifesterar sig i fysiologiska och/eller psykologiska symtom. Baserat på DSM-IV:s 

diagnostiska kriterier för substansberoende (American Psychiatric Association, 1994), har 

träningsberoende operationaliseras som ett multidimensionellt maladaptivt träningsmönster, 

vilket leder till kliniskt signifikant lidande och manifesteras i tre eller fler av följande: 1) 

Tolerans (eng. tolerance): vilket definieras som antingen ett signifikant ökat behov av träning 

för att nå önskad effekt, eller minskad effekt med samma mängd träning. 2) Abstinens (eng. 

withdrawal): vilket antingen ger sig uttryck i abstinenssymtom vid utebliven träning (t.ex. 

ångest eller utmattning), eller att samma mängd träning utförs för att minska eller undvika 

abstinenssymtomen. 3) Avsiktseffekt (eng. intention effect): träningen intags i större mängd 

eller under längre tid än vad som var planerat. 4) Förlust av kontroll (eng. loss of control): det 
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finns en bestående önskan eller misslyckad ansträngning att minska eller kontrollera 

träningen. 5) Tid (eng. time): mycket tid spenderas på aktiviteter ägnade åt träning (t.ex. att 

semestrar är träningsrelaterade). 6) Konflikt (eng. conflict): viktiga sociala, yrkesmässiga eller 

fritidsmässiga aktiviteter ges upp eller reduceras på grund av träning. 7) Varaktighet (eng. 

continuance): träningen vidmakthålls trots kännedom om bestående eller återkommande 

fysiska och/eller psykologiska problem som sannolikt har uppkommit till följd av, eller 

förvärrats av träningen. Det är vidare möjligt att specificera om individen har ett fysiologiskt 

beroende (dvs. tecken på tolerans och abstinens) eller inte ett fysiologiskt beroende (dvs. inga 

tecken på tolerans eller abstinens). 

Då träningsberoende inte är en standardiserad diagnos kan skattningsinstrument som 

mäter konstruktet enbart screena för om personer befinner sig inom risk för träningsberoende 

(Berczik et al., 2012). I den aktuella studien kommer “risk för träningsberoende” benämnas 

som “träningsberoende” då forskningsartiklar inom området väljer att benämna det som 

träningsberoende snarare än risk för träningsberoende. Det bör således beaktas att författarna 

till den aktuella studien inte uttalar sig om konceptet som en diagnos, utan som risk för 

träningsberoende.   

 
Primärt och sekundärt träningsberoende  

I relation till träningsberoende är det möjligt att klargöra om det överdrivna träningsbeteendet 

är ett primärt problem som påverkar personens liv, eller om det är ett sekundärt problem, dvs 

en konsekvens av annan psykologisk dysfunktion (Berczik et al., 2012). De Coverley Veale 

(1987) kom att skilja på primärt och sekundärt träningsberoende vilket en del av nutidens 

forskare fortfarande gör. Primärt träningsberoende anses vara utan inslag av 

ätstörningssymtom, där motivationen baseras på ett behov av att undvika något negativt, t.ex. 

stress och/eller ångest (Cunningham et al., 2016; Berczik et al., 2012). Sekundärt 

träningsberoende å andra sidan innebär att beroendet ses som sekundärt i relation till en 
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ätstörning, där motivationen baseras på en önskan av att kontrollera och minska sin vikt. För 

att kunna skilja på primärt och sekundärt träningsberoende, menar De Coverley Veale (1987) 

att det behövs vetskap om syftet med träningen.  

Debatt sker dock kring om det går att skilja på primärt och sekundärt 

träningsberoende, då överdriven träning frekvent uppstår i samband med ett problematiskt 

förhållande till mat (Macfarlane, Owens & Del Pozo Cruz, 2016). Bamber, Cockerill, 

Rodgers & Carroll (2003) har bland annat i sin kvalitativa studie, där de intervjuade 56 

kvinnor, konstaterat att de deltagare som uppfyllde kriterier för träningsberoende alltid 

uppvisade ätstörningssymptom. I en annan studie av Bamber, Cockerill, Rodgers & Carroll 

(2000) där de intervjuade 16 kvinnor kunde de inte heller påvisa primärt träningsberoende 

som en separat företeelse från ätstörningssymtom. Det finns däremot studier som har bevisat 

motsatsen, att det finns individer som blir beroende av träning utan att uppvisa 

ätstörningssymptom (Berczik et al., 2012; Blaydon & Lindner, 2010; Cook et al., 2013; 

McNamara & McCabe, 2012).   

I den aktuella studien kommer främst primärt träningsberoende att belysas. Detta 

baseras på att det inom psykologifältet finns god kunskapsbas gällande olika former av 

ätstörningsproblematik samt kunskap om att träning kan fungera som ett kompensatoriskt 

beteende för att kontrollera kropp och vikt. Däremot finns inte samma kunskapsbas om 

primärt träningsberoende och därav behövs det mer forskning för att få en ökad förståelse 

även vad gäller denna problematik.  

 
Prevalensnivå  

Då det finns olika definitioner av träningsberoende och att det som tidigare nämnts inte finns 

en universell accepterad definition av fenomenet (Hausenblas et al., 2002), är det något svårt 

att få ett entydigt svar gällande prevalensnivån för träningsberoende. Ytterligare en orsak till 

svårigheten att etablera prevalensnivå är att studier använder olika mätinstrument med 
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varierande “cut-off poäng”. Studier har undersökt olika populationer, vilket även kan skapa 

skillnader i prevalensmått. Mónko et al. (2012) fann t.ex. att prevalens av träningsberoende i 

generell population var 0.3% men 1.9% i en träningspopulation i Ungern. Sussman, Lisha & 

Griffiths (2011) examinerade prevalens av träningsberoende i en litteratursammanfattning och 

fann att 3% - 5% i amerikansk population var träningsberoende. Avslutnignsvis vad gäller 

svensk population finns det fyra studier som har undersökt prevalensnivå av 

träningsberoende. En opublicerade masteruppsatser samt en kandiatuppsats som undersökte 

perfektionism och träningsberoende hos gymbesökare och studenter fann att prevalensen var 

4,3% respektive 9% (Jansson & Wiklund, 2017; Filipovic & Nordin, 2018). Vidare fann 

Lindwall & Palmeira (2009) i sin studie att 9,2% av deltagarna uppfyllde kriterier för 

träningsberoende. Avslutningsvis visade en opublicerad kandidatuppsats att prevalensnivå av 

träningsberoende var 4,3% hos 167 personer som tränade på gym (Jonsson & Söderberg, 

2014). 

 
Interaktionsmodellen för träningsberoende av Egorov & Szabo (2013, s.7) 

Som tidigare beskrivits ämnar den aktuella studien att öka förståelsen för primärt 

träningsberoende. Ett systematiskt sätt att försöka beskriva och öka förståelsen för ett 

fenomen, är genom användandet av teoretiska modeller (McKracken & Morley, 2014). Det 

finns få teoretiska modeller för primärt träningsberoende, varav Egorov & Szabo (2013) har 

utvecklat en omfattande interaktionsmodell för att komplettera tidigare modeller, då 

författarna ansåg att dessa var något begränsade. (Se Modell 1). Detta då de tidigare 

modellerna inte har inkluderat flertalet avgörande faktorer i utvecklandet av primärt 

träningsberoende, vilket författarna till Interaktionsmodellen anser att de har inkluderat i sin 

modell. Med tanke på att primärt träningsberoende är så pass obeforskat såg författarna till 

den aktuella studien ett värde av att utgå från en omfattande modell för att kunna belysa 

flertalet psykologiska faktorer som eventuellt har en inverkan på primärt träningsberoende. 
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Författarna till Interaktionsmodellen hypotiserar att personliga faktorer, som 

personens personlighet, behov/värderingar, intressen/mål samt förmågor/färdigheter, 

tillsammans med situationella faktorer, som tillgång/kostnad, miljö, sociala aspekter samt 

sociala värderingar, har en gemensam inverkan på om en person eventuellt utvecklar ett 

primärt träningsberoende. Enligt modellen har faktorerna träningsmotivation och stress en 

möjlig inverkan i det eventuella sambandet mellan personliga faktorer, situationella faktorer 

samt primärt träningsberoende. Författarna menar att risken för att hamna i ett primärt 

träningsberoende är större hos personer som tenderar att vara mer stressade och tenderar att 

träna för att hantera stress (har en psykologisk träningsmotivation) jämfört med personer som 

tenderar att vara mindre stressade och tenderar att träna för prestationsmässiga aspekter.  

En person som tenderar att träna för att hantera stress, klassificeras enligt modellen i 

en så kallad terapeutisk orientering. Den terapeutiska orienteringen karaktäriseras av negativ 

och/eller positiv förstärkning. Ett exempel på negativ förstärkning är när den primära 

träningsmotivationen är psykologisk och personen således tenderar att träna för att undvika 

stress. En central faktor i modellen är stress, antingen plötsligt uppkommande eller 

progressivt utvecklad, som personen upplever som ohållbar, psykologiskt påfrestande och 

okontrollerbar. Då personen upplever att hen inte har kontroll, uppstår ett upplevt behov av 

coping för att hantera den aversiva stressen. Författarna menar att en person som klassificerats 

i det “terapeutiska området” sannolikt kommer att använda träning som en copingmetod för 

att hantera den ohållbara stressen. Detta då personen tidigare upprepade gånger, genom 

negativ förstärkning fått erfara och lärt sig att träning, på kort sikt, tar bort det aversiva 

stresstillståndet. Detta ökar sannolikheten att träningsbeteendet utförs igen och igen, då 

personen upprepade gånger, genom negativ förstärkning fått erfara och lärt sig att träning, på 

kort sikt, tar bort det aversiva stresstillståndet. Författarna menar att detta tillslut kan leda till 
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att en person fastnar i en ond cirkel av överdriven träning och på sikt utvecklar ett primärt 

träningsberoende. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 1. Utvalda faktorer från Interaktionsmodellen för träningsberoende av Egorov & 

Szabo (2013, s.7). 

Personal factors 
1. Personality 
2. Needs & values 
3. Interests & goals 
4. Skills & abilities 

Exercise-motivation  
1. Health (physical) 
2. Health (psychological) 
3. Social aspects 
4. Performance aspects 

Therapeutic orientation 
1. Positively reinforced 

(gains) 
2. Negatively reinforced 

(avoidances) 

Sudden or progressively 
intolerable life-stress 

 
 

Escape into exercise for coping 
 

Exercise addiction  
1. Classical symptoms of 

addictions present 
2. Need for therapeutic 

intervention  
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Att beakta är att författarna till Interaktionsmodellen själva inte definierar stressbegreppet. 

Vidare bör det poängteras att begreppet stress tenderar att användas på ett mångtydigt och 

vagt sätt till vardags och att forskare definierar stress på olika sätt (Almén, 2017). I den 

aktuella studien har ett beslut tagits att utgå från Ekman & Arnetzs (2013) definition av stress 

då definitionen anses bidra till en övergripande beskrivning av stressbegreppet. Författarna 

framför att begreppet innefattas av stresstimuli (även kallat stressorer), stressupplevelse, 

stressreaktion samt återkoppling av stressreaktionen. Efter exponering för ett stresstimuli 

medvetandegörs det gradvis, personen börjar uppleva den totala situationen både med dess 

kognitiva och emotionella innehåll. Om en situation tolkas och bedöms som obehaglig 

betecknas den ofta som stress och denna stressupplevelse används frekvent som ett mått på 

stress. Om situationen upplevs och bedöms som en stressupplevelse genererar detta i en 

fysiologisk och psykologisk reaktion på stimuleringen, dvs. en stressreaktion uppstår. 

Stressreaktionen innebär kortfattat att hjärnan och kroppen aktiveras, med skärpt vakenhet 

och vaksamhet. Slutligen är uppfattningen av stressreaktionen en central faktor för att känna 

sig stressad, t.ex. att tolka stressreaktionen “hjärtklappning” som en varningssignal, ett 

obehag och som en möjlig orsak till ytterligare obehag. 

Precis som med begreppet stress, bör det beaktas att författarna till 

Interaktionsmodellen inte heller definierar träningsmotivation. I den aktuella studien används 

en generell definition av motivation, vilket definieras som ett inre tillstånd vilket väcker och 

styr ett beteende mot ett specifikt objekt eller mål (Larsen, Buss, Wismeijer & Song, 2017). 

Motivation kan skilja sig åt i typ och intensitet, beroende på person och omständigheter. 

Vidare baseras motivation på ett behov, vilket är ett tillstånd av spänning inom människan 

och när behovet är tillfredsställt, minskar denna spänning. Slutligen driver motivation en 

person att uppfatta, tänka och agera på specifika sätt som tillgodoser behovet. Den aktuella 

studien har sin utgångspunkt i den ovanstående definitionen av motivation, men i en 
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träningskontext. Specifikt kan psykologisk träningsmotivation (som likställs med coping med 

stress) således beskrivas som ett inre behov av att minska stress, som i sig väcker en 

motivation att tillgodose detta behov. Det kan då ge sig i uttryck genom ett träningsbeteende, 

som avser att minska den inre spänningen som stressen bidrar till. Träningen blir därav en 

copingstrategi, då coping innebär en kognitiv och/eller beteendemässig respons eller strategi 

för att hantera, tolerera, eller minska interna och externa krav och konflikter (Nielsen & 

Knardahl, 2014).  

Interaktionsmodellen har inte tidigare testats empiriskt. Den aktuella studien kommer 

att undersöka utvalda faktorer från Interaktionsmodellen, vilka är personlighet (specifikt 

neuroticism), träningsmotivation (specifikt psykologisk träningsmotivation som innefattar 

coping med stress), stress samt primärt träningsberoende. Valet att undersöka specifika, 

snarare än samtliga faktorer ur modellen baseras på begränsningar vad gäller tid och resurser. 

Nedan framgår rational till de val som har gjorts gällande vilka faktorer som ska undersökas 

från modellen.  

 
Personlighet och primärt träningsberoende 

Då primärt träningsberoende är ett nytt fenomen finns relativt få studier inom området och det 

krävs mer forskning för att förstå vad som föregår beroendet (Costa & Oliva, 2012). Ett 

etiologiskt perspektiv är relationen mellan olika personlighetsdrag och primärt 

träningsberoende (Basson, 2001), vilket även Interaktionsmodellen belyser (Egorov et al., 

2013). Vidare menar Hausenblas et al. (2002) att det behövs fler studier som examinerar vilka 

personlighetskaraktärer som korrelerar med primärt träningsberoende för att kunna förbättra 

interventioner för problematiken. Författarna föreslår att “femfaktormodellen” av personlighet 

är att rekommendera för att examinera personlighetsdimensionerna. Detta då modellen anses 

vara en av de mest omfattande taxonomier av personlighetsdrag (Andreassen, Griffiths, 

Gjertsen, Krossbakken, Kvam & Pallesen, 2013). De olika personlighetsdragen som beskrivs i 
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modellen är utåtriktning, känslomässig instabilitet (neuroticism), öppenhet, vänlighet samt 

målmedvetenhet (Bergman, Källmén & Wennberg, 2014).  

Ett fåtal studier har visat på ett positivt samband mellan utåtriktning och primärt 

träningsberoende (Andreassen et al., 2013; Costa et al., 2012; Hausenblas & Giacobbi, 2004), 

ett positiv samband mellan målmedvetenhet och primärt träningsberoende (Andreassen et al., 

2013; Kotbagi, Kern, Romo & Pathare, 2015), ett negativt samband mellan målmedvetenhet 

och primärt träningsberoende (Costa et al., 2012)  samt ett negativt samband mellan vänlighet 

och primärt träningsberoende (Andreassen et al., 2013; Costa et al., 2012; Hausenblas et al., 

2004). Inga studier har däremot funnit ett samband mellan öppenhet och primärt 

träningsberoende. 

Ovanstående författare som funnit ett positivt samband mellan utåtriktning och primärt 

träningsberoende hypotiserar att eftersom utåtriktade personer tenderar att vara energiska och 

aktiva skulle de kunna dras till en aktivitet där de får utlopp för detta. Vad gäller 

målmedvetenhet lyder författarnas argument att då målmedvetna personer tenderar att vara 

hårt arbetande och målfokuserade kan det leda till att de hamnar i ett överdrivet och nästintill 

perfektionistiskt träningsmönster för att uppnå sina mål. Däremot menar författarna som 

istället funnit ett negativt samband mellan målmedvetenhet och primärt träningsberoende att 

personer som är målmedvetna löper mindre risk att hamna i ett beroende då de tenderar att ha 

mer självkontroll och är eftertänksamma innan de agerar. Det negativa sambandet mellan 

vänlighet och primärt träningsberoende skulle enligt författarna kunna förklaras genom att 

personer som är vänliga tenderar att vara sympatiska, vill vara omtyckta, och önskar undvika 

konflikter. Därav kan deras personlighet tänkas fungera som en “skyddsfaktor” mot primärt 

träningsberoende då ett beroende kan generera i interpersonella konflikter, vilket dessa 

personer i hög grad vill undvika.  
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Personer som är neurotiska kan bland annat karaktäriseras som känsliga, irriterade, 

ångestfyllda, ostabila, pessimistiska och stresskänsliga (Hart & Furnham, 2016; Hausenblas et 

al., 2004). Vidare beskrivs neuroticism enligt Ormel, Rosmalen & Farmen (2004) som ett av 

de mest relevanta personlighetsdragen kopplat till psykopatologi. Studier har påvisat ett 

positivt samband mellan neuroticism och primärt träningsberoende (Hausenblas et al., 2004; 

Andreassen et al., 2013; Costa et al., 2012; Kotbagi et al., 2015; Bamber, Cockerill & Carroll, 

2000). Vidare har studier även kunnat påvisa att neuroticism predicerar primärt 

träningsberoende (Hausenblas et al., 2004; Andreassen et al., 2013; Costa et al., 2012). 

Däremot är relationen mellan neuroticism och primärt träningsberoende ännu inte helt 

övertygande, då studier både funnit ett positivt samband eller inget samband alls mellan de 

två faktorerna. Lichtenstein, Christiansen, Elklit, Bilenberg & Støving (2014) fann 

exempelvis ingen signifikant korrelation mellan neuroticism och primärt träningsberoende i 

sin studie.  

Ett val har gjorts att i den aktuella studien undersöka om det finns ett samband mellan 

neuroticism och primärt träningsberoende och därmed utesluta resterande personlighetsdrag 

från femfaktormodellen. Argument för valet framförs nedan. 

 
Neuroticism, stressnivå och psykologisk träningsmotivation   
 
Några av de studier som har funnit ett samband mellan neuroticism och primärt 

träningsberoende hypotiserar att då neurotiska personer tenderar att uppleva negativa känslor 

och tenderar att vara mer stresskänsliga, kan de tänkas använda överdriven träning som en 

maladaptiv copingstrategi för att minska stress och negativa emotioner (Hausenblas et al., 

2004; Lichtenstein, Emborg, Hemmingsen & Hansen, 2017; Andreassen et al., 2013; Kotbagi 

et al., 2015).  

Som tidigare nämnts i samband med Interaktionsmodellen, så hypotiseras även att 

stress kan vara centralt i utvecklandet av primärt träningsberoende. Studier har visat att 
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neurotiska personer tenderar att tolka situationer som mer stressfyllda, obehagliga och 

svårhanterliga och därav tendera att vara mer stresskänsliga, jämfört med personer som är 

mindre neurotiska (Tong, Bishop, Enkelmann, Why, Diong, Ang & Khader, 2006; Armstrong 

& Rimes, 2015; Boyes & French, 2011; Friedman, 2019; Vollrath & Torgersen, 2000). En 

förklaring till varför neurotiker tenderar att vara stresskänsliga är att de ofta upplever negativa 

affekter samt blir uppvarvade snabbt, detta i oproportionerlig grad till det faktiska stimulit och 

det tar dessutom längre tid för dem att återgå till ett så kallat “normalläge” (Armstrong et al., 

2015). Denna process av att ofta vara uppvarvad är relaterad till ökad stresskänslighet.  

Fortsättningsvis kan psykologisk träningsmotivation, likväl som stress, vara centralt i 

utvecklandet av primärt träningsberoende enligt Interaktionsmodellen. Dock har tidigare 

forskning som funnit ett samband mellan neuroticism och primärt träningsberoende inte 

undersökt om den överdrivna träningen faktiskt fungerar som en maladaptiv copingstrategi 

för att hantera stress. Detta är endast spekulationer baserat på kunskap om neurotikers 

benägenhet att uppleva stress och negativa affekter samt forskning som visar att personer som 

är neurotiska tenderar att använda sig av maladaptiva copingstrategier (Vollrath et al., 2000; 

Boyes et al., 2011). Att personer som är neurotiska tenderar att använda sig av maladaptiva 

copingstrategier kan förklaras genom att de frekvent tenderar att uppleva situationer som 

stressfyllda och också mindre kontrollerbara (Boyes et al., 2011). I mindre kontrollerbara 

situationer är det mer sannolikt att försöka ändra eller minska den känslomässiga responsen 

av stress, då situationen inte ger utrymme för att kunna lösas eller hanteras direkt (Boyes et 

al., 2011; Kim & McKenzie, 2014). Detta innebär att neurotiska personer i högre grad 

tenderar att använda sig av copingstrategier som genererar i en temporär minskning av stress 

snarare än copingstrategier där källan till stressen hanteras (Boyd, Baliko, Cox & Tavakoli, 

2007). Med detta i åtanke anses hypotesen om att personer som är neurotiska kan tänkas 

använda träning som en copingstrategi för att hantera stress, vara legitim att undersöka.  
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Sammanfattningsvis är stress och psykologisk träningsmotivation enligt 

Interaktionsmodellen möjliga inverkande faktorer i relationen mellan personlighet och 

träningsberoende. Vidare har faktorerna stress och psykologisk träningsmotivation enbart 

hypotiserats vara inverkande faktorer när studier har kunnat påvisa ett samband mellan 

neuroticism och primärt träningsberoende. I de fall där studier funnit ett samband mellan 

övriga personlighetsdrag och primärt träningsberoende har forskarna haft andra ideér kring 

varför sambandet finns. Avslutningsvis har studier även kunnat påvisa att stress och 

maladaptiva copingstrategier är faktorer som främst verkar vara associerat med det neurotiska 

personlighetsdraget jämfört med de övriga personlighetsdimensionerna i femfaktormodellen. 

Baserat på detta anser författarna till den aktuella studien att det finns legitima grunder för 

valet att enbart undersöka neuroticism, snarare än resterande personlighetsdrag.  

 

Stressnivå, psykologisk träningsmotivation och primärt träningsberoende 

Ovan har relationen mellan neuroticism och primärt träningsberoende uppmärksammats, 

likväl som relationen mellan neuroticism, stress samt psykologisk träningsmotivation. 

Kvarstående är därför att belysa relationen mellan stress, psykologisk träningsmotivation och 

primärt träningsberoende.  

Det finns få studier som har undersökt sambandet mellan stress och primärt 

träningsberoende. Däremot finns det fler studier som har undersökt sambandet mellan stress 

och andra typer av beroenden, främst substansberoende. Wemm, Cao, Han & Wulfert (2018) 

menar att både beteendeberoenden samt substansberoenden involverar en del liknande 

biopsykosociala processer, varav stress bland annat är en process som har associerats till olika 

beroendebeteenden. Forskningsstudier som berör beroendeproblematik föreslår att kronisk 

likväl som akut stress kan vara viktiga faktorer som påverkar att personer blir känsliga för 
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belönings-relaterade stimulin (Moretta & Boudo, 2018). Stress genererar även i svårigheter att 

värdera vad konsekvensen blir av att agera på stimulit.  

I en litteratursammanställning av Torres-Berrio, Cuesta, Lopez-Guzman & Nava-Mesa 

(2018), där syftet bland annat var att påvisa relationen mellan stress och olika beroenden, 

framförs det att epidemiologiska studier har identifierat stress som en av de främsta 

riskfaktorerna i utvecklandet av bland annat drogmissbruk. Vidare har studier påvisat att det 

finns en stark association mellan stress och alkoholkonsumtion, där stress har en avgörande 

roll i utvecklandet av alkoholmissbruk.  

Forskarna Lichtenstein, Nielsen, Gudex, Hinze & Jørgensen (2018) har i sin 

tvärsnittsstudien, som inkluderade 1083 deltagare, undersökt stressymptom och 

träningsberoende. Studieresultatet visade att personer som hade symtom av primärt 

träningsberoende, rapporterade mer stressymtom, jämfört med personer som inte uppvisade 

symtom av primärt träningsberoende. Såvitt författarna till den aktuella studien vet, är detta 

den enda studien som har undersökt sambandet mellan stress och träningsberoende. Då det 

endast verkar finnas en studie som undersökt sambandet mellan stress och träningsberoende, 

skulle hypotesen om att stress agerar som riskfaktor även för primärt träningsberoende kunna 

stärkas av att tidigare forskning funnit att stress fungerar som en riskfaktor för andra 

beroenden. Detta då träningsberoende baseras på samma diagnostiska kriterier som 

substansberoende och verkar involvera liknande processer. Som tidigare beskrivits betonar 

även Interaktionsmodellen att stress är en möjlig riskfaktor i utvecklandet av primärt 

träningsberoende.  

De Coverley Veale (1987) betonar vikten av att skapa förståelse för en persons syfte 

med sin träning. Det finns studier som har undersökt sambandet mellan träningsmotivation 

och träningsberoende, dock är dessa få i antal. Av författarna till den aktuella studiens vetskap 

verkar det däremot inte finnas någon studie som har undersökt sambandet mellan specifikt 
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psykologisk träningsmotivation (dvs om träningen används som en copingstrategi för att 

hantera stress) och primärt träningsberoende. Däremot hypotiserar Egorov et al. (2013), som 

tidigare nämnts i Interaktionsmodellen, att det ter sig vara mer sannolikt att ett primärt 

träningsberoende utvecklas om den primära träningsmotivationen är att bli av med stress eller 

annan negativ affekt jämfört mot om den primära motivationen för träning t.ex. är att öka sin 

prestation. När träning används som en copingmetod för att hantera stress finns en risk att 

personen blir beroende av sin copingmekanism för att fungera och må bra, således kan 

träningen bli maladaptiv. Detta till den nivå att ett primärt träningsberoende utvecklas.  

Kvalitativ forskning som skulle kunna indikera på ett eventuellt samband mellan 

psykologisk träningsmotivation och primärt träningsberoende är studien gjord av Cox & 

Orford (2004). De fann via intervjuer att personer med träningsberoende uppgav att träning 

fungerar som ett sätt att kontrollera psyket, specifikt att de kunde kontrollera deras emotioner 

med träning. Vidare beskrev vissa deltagare att en viktig konsekvens av träningen är minskad 

stress samt att det fanns en rädsla av att minska träningsmängden p.g.a. en förväntan över att 

de isåfall skulle må sämre. 

 
Studiens syften   

Den aktuella studien ämnar att undersöka prevalensen av träningsberoende i svensk kontext 

samt undersöka om primärt träningsberoende är separat från ätstörningssymtom. För att få en 

djupare förståelse för varför personer riskerar att bli primärt träningsberoende kommer 

studien att undersöka psykologisk träningsmotivation och stress som möjliga mediatorer i 

relationen mellan neuroticism och primärt träningsberoende.  

Studiens första syfte är att undersöka prevalensen av träningsberoende i svensk 

population. Som tidigare nämnts har svenska studier funnit en prevalensnivå av 

träningsberoende mellan 4,3-9,2% (Jansson et al., 2017; Filipovic et al., 2018; Lindwall et al., 
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2009 & Jonsson et al., 2014). Baserat på detta är hypotesen att prevalensnivån för 

träningsberoende kommer vara mellan 4,3-9,2% i den aktuella studien. 

Studiens andra syfte är att undersöka om det finns personer i svensk population som 

uppvisar symtom av primärt träningsberoende. Hypotesen är att det kommer finnas personer 

som uppfyller kriteriet för träningsberoende, men som inte uppfyller kriteriet för 

ätstörningsproblematik, dvs uppvisar symptom av primärt träningsberoende. Detta då tidigare 

studier har kunnat påvisa att det finns personer som uppfyller kriteriet för träningsberoende 

utan inslag av ätstörningsproblematik. 

Studiens tredje syfte är att undersöka om neuroticism positivt korrelerar med primärt 

träningsberoende. Hypotesen är att det kommer finnas en positiv korrelation mellan 

neuroticism och primärt träningsberoende, då tidigare forskning har kunnat påvisa detta 

samband.  

Då tidigare studier har visat att neuroticism predicerar primärt träningsberoende, är 

studiens fjärde syfte är att undersöka detta i svensk population. Hypotesen är att neuroticism 

predicerar primärt träningsberoende, dvs att en del av variansen i primärt träningsberoende 

kommer förklaras av neuroticism. Personer som tenderar att vara mer neurotiska kommer med 

större sannolikhet tendera att ha mer symtom av primärt träningsberoende, jämfört med 

personer som tenderar att vara mindre neurotiska.  

Studiens två sista syften är att öka förståelsen för varför neuroticism eventuellt 

predicerar primärt träningsberoende. Detta genom att undersöka om psykologisk 

träningsmotivation och stress, medierar relationen mellan neuroticism och primärt 

träningsberoende och därav förklarar varför personer som tenderar att vara mer neurotiska 

eventuellt tenderar att uppvisa mer symtom av primärt träningsberoende. Studiens femte 

hypotes är att personer som tenderar att vara mer neurotiska, tenderar att ha mer symtom av 

primärt träningsberoende då de i högre utsträckning tenderar att använda träning som en 
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copingmetod för att hantera stress. Studiens sjätte hypotes är att personer som tenderar att 

vara mer neurotiska, tenderar att ha mer symtom av primärt träningsberoende då de tenderar 

att vara mer stressade. När psykologisk träningsmotivation och stress inkluderas som 

mediatorer kommer relationen mellan neuroticism och träningsberoende minska, vilket 

indikerar dess medierande effekter.  

 
Metod 

Deltagare: Deltagarna som inkluderats i studien var minst 18 år gamla och var fysiskt aktiva. 

Kriteriet för att vara fysisk aktiv innebar att deltagarna utförde någon form av pulshöjande 

aktivitet, dvs inom måttlig och/eller hög intensitetsnivå, minst en gång i veckan. 

Träningsfrekvens jämfördes inte i studien. Orsaken till utformandet av kriteriet var att kunna 

exkludera deltagare som inte var fysisk aktiva eftersom resterande frågor i enkäten då inte 

skulle bli applicerbara. Samtliga deltagare inkluderades oavsett kön och ingen begränsning 

vad gäller antal deltagare gjordes. Innan datainsamlingen påbörjades, undersöktes hur många 

deltagare som krävdes för att studien skulle inneha tillräckligt hög power. Detta för att 

säkerställa att de aktuella analyserna skulle kunna upptäcka eventuella effekter (Field, 2013). 

Riktlinjer för urvalsstorlek i mediationsmodeller finns, dock för begränsat antal modeller och 

analyser (Fritz & MacKinnon, 2007). Vidare menar Thoemmes, MacKinnon & Reiser (2010) 

att ingen existerande litteratur tillhandahåller tillräcklig information gällande hur stort urval 

som krävs för komplexa mediationsmodeller, vilket den multipla parallella 

mediationsanalysen karaktäriseras som. Utifrån de riktlinjer som finns rörande urvalsstorlek i 

en simpel mediationsanalys krävs det minst 462 deltagare för att finna en liten effekt (Fritz et 

al., 2007). Baserat på otydligheter kring riktlinjer av urvalsstorlek för komplexa 

mediationsmodeller togs således ett beslut att minst försöka rekrytera 462 deltagare. Slutligen 

besvarade 641 personer enkäten i den aktuella studien och utifrån studiens inklusionskriterier, 

exkluderades 12 deltagare då två personer var under 18 år och tio personer var inte fysiskt 
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aktiva. Detta genererade i ett deltagarurval på 629 personer. För mer information om 

deltagarna, var god se Tabell 1.  

Personer som uppvisade symptom på ätstörning exkluderades i de analyser som 

utfördes för att besvara studiens fyra sista hypoteser. Detta då de eventuellt tillhörde gruppen 

sekundärt träningsberoende, vilket dessa hypoteser inte ämnade att undersöka. 

Deltagarurvalet för dessa analyser blev därav 479 personer. För mer information om 

deltagarna, var god se Tabell 2. 

  Tabell 1.  
    Kön, sysselsättning, relationsstatus samt åldersgrupper i antal  
    och procent (N= 629) 
 
    Variabel                                  Antal                                 % 
  
    Kön: 
    Kvinna                                       423                                   67,2 
    Man                                           203                                    32,3  
    Annat                                         3                                        0,5  
    Total                                          629                                    100   
 
    Sysselsättning: 
    Arbetande                                  375                                    59,6 
    Studerande                                 237                                    37,7 
    Arbetslös                                    10                                      1,6  
    Pensionerad                                7                                        1,1 
    Total                                           629                                    100 
 
 
    Relationsstatus:  
    Singel                                         172                                    27,3 
    I ett förhållande                          337                                    53,6 
    Gift                                             119                                    18,9 
    Skild                                           1                                         0,2  
    Total                                           629                                    100 
 
    Åldersgrupper:  
    18-25                                         247                                      39,2 
    26-35                                         220                                      35,1 
    36-45                                         92                                        14,6 
    46-55                                         53                                         8,4 
    56-65                                         13                                         2,1  
    66 & äldre                                  4                                          0,6 
    Total                                          629                                      100 
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    Tabell 2.  
    Kön, sysselsättning, relationsstatus samt åldersgrupper i antal  
    och procent (N= 479) 
 
    Variabel                                  Antal                                 % 
  
    Kön: 
    Kvinna                                       302                                   63,0 
    Man                                           176                                    36,7  
    Annat                                         1                                        0,3  
    Total                                          479                                    100   
 
    Sysselsättning: 
    Arbetande                                  291                                    60,8 
    Studerande                                 176                                    36,7 
    Arbetslös                                    7                                        1,5 
    Pensionerad                                5                                        1,0 
    Total                                           479                                    100 
 
 
    Relationsstatus:  
    Singel                                         132                                    27,6 
    I ett förhållande                          252                                    52,6 
    Gift                                             94                                      19,6 
    Skild                                           1                                         0,2  
    Total                                           479                                    100 
 
    Åldersgrupper:  
    18-25                                         178                                      37,2 
    26-35                                         171                                      35,7 
    36-45                                         74                                        15,4 
    46-55                                         45                                         9,4 
    56-65                                          9                                          1,9 
    66 & äldre                                  2                                          0,4 
    Total                                          479                                      100 
 
 
 
Procedur 

Litteratursökning: Litteratursökning för studien gjordes via databaserna PsycINFO och 

SportDiscus. Sökningarna avgränsades till att enbart inkludera artiklar som var “peer 

reviwed”. Sökord som har använts och kombinerats i båda databaserna är “exercise 

dependence”, “exercise addiction”, “personality”, “neuroticism”, “stress”, “coping” och 

“motiv*”. Urvalet av artiklarna följde dessa steg: (1) sökning, (2) urval efter rubrik, (3) urval 

efter abstrakt samt (4) urval efter fulltext. Utifrån detta formulerades studiens syfte samt 

hypoteser. Valet att inkludera sökorden “exercise dependence” och “excercise addiction” 



TRÄNINGSBEROENDE I SVENSK KONTEXT 21 

baseras på att forskningslitteratur tenderar att använda båda dessa begrepp synonymt med 

träningsberoende.  

Webbenkät: För att samla in data till studien skapades en elektronisk enkät  i “Google 

formulär” vilket är ett verktyg som Google tillhandahåller. Flertalet skalor inkluderades i 

enkäten som avsåg mäta relevanta variabler till studiens hypoteser. När enkäten skapades 

randomiserades ordningen av de olika skalorna. Däremot fanns inte teknisk möjlighet att 

randomisera ordningsföljden av de olika skalorna i alla möjliga kombinationer. Således fick 

samtliga deltagare samma ordningsföljd av skalorna i enkäten. För mer information om 

skattningsskalorna se rubrik “Mätinstrument”. Enkäten inleddes med ett informationsblad där 

syftet med studien delgavs samt information om inklusionskriterier, frivillighetsprincip och 

samtycke (se Appendix). 

Rekrytering: För att rekrytera deltagare användes sociala medier. Gymanläggningar 

kontaktades via mail för förfrågan om eventuell publicering av enkäten på deras 

hemsidor/facebooksidor. Ett informationsblad med studiens syfte samt en länk till studien 

publicerades på studentsidan “Dom kallar oss studenter”, på privata sociala medier samt på 

gymanläggningarnas hemsidor/facebooksidor. De gymanläggningar som gav tillåtelse att 

publicera enkäten var Friskis och Svettis Örebro, Campusgymmet Örebro Universitet, 

WorldClass gym Örebro, Örebro Klättergym, Vagnhallen crossfit i Göteborg, CrossFit Göta i 

Göteborg, Fit4Fight gym i Göteborg samt Member 24 i Västerås. Något som bör belysas är att 

det har skett en så kallad “snöbollsrekrytering”, då författarna till den aktuella studien har 

uppmuntrat delning av enkäten. Urvalet i studien är således ett snöbollsurval, men även ett 

bekvämlighetsurval då rekryteringen har baserats på lättillgänglighet av deltagare (Kazdin, 

2014).  

 
Etiska överväganden: Då deltagarna fick svara på frågor gällande ätstörning samt 

stressymptom skulle dessa frågor kunna upplevas som känsliga. Hänvisning till både 1177 
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vårdguiden samt Allmänpsykiatri gavs därför i debriefingdelen i enkäten. I informationsbladet 

informerades deltagarna om att deltagandet var frivilligt och att de hade möjlighet att avbryta, 

detta genom att inte fullfölja enkäten. Det är endast studiens författare som tagit del av 

deltagarnas svar och datan har hanterats anonymt då svaren inte kunde kopplas till specifika 

deltagare. Resultaten användes enbart till att besvara den aktuella studiens syften och 

presenterades på gruppnivå. Erbjudande om att delta i ett lotteri av två biobiljetter gavs med 

förhoppning om att detta skulle öka deltagarantalet. Om deltagarna ville medverka ombads 

dessa att maila till studiens mailadress. I och med detta fick studiens författare tillgång till 

deltagares mail, vilket är en personuppgift enligt GDPR, därav fylldes Örebro universitets 

”GDPR formulär studentarbete” i. Däremot kunde inte respektive mailadress kopplas till 

respektive enkätsvar. Lösenord till mailen förvarades i ett lösenordsskyddat dokument och 

säkerhetskopierades via iCloud. Efter att datan hade använts till att besvara studiens 

hypoteser, raderades all data samt studiens mailadress. Innan enkäten publicerades, 

pilottestades denna av sex personer som fick beskriva sina upplevelser av enkäten. Detta för 

att säkerställa att den ansågs vara etiskt utformad. Den aktuella studien har även 

tillhandahållit etiskt godkännande från Psykologprogrammets rådgivningsnämnd på Örebro 

universitet.  

 
Mätinstrument 

Demografisk information: Demografisk information inhämtades gällande kön, 

sysselsättning, relationsstatus samt ålder.  

NEO Five- Factor Inventory 3 (NEO-FFI-3): För att mäta neuroticism användes delskalan 

“neuroticism/N-faktorn” från NEO-FFI-3. Godkännande inhämtades från Hogrefe vilket är 

det förlag som äger rättigheterna till den svenska versionen av skalan. NEO-FFI-3 är en 

kortversion av “NEO-Personality Inventory-3 “ (NEO-PI-3) och alla frågor i NEO-FFI-3 

finns representerade i  NEO-PI-3 (Bergman et al., 2014). Formulären avser mäta 
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personlighetsdrag och har sitt ursprung i “femfaktormodellen” som mäter följande fem 

personlighetsdimensioner: utåtriktning, känslomässig instabilitet (neuroticism), öppenhet, 

vänlighet samt målmedvetenhet. NEO-FFI-3 består i sin helhet av 60 frågor och varje 

personlighetsdimension består av 12 frågor vardera. En likertskala används från A-E där A= 

stämmer inte alls och E=stämmer precis. Baserat på svaren kan deltagarna hamna extremt 

lågt, lågt, genomsnittligt, högt eller extremt högt inom respektive personlighetsdimension. 

Skattningen generar en totalsumma mellan 0-48 poäng.  

Vad gäller skalans psykometriska egenskaper har NEO-PI-3 uppvisat hög reliabilitet 

och validitet. NEO-FFI-3 uppvisar något lägre reliabilitet jämfört mot NEO-PI-3. 

Faktoranalys samt itemanalys visar dock gott stöd till valet av de 60 frågor som inkluderats i 

NEO-FFI-3 och analyser har även visat på god samstämmighet mellan de två versionerna av 

formuläret. I den aktuella studien har ett val gjorts att endast administrera neuroticismskalan 

ur kortversionen NEO-FFI-3. Valet att använda kortversionens 12 frågor om neuroticism 

baseras på att dessa frågor är de med högst faktorladdning och ska således vara bäst på att 

mäta konstruktet neuroticism. Vidare rekommenderade Hogrefe att endast använda 12 frågor 

då det kunde finnas en risk att deltagarna skulle uppleva NEO-PI-3:s 48 frågor om 

neuroticism som belastande. Detta då administrering av endast 48 frågor i 

neuroticismdimensionen, utan resterande dimensioner i formuläret, skulle kunna uppfattas 

som negativt laddat för deltagarna. Därav skulle deras svarsmönster kunna påverkas genom 

att deltagarna antingen över- eller underrapporterar detta personlighetsdrag. Vidare finns en 

risk att deltagarna får en förståelse för vad enkäten avser att mäta när många liknande frågor 

presenteras direkt efter varandra.  

Valet att endast inkludera neuroticismskalan i administreringen baseras på att det 

endast är denna personlighetsdimension som är aktuell för studiens syften. Av ekonomiska 

skäl fanns inte heller möjlighet att använda formuläret i sin helhet. Ytterligare en anledning 
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till att inte mäta samtliga personlighetsdimensioner var av etiska skäl. Att låta deltagarna 

lämna både mer information om sig själva och spendera mer tid på att svara på frågor som 

inte skulle användas i studien bedömdes vara oetiskt. Författarna till den aktuella studien var 

medvetna om att formulärets psykometriska egenskaper förändras när det inte administrerats i 

sin helhet. Att beakta är även att deltagarnas svar kan ha påverkats av att hela formuläret inte 

administrerades. Då antal delskalor och dess innehåll kan påverka hur deltagaren svarar finns 

en eventuell risk att deltagare över- eller underrapporterar personlighetsdraget neuroticism, 

eftersom studien inte har inkluderat samtliga personlighetsdimensioner. I den aktuella studien 

hade skalan god intern konsistens (Cronbach alfa= 0,88).  

International Physical Activity Questionnaire (IPAQ): För att kontrollera att 

deltagarna var fysiskt aktiva enligt studiens definition, samt för att exkludera de deltagare som 

inte var fysiskt aktiva, användes kortversionen av IPAQ. Detta är ett 

självskattningsinstrument som avser att mäta fysisk inaktivitet och olika typer av fysisk 

aktivitet som promenerande, måttligt ansträngande aktiviteter och mycket ansträngande 

aktiviteter (Craig et al., 2003). Formuläret innehåller nio frågor gällande fysisk aktivitet och 

stillasittande beteenden under de senaste sju dagarna. Instrumentet har visats ha god validitet 

och reliabilitet, och är således ett acceptabelt formulär för att mäta fysisk aktivitet. Den 

svenska kortversionen av IPAQ-SF har även visats ha acceptabel kriterievaliditet (Ekelund, 

Sepp, Brage, Becker, Jakes, Hennings & Wareham, 2006).  

Valet att använda den korta versionen baseras på att den långa versionen avser 

undersöka fysisk aktivitet i olika kontexter, vilket den aktuella studien inte hade som avsikt 

att undersöka. I den aktuella studien har formuläret reviderats i ett avseende. Meningen 

“Frågorna innefattar tid som du varit fysiskt aktiv de senaste 7 dagarna” har reviderats till 

“Frågorna innefattar tid som du varit fysiskt aktiv under en vanlig vecka”. Författarna till den 

aktuella studien var medvetna om att revideringen av formuläret ändrar dess psykometriska 



TRÄNINGSBEROENDE I SVENSK KONTEXT 25 

egenskaper. Trots detta, ansågs revideringen vara nödvändig för att minska risken för att 

exkludera deltagare som vanligtvis är fysiskt aktiva, men av olika anledningar inte kunnat 

vara detta under den senaste veckan.  

Exercise Dependence Scale (EDS-R): För att mäta symtom av träningsberoende 

användes det multidimensionella screeningformuläret EDS-R. Skalan baseras på DSM-IV:s 

kriterier för substansmissbruk (Downs et al., 2004). Följande sju faktorer mäts: tolerans, 

abstinens, avsiktseffekt, förlust av kontroll, tid, konflikt samt varaktighet. Skalan inkluderar 

21 frågor och en likert-skala används från 1-6, där 1=aldrig och 6=alltid och högre poäng ger 

indikation om mer symtom på träningsberoende. Baserat på svaren är det möjligt att dela 

in  deltagarna i tre grupper vilka är: träningsberoende, icke-beroende symptomatisk och icke-

beroende asymtomatisk. För att kategoriseras som träningsberoende ska deltagaren ha en 

genomsnittlig svarssiffra på 5 eller 6, på minst tre av de sju faktorerna. För att kategoriseras 

som icke-beroende symtomatisk ska deltagaren ha en genomsnittlig svarssiffra på 3 eller 4 på 

minst tre av de sju faktorerna eller en kombination av minst tre kriterier från både 

träningsberoende och icke-beroende symtomatisk (där kriteriet träningsberoende inte har 

uppfyllts). För att kategoriseras som icke-beroende asymtomatisk ska deltagaren ha en 

genomsnittlig svarssiffra på 1 eller 2, på minst tre av de sju faktorerna. Skattningen generar en 

totalsumma mellan 21-126 poäng. 

Studier har visat att EDS-R har god validitet samt reliabilitet och används frekvent för 

att mäta träningsberoende (Downs et al., 2004; Mónok et al., 2012). Den har även blivit 

översatt till svenska genom back translation tekniker och har då visat på tillfredsställande 

psykometriska egenskaper (Lindwall et al., 2009). I den aktuella studien hade skalan god 

intern konsistens (Cronbach alfa= 0,90). 

Perceived Stress Scale 10 (PSS-10): För att mäta generell upplevd stress användes 

PSS-10. Skalan avser att mäta hur ofta en person upplever sitt liv som oförutsägbart, 
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okontrollerbart och överbelastande den senaste månaden (Cohen, Kamarck & Mermelstein, 

1983). Skalan inkluderar 10 frågor och en likert-skala används från 0-4, där 0= aldrig och 4= 

väldigt ofta. Skattningen generar en totalsumma mellan 0-40 poäng. Skalan finns även i en 

version med 14 frågor men valet att använda PSS-10 baseras på att den kortare versionen ter 

sig ha något bättre psykometriska egenskaper (Nordin & Nordin, 2013). Den engelska 

originalversionen av PSS-10 har visat sig ha god reliabilitet och validitet. Den svenska 

versionen av PSS-10 har uppvisat god intern validitet. I den aktuella studien hade skalan god 

intern konsistens (Cronbach alfa= 0,87). 

Physical Activity and Leisure Motivation Scale (PALMS): PALMS användes för 

att mäta psykologisk träningsmotivation. Den fullständiga skalan inkluderar 40 frågor vilka 

belyser olika former av träningsmotivation och är uppdelade i följande åtta subskalor: 

bemästrande, fysiskt tillstånd, tillhörighet, psykologiskt tillstånd, tävlingsinriktad/ego, 

utseende, andras förväntningar och nöje. Svaren är formulerade på en 5-gradig likert-skala där 

1=håller verkligen inte med och 5=håller verkligen med. Deltagarna får en summerad poäng 

för varje subskala som kan variera från 5 till 25, samt en totalpoäng för alla 40 frågor (Zach, 

Bar-Eli, Morris & Moore, 2012).  

I en studie av Zach et al. (2012) uppvisade PALMS god reliabilitet och de olika 

subskalorna mätte konstruktet träningsmotivation likväl som att faktoranalysen visade att de 

specifika frågorna inom varje subskala mätte det avsedda fenomenet. Vidare utvärderade 

Roychowdhury (2018) validiteten av PALMS i en australiensisk population och fann att 

skalan hade en god faktorstruktur, god intern konsistent samt kriterie- och konstruktvaliditet.  

I den aktuella studien gjordes ett val att enbart administrera subskalan “psykologiskt 

tillstånd” (benämnd som psykologisk träningsmotivation i Interaktionsmodellen) då denna 

subskala användes för att mäta coping med stress. Detta då det var denna subskala som var 

aktuell för studiens syfte eftersom Interaktionsmodellen hypotiserar att det främst är denna 
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typ av träningsmotivation som kan resultera i att en person utvecklar primärt 

träningsberoende. Ytterligare en anledning till att formuläret inte användes i sin helhet var av 

etiska skäl. Att låta deltagarna lämna både mer information om sig själva och spendera mer 

tid på att svara på frågor som inte skulle användas i analysen bedömdes vara oetiskt. Att 

beakta är däremot att deltagarnas svar kan ha påverkats av att hela skalan inte 

administrerades, t.ex. att de över-eller underrapporterade psykologisk träningsmotivation. Att 

skalan inte administrerades i sin helhet innebar även att dess psykometriska egenskaper 

förändras. I den aktuella studien hade skalan god intern konsistens (Cronbach alfa= 0,85). 

Det bör belysas att standard backtranslation tekniker användes i den aktuella studien 

för att översätta formulärets frågor från engelska till svenska (Brislin, 1986). Personerna som 

utförde backtranslation hade erfarenhet av denna översättningsprocess samt goda 

språkkunskaper. 

Eating disorder Inventory- 3 (EDI-3): För att kontrollera för ätstörningssymtom 

användes delskalan “viktfobi” från EDI-3 (Garner, 2004). Godkännande från förlaget Hogrefe 

införskaffades, då Hogrefe äger rättigheterna till den svenska versionen av skalan. EDI-3 är 

ett självskattningsformulär som innehåller 91 frågor och mäter en rad olika beteenden och 

egenskaper vilka visat sig ha klinisk relevans hos personer med ätstörningsproblematik 

(Nyman-Carlsson, Engström, Norring & Nevonen, 2015). Hela skalan består av tolv primära 

delskalor, varav tre utav dessa är ätstörningsspecifika skalor och nio är psykologiska skalor 

med hög relevans för ätstörningar. Då studien bland annat hade som syfte att undersöka om 

det fanns personer som uppvisade symptom av primärt träningsberoende, användes den 

svenska versionen av delskalan “viktfobi” för att kontrollera för detta. Viktfobiskalan består 

av sju frågor och mäter överdriven uppmärksamhet på vikt och rädsla för att gå upp i vikt 

(Garner, 2004). En likertskala används från 0-4, där 0= alltid och 4= aldrig. Skattningen 

generar en totalsumma mellan 0-28 poäng. Gränsvärdet för att befinna sig inom risk för 
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ätstörning är >12. Att endast inkludera viktfobiskalan baserades på att denna i stor 

utsträckning är den delskala som har använts för att skilja på primärt och sekundärt 

träningsberoende (Cook & Hausenblas, 2008; Cook & Luke, 2017; Hausenblas et al., 2004; 

Maselli, Gobbi, Probst & Carraro, 2018) då den kan identifiera hög risk för 

ätstörningsproblematik (Garner, 2004). Deltagare som uppvisade symptom på 

träningsberoende enligt EDS-R och som skattade <12 inom viktfobiskalan, klassificerades 

som primärt träningsberoende. Deltagare som uppvisade symtom på träningsberoende enligt 

EDS-R och som skattade >12 inom viktfobiskalan, klassificerades som sekundärt 

träningsberoende. Denna approach har varit väl använd i tidigare forskning och viktfobiskalan 

har visat på god intern konsistens (Cook et al., 2008; Cook et al., 2017; Hausenblas et al., 

2004; Cotrufo, Gnisci & Caputo, 2005). Den svenska versionen av delskalan viktfobi har 

visats vara en god prediktor för ätstörningsproblematik och inneha hög intern konsistens 

(Nyman-Carlsson et al., 2015). I den aktuella studien hade skalan god intern konsistens 

(Cronbach alfa= 0,92). 

 
Statistiska analyser 

Studiens analyser utfördes med Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 23. Ett 

första steg vara beräkning av den interna konsistensen för samtliga skalor genom Cronbach 

alfa. Fortsättningsvis undersöktes samtliga variabler utifrån normalfördelning samt 

extremvärden för utgöra en bild av datans egenskaper. Därefter sammanfattades data för alla 

demografiska variabler genom deskriptiv statistik, så som medelvärden, standardavvikelser 

och procentsatser.  

För att undersöka studiens första syfte gällande prevalensnivå av träningsberoende, 

användes cut-off värdena i EDS-R-skalan. Genom en syntax urskiljdes de tre grupperna 

träningsberoende, icke-beroende symtomatisk och icke-beroende asymtomatisk, innan 

frekvensanalys utfördes. Då studiens andra syfte var att undersöka om primärt 
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träningsberoende är en separat företeelse från ätstörningssymtom utfördes även då en 

frekvensanalys. Innan frekvensanalysen kunde utföras separerades deltagarna genom en 

“filterfunktion”. De som skattat >12 filtrerades till sekundärt träningsberoende och de som 

skattat <12 till primärt träningsberoende. 

Antaganden om parametriska tester kontrollerades för innan nedanstående analyser 

utfördes. För att undersöka studiens resterande fyra syften som berörde primärt 

träningsberoende användes filterfunktion (>12 inom viktfobiskalan) för hela deltagarurvalet, 

för att exkludera deltagare som uppvisade symptom på ätstörning. Sedan kalkylerades 

Pearson’s produktmomentskorrelationer för att undersöka studiens tredje syfte, om 

neuroticism positivt korrelerar med primärt träningsberoende. Utöver studiens syfte 

kontrollerades även resterande variablers korrelation till varandra, för att säkerställa att 

kommande analyser som inkluderar samtliga variabler skulle vara genomförbara. Därefter 

kontrollerades antaganden för regression. Efter detta genomfördes en simpel 

regressionsanalys för att undersöka studiens fjärde syfte, dvs om neuroticism predicerar 

primärt träningsberoende. 

Innan samtliga studievariabler skulle analyseras gemensamt, dvs. innan studiens femte 

och sjätte syfte undersöktes, utfördes multikollinearitets-diagnostik genom att studera värden 

på både Varians inflations faktorn (VIF) och Tolerans. Multikollinear problematik definieras 

som förekomst av korrelation mellan prediktorvariabler som är tillräckligt höga för att orsaka 

efterföljande analytiska svårigheter (Iacobucci, Schneider, Popovich & Bakamitsos, 2016). 

Multikollinearitets-diagnostiken visade på att det fanns ett multikollineart problem mellan 

neuroticism och stress. Ett försök att lösa problemet gjordes genom såkallad ”mean 

centering”, dvs. genom att subtrahera variablernas medelvärden från samtliga observationer 

inom respektive variabel så att varje variabels ”nya” medelvärde blir noll (Iacobucci et al., 

2016). Tillvägagångssättet kan användas för att eventuellt reducera ett multikollineart 
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problem. Trots tillvägagångssättet ”mean centering” var det multikollineara problemet 

kvarstående.  

För att besvara studiens femte och sjätte syfte, om psykologisk träningsmotivation och 

stress fungerar som mediatorer i den eventuella relationen mellan neuroticism och primärt 

träningsberoende, skulle en multipel parallell mediationsanalys genomföras. Detta då den 

multipla parallella mediationsanalysen möjliggör analys med fler mediatorer samtidigt 

(Hayes, 2017). Den teoretiska modell som studiens syften bland annat baseras på, inkluderar 

flera mekanismer som eventuellt har en inverkan på relationen mellan neuroticism och 

primärt träningsberoende. Därmed tillåter denna analysmetod att flera processer verkar 

samtidigt. 

Då neuroticism och stress korrelerade i för hög grad exkluderades stressvariabeln som 

möjlig mediator och studiens sjätte syfte togs därmed bort från studien. Detta baseras på att 

det finns två sätt att hantera ett multikollineart problem, antingen exkluderas någon av de 

variabler som korrelerar i för hög grad, alternativt kombineras variablerna till ett nytt 

konstrukt (Field, 2013). Valet att exkludera stressvariabeln baserades på att det inte fanns 

tillräcklig teoretisk grund för att kombinera stress och neuroticism som ett gemensamt 

konstrukt. För att ha kvar stress i analysen hade neuroticism behövts exluderas som en 

oberoende variabel och ersatts av stress, vilket den aktuella studien inte hade som 

utgångspunkt att undersöka. Psykologisk träningsmotivation hypotiserades även vara en 

eventuell medierande variabel i relationen mellan neuroticism och primärt träningsberoende, 

varav det inte fanns ett multikollineart problem mellan några av dessa variablerna.  

På grund av det multikollineara problemet var en multipel parallell mediationsanalys 

inte genomförbar och istället genomfördes en simpel mediationsanalys för att besvara 

studiens femte, och därmed sista syfte: om psykologisk träningsmotivation medierade den 
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eventuella relationen mellan neuroticism och primärt träningsberoende. Hayes PROCESS tool 

(Hayes, 2017) användes för att utföra mediationsanalysen.  

En mediationsanalys utförs för att undersöka om relationen mellan en 

prediktorvariabel (X) och en utfallsvariabel (Y) kan förklaras av en tredje variabel, en 

mediator (M) (Field, 2017). En mediators signifikanta effekt på sambandet benämns som en 

indirekt effekt, vilket innebär att prediktorvariabeln predicerar utfallsvariabeln genom 

mediatorn. Då prediktorvariabeln har en signifikant inverkan på utfallsvariabeln benämns 

detta som en total effekt. Ett signifikant samband mellan prediktorvariabeln och 

utfallsvariabeln, när mediatorn kontrolleras för benämns som en direkt effekt.   

Enligt Baron & Kenny (1986) testas en mediation genom regressionsmodeller: 1. En 

regression som predicerar utfallsvariabeln från prediktorvariabeln, benämnd som “Väg C”. 

(Se figur 1). 2. En regression som predicerar mediatorn från prediktorvariabeln, benämnd som 

“Väg A”. 3. En regression som predicerar utfallsvariabeln från mediatorn, benämnd som 

“Väg B” samt en regression som predicerar utfallsvariabeln från prediktorvariabeln när 

mediatorn kontrolleras för, benämnd som “Väg C’ ”. (Se figur 2).   

De ovanstående regressionsmodellerna testar mediationens fyra villkor: 1) I modell 1 

måste prediktorvariabeln signifikant predicera utfallsvariabeln. 2) I modell 2 måste 

prediktorvariabeln signifikant predicera mediatorn. 3) I modell 3 måste mediatorn signifikant 

predicera utfallsvariabeln; och 4) I modell 3 måste prediktorvariabeln predicera 

utfallsvariabeln svagare än i modell 1 (dvs C’ är mindre än C). Baron och Kennys 

tillvägagångssätt är den mest använda metoden för att testa mediation och anses vara 

värdefull för att förstå principerna av mediation (Field, 2013; Hayes, 2017). Dock riktas kritik 

mot metoden då den anses ha låg power samt att den inte direkt mäter den indirekta effekten 

(MacKinnon, Fritz & Fairchild, 2007 & Hayes, 2017). Field argumenterar för att ett 

alternativt tillvägagångssätt för att testa mediation är att estimera den indirekta effekten och 
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dess signifikans (vilket utgörs av den kombinerade effekten av “Väg A” och “Väg B”). 

Vidare lyfter Hayes (2009) fram användandet av bootstraping för beräkning av den indirekta 

effekten, som en valid metod då denna påvisat både hög power och minskad risk för typ I-fel. 

Med bootstrapping omanalyseras stickprovet slumpmässigt tusentals gånger och i varje analys 

uppskattas en ny indirekt effekt. Detta genererar en empirisk representation av den indirekta 

effekten, i form av ett konfidensintervall. Det rekommenderas att använda 5000 bootstraps i 

analysen. Om konfidensintervallet för den indirekta effekten inte innehåller värdet 0 innebär 

detta att det finns en mediationseffekt. I den aktuella studien har därav 5000 bootsrapps 

använts för att mäta den indirekta effekt och därav för att undersöka om det fanns en 

signifikant mediationseffekt. 

 

 

 
 
 
  
 
 
Figur 1. Illustration av total effekt (Väg C) 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
Figur 2. Illustration av indirekt effekt (Väg A * Väg B) och direkt effekt (Väg C’) 
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Resultat  

Studiens första hypotes: Studiens första hypotes var att prevalensnivån för 

träningsberoende kommer vara mellan 4,3-9,2% i den aktuella studien. Frekvensanalysen 

visade att 3,7% av deltagarna skattade över cut-off nivån för träningsberoende inom EDS-R. 

Vidare visade analysen att 66,9% av deltagarna skattade över cut-off nivån för icke-beroende 

symtomatisk och 29,4% av deltagarna klassificerades som icke-beroende asymtomatisk då de 

skattade under cut-off nivån för icke-beroende symtomatisk. (Se Tabell 3). 

Studiens andra hypotes: Studiens andra hypotes var att det kommer finnas personer 

som uppfyller kriteriet för träningsberoende, men som inte uppfyller kriteriet för 

ätstörningsproblematik, dvs uppvisar symptom av primärt träningsberoende. 

Frekvensanalysen visade att 2,3% av deltagarna klassificerades som primärt träningsberoende 

och 1,4% av deltagarna klassificerades som sekundärt träningsberoende, dvs med inslag av 

ätstörningssymptom. (Se Tabell 3).  

 

     Tabell 3. 
     Medelvärden av antal symptom, standardavvikelser, antal deltagare, samt procentsats  
     för träningsberoendevariabeln.  
 
 
     Variabel                                              M                       SD                      Antal                      % 
 
 
     Träningsberoende                              3,57                    0,99                    23                           3,7 
     Primärt träningsberoende                  3,29                    0,61                    14                           2,3 
     Sekundärt träningsberoende              4,00                    1,32                    9                             1,4 
     Icke-beroende symtomatisk              4,17                    1,30                    421                         66,9 
     Icke-beroende asymtomatisk            5,66                    0,74                    185                         29,4 
                                                                                                                     
 

 

Studiens tredje hypotes: Studiens tredje hypotes var att det kommer finnas en positiv 

korrelation mellan neuroticism och primärt träningsberoende. Korrelationsanalysen visade att 

det fanns en positiv relation mellan neuroticism och primärt träningsberoende, r (477) = .12, 
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p<.01. Det innebär att högre poäng inom neuroticism är associerat med högre poäng inom 

primärt träningsberoende. Pearsons produktmomentskorrelationer för studiens samtliga 

variabler återfinns i Tabell 4.  

Tabell 4. 
Medelvärden, standardavvikelser och Pearsons produktmomentskorrelationer för Neuroticism, Stress, 
Psykologisk träningsmotivation och Primärt träningsberoende. 
 
 
Variabler                                              M             SD              1                2                 3                 4  
 
1. Neuroticism                                     16,87       8,85             -    

2. Stress                                               13,34        6,49            .75**          -     

3. Psykologisk träningsmotivation      18,10        4,62            .23**         .18**          - 

4. Primärt träningsberoende                 52,63       16,15           .12**         .20**          .32**         - 

 
**p<.01 
 
 

Studiens fjärde hypotes: Studiens fjärde hypotes var att neuroticism predicerar 

primärt träningsberoende. Resultatet av den simpla regressionsanalysen visade att 1,5% av 

variansen i primärt träningsberoende var signifikant förklarat av neuroticism, F (1, 477) = 

7,23, p< .01. När personer tenderar att vara mer neurotiska, tenderar de även att ha mer 

symtom av primärt träningsberoende, β= .12, p <.01. (Se figur 3). 

 

 

 
 
 
  
            **p<.01 
 
Figur 3. Den predicerande rollen av neuroticism på primärt träningsberoende. 
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Multikollinearitetsproblematik: Multikollinearitets-diagnostiken visade att 57% av 

variansen i neuroticism kunde förklaras av prediktorerna stress och psykologisk 

träningsmotivation (Tolerans = .43, VIF = 2.31). 56% av variansen i stress kunde förklaras av 

prediktorerna neuroticism och psykologisk träningsmotivation (Tolerans = .44, VIF = 2.27). 

5% av variansen i psykologisk träningsmotivation kunde förklaras av neuroticism och stress 

(Tolerans = .95, VIF = 1.06). Resultaten indikerade på att det fanns ett multikollineart 

problem mellan neuroticism och stress. Vidare uppmärksammades problemet då relationen 

mellan neuroticism och primärt träningsberoende, som från en början genom 

korrelationsanalysen samt den simpla regressionsanalysen visats vara positiv, ändrades till att 

bli negativ när multikollinearitets-diagnostiken genomfördes, b= -.13, t (477) = -1.87, p = .06. 

Detta är ett resultat som ytterligare tyder på ett multikollineart problem. 

Studiens femte hypotes: Studiens femte hypotes var att psykologisk 

träningsmotivation medierar relationen mellan neuroticism och primärt träningsberoende. 

Resultatet av mediationsanalysen visade att neuroticism positivt predicerade psykologisk 

träningsmotivation, b= .29, t (477) = 5.14, p<.01. Fortsättningsvis visade analysen att 

psykologisk träningsmotivation positivt predicerade primärt träningsberoende, efter att 

effekten av neuroticism kontrollerades för, b = .26, t (477) = 7.02, p<.01. Konfidensintervallet 

av den indirekta effekten visade på en signifikant mediationseffekt av neuroticism på primärt 

träningsberoende genom psykologisk träningsmotivation, b = .07, BCa CI [.04, .12]. Detta 

innebär att personer som tenderar att vara mer neurotiska tenderar att i större utsträckning 

använda träning som en copingmetod för att hantera stress vilket i sin tur leder till mer 

symptom av primärt träningsberoende. (Se figur 4). 
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           **p<.01 
 
Figur 4. Den medierande rollen av psykologisk träningsmotivation på associationen mellan 
neuroticism och primärt träningsberoende. 
 
 

Diskussion  

Syftet med den aktuella studien var att öka förståelsen för träningsberoende, detta genom att 

undersöka prevalensnivån i svensk kontext samt om primärt träningsberoende är separat från 

ätstörningssymptom. För att öka förståelsen för varför personer riskerar att bli primärt 

träningsberoende ämnade studien att undersöka psykologisk träningsmotivation och stress 

som möjliga mediatorer i den eventuella relationen mellan neuroticism och primärt 

träningsberoende.  

Prevalens av träningsberoende  

Baserat på studiens första syfte visade resultatet av frekvensanalysen att 3,7% av deltagarna 

uppfyllde kriteriet för träningsberoende. Resultatet var inte i linje med den hypotiserade 

prevalensnivån mellan 4,3-9,2%, som baserades på fyra svenska studier (Lindwall et al., 

2009; Jonsson et al., 2014; Jansson et al., 2017; Filipovic et al., 2018). Därmed förkastades 

hypotesen. Den aktuella studiens prevalensnivå var däremot i linje med resultat från flertalet 

studier i en amerikansk litteratursammanfattning (Sussman et al., 2011).  

Psykologisk 
träningsmotivation 

 
Neuroticism Primärt 

träningsberoende .05 

.29** 
 

.26** 
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Då den aktuella studien har påvisat att 3,7% av deltagarna uppfyllde kriteriet för 

träningsberoende, har relevansen av problematiken bekräftats och givit indikation på att det 

finns personer som lider av ett överdrivet träningsbeteende i svensk kontext. Författarna till 

den aktuella studien har en förhoppning om att träningsberoende kommer att börja 

uppmärksammas i samhället. Steptoe et al. (2002) har i sin studie kunnat påvisa en association 

mellan förändringar i antaganden med prevalens av hälsobeteenden. Att nå ut med kunskapen 

om att träning kan generera i så pass negativa utfall att ett beroende utvecklas, kan eventuellt 

förändra antaganden om träning samt öka självmedvetenhet kring det egna träningsbeteende. 

På sikt skulle detta kunna minimera risken för att träning utvecklas till en ohälsosam nivå. 

Vidare anses den aktuella studiens resultat vara relevant inom Hälso och sjukvården då det 

blir mer och mer vanligt att fysisk aktivitet skrivs ut på recept (Statens Folkhälsoinstitut, 

2018). Genom att ha kunnat påvisa att träning kan bli problematiskt för vissa personer, anses 

det vara av vikt att detta tas med i beaktandet när en behandlingsplan utvecklas som 

inkluderar fysisk aktivitet på recept. Det vore kontraproduktivt att använda träning som en 

behandlande insats om den inte kan utnyttjas på rätt sätt och istället övergå i ett 

träningsberoende.  

Att procentsatserna för prevalensnivå varierar mellan studier är enligt författarna till 

den aktuella studien inte förvånande. Detta då det finns vissa svårigheter att etablera 

prevalensnivå på grund av att olika definitioner av träningsberoende används, att olika 

mätinstrument används med varierande cut-off poäng samt att olika populationer har 

undersökts (Hausenblas et al., 2002). Större stickprov reflekterar mer troligt hela populationen 

jämfört med ett mindre sådant (Field, 2013). Den aktuella studien hade ett högre deltagarantal 

(N=629) i jämförelse med de svenska studierna som tidigare gjorts (N=162-298) (Lindwall et 

al., 2009; Jonsson et al., 2014; Jansson et al., 2017; Filipovic et al., 2018) och därav är det 

möjligt att den aktuella studiens prevalensnivå eventuellt utgör en representativ prevalensnivå 
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i svensk population. Framtida forskning rekommenderas att använda större deltagarurval för 

att kunna bidra till en så representativ bild som möjligt av prevalensnivå av träningsberoende.  

 
Primärt träningsberoende  

Baserat på studiens andra syfte visade resultatet av frekvensanalysen att 2,3% av deltagarna 

klassificerades som primärt träningsberoende och 1,3% som sekundärt träningsberoende. 

Resultatet var i linje med studiens hypotes, att personer skulle uppfylla kriteriet för primärt 

träningsberoende, dvs utan inslag av ätstörningssymtom, i svensk population. Därmed 

bekräftades hypotesen. Studiens fynd är även samstämmigt med tidigare forskning (Berczik et 

al., 2012; Blaydon et al., 2010; Cook et al., 2013; McNamara et al., 2012). Såvitt författarna 

till den aktuella studien vet, är det endast denna studie samt Filipovic et al. (2018) som har 

undersökt och kunnat påvisa att primärt träningsberoende förekommer i svensk population.  

Dock finns det forskare som argumenterar för att träningsberoende inte kan vara 

separat från ätstörningssymtom, och att primärt träningsberoende därav inte är ett konstrukt 

(Bamber et al., 2000; Bamber et al., 2003). En aspekt att belysa i samband med debatten är de 

fysiska och psykologiska fördelarna med fysisk aktivitet som lyfts fram och uppmärksammas 

av forskning och i samhället (Grandi et al., 2001; Modolo et al., 2010). Med detta i åtanke 

anses det vara minst lika troligt att personer anammar träningen för att minska aversiva 

tillstånd, som att använda träning som ett medel för att kontrollera och minska vikt. Detta kan 

stärkas av den aktuella studiens resultat, som påvisat att personer kan få ett problematiskt 

förhållande till träning då de tränar för att hantera stress.  

De Coverley Veale (1987) betonar vikten av att skapa förståelse för en persons syfte 

med sin träning. Nutidens forskare tenderar att klassificera en person som primärt 

träningsberoende när hen uppfyller kriteriet för träningsberoende och då träningsmotivationen 

baseras på ett behov av att reducera stress (Cunningham et al., 2016; Berczik et al., 2012). En 

stor brist som har uppmärksammats av författarna till den aktuella studien, är att studier inom 
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forskningsfältet inte undersöker om personer som klassificeras som primärt träningsberoende 

faktiskt använder träning för att hantera stress. Istället används mått på ätstörningssymptom 

för att särskilja primärt och sekundärt träningsberoende, och därav beaktas inte motivationens 

betydelse i definitionen. Författarna till den aktuella studien menar att det även krävs ett 

skattningsformulär som undersöker om personen använder träning som medel för att hantera 

stress respektive kontrollera och minska vikt. Framtida forskning rekommenderas att använda 

sig av det föreslagna tillvägagångssättet i klassificering av primärt respektive sekundärt 

träningsberoende. 

 
Sambandet mellan neuroticism och primärt träningsberoende  

Baserat på studiens tredje syfte visade resultatet av korrelationsanalysen att det fanns en 

signifikant positiv korrelation mellan neuroticism och primärt träningsberoende, och därav 

bekräftades studiens hypotes. Resultatet överensstämmer även med annan forskning inom 

fältet (Hausenblas et al., 2004; Andreassen et al., 2013; Costa et al., 2012; Kotbagi et al., 

2015; Bamber, Cockerill & Carroll, 2000). Fortsättningsvis, baserat på studiens fjärde syfte, 

visade resultatet av den simpla regressionsanalysen att neuroticism var en signifikant 

prediktor på primärt träningsberoende, vilket var i linje med studiens hypotes och 

överensstämmer med tidigare forskning (Hausenblas et al., 2004; Andreassen et al., 2013; 

Costa et al., 2012). Dock bör det beaktas att den positiva korrelationen påvisats vara låg i den 

aktuella studien, vilket är samstämmigt med tidigare studier då det endast är en studie som har 

som kunnat påvisa en stor positiv korrelation mellan neuroticism och primärt 

träningsberoende (Kotbagi et al., 2015). Vidare var det enbart 1,5 % av variansen i primärt 

träningsberoende som förklarades av neuroticism.  

Resultaten indikerar för att neuroticism inte har en avsevärd inverkan på utvecklandet 

av primärt träningsberoende, och att det därav finns andra faktorer som är relevanta. Detta är 

samstämmigt med Interaktionsmodellen som inkluderar flertalet eventuella prediktorer för 
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primärt träningsberoende, exempelvis miljö, sociala aspekter och sociala värderingar (Egorov 

et al., 2013). Framtida forskning rekommenderas därför att undersöka resterande faktorer i 

Interaktionsmodellen för att påvisa om dessa kan förklara en del av den varians i primärt 

träningsberoende som inte förklaras av neuroticism.  

Det är svårt att jämföra resultatet med tidigare forskningsfynd. De studier som funnit 

att neuroticism signifikant predicerar primärt träningsberoende, har främst gjort detta när de 

studerat alla personlighetsdimensioner (Hausenblas et al., 2004; Andreassen et al., 2013; 

Costa et al., 2012). Därav har de framfört hur stor del av variansen i primärt träningsberoende 

som gemensamt förklaras av de olika personlighetsdimensionerna, och presterar således inte 

hur stor del av variansen som förklaras enbart av neuroticism. Det är i och med detta svårt att 

spekulera kring om den aktuella studiens resultat bör ses som representativt när det finns en 

vag jämförelsegrund, men för att återkoppla till diskussionen ovan gällande 

Interkationsmodellen är det troligtvis många andra faktorer utgör en stor del av variansen i 

primärt träningsberoende.  

Något annat som författarna till den aktuella studien anser är av vikt att diskutera och 

som kan ha inverkat på resultaten är administreringen av neuroticismskalan. Denna 

administrerades med en kortversion, varpå användandet av kortversionen av en skala kan leda 

till att den eventuella inverkan som personlighet har på en annan variabel underskattas (Credé, 

Harms, Niehorster & Gaye-Valentine, 2012). Vidare var neuroticismdimensionen den enda 

personlighetsdimension som administrerades från NEO-FFI. Därav kan det ha funnits en risk 

att deltagare under- eller överrapporterade sina neurotiska tendenser och således påverkar 

detta relationen mellan neuroticism och primärt träningsberoende. Det är vanligt att 

förändringar görs i standardiserade mätinstrument i studier, men det finns däremot lite 

forskning som påvisar vilken inverkan förändringar får på studieresultatet (Kazdin, 2014). 

Den aktuella studien kan därav inte påvisa vilken inverkan förändringen av NEO-FFI har haft 
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på studieresultatet. För att kunna rättfärdiga de förändringar som utförs krävs det åtminstone 

att mätinstrumentet fortfarande mäter det konstrukt som är av intresse (Kazdin, 2014). Den 

aktuella studien kontrollerade för att neuroticismskalan hade tillräckligt hög intern konsistens 

(Cronbachs alfa = .88). Med ovanstående problematisering i åtanke, rekommenderas framtida 

forskning att använda originalversionen av skattningsformulär som dessutom inkluderar 

samtliga personlighetsdimensioner, även när enbart ett personlighetsdrag ska undersökas. 

Genom användandet av den längre versionen av neuroticismskalan finns även möjlighet att 

undersöka respektive subfacetts prediktiva värde på primärt träningsberoende och således kan 

en djupare förståelse för relationen mellan neuroticism och primärt träningsberoende skapas.  

 
Multikollinearitetsproblematik 

Resultat av multikollinearitets-diagnostiken visade att det fanns ett multikollinieart problem 

mellan variablerna stress och neuroticism och därav exluderades stress som mediator. Att 

beakta i samband med detta är att stress är en av neuroticismskalans subfacetter (Bergman et 

al., 2014). En del frågor i neuroiticismskalan är därför av liknande karaktär som i stresskalan 

då stress har en betydande roll i neuroticism. Det är därav inte förvånande att variablerna 

korrelerar, vilket också är samstämmigt med resultat från tidigare studier (Tong et al., 2006; 

Armstrong et al., 2015; Boyes et al.,  2011; Friedman, 2019; Vollrath et al., 2000). Att 

variablerna skulle korrelera i så pass hög grad att ett multikollineart problem skulle uppstå, 

kunde däremot författarna till den aktuella studien inte förutse. Vidare sågs ett värde i att testa 

båda variablerna då tidigare forskning och Interaktionsmodellen hypotiserat att stress är en 

förklarande faktor till varför neuroticism eventuellt predicerar primärt träningsberoende 

(Hausenblas et al., 2004; Lichtenstein et al., 2017; Andreassen et al., 2013; Kotbagi et al., 

2015; Egorov et al., 2013). Den höga korrelationen mellan neuroticism och stress blev dock 

problematisk i den aktuella studien och studiens resultat indikerar därmed på att det finns en 
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svårighet att mäta vilken inverkan neuroticism har på primärt träningsberoende om 

stress  inkluderas som mediator.  

Eftersom stressvariabeln inte var möjlig att undersöka som mediator, kan stress i den 

aktuella studien inte sägas vara en förklarande faktor till varför det fanns ett samband mellan 

neuroticism och primärt träningsberoende. Däremot bör stressens vikt inte förkastas. Detta då 

variabeln bland annat var positivt korrelerad med samtliga variabler, varpå stress dessutom 

hade en starkare positiv korrelation med primärt träningsberoende jämfört med vad 

neuroticism hade. Stress hypotiseras vara en avgörande faktor i utvecklandet av primärt 

träningsberoende enligt Interaktionsmodellen, likväl som att stress har påvisats vara en 

riskfaktor för andra typer av beroenden (Wemm et al., 2018; Moretta et al., 2018; Torres-

Berrio et al., 2018). Vidare har Lichtenstein et al. (2018) i sin studie kunnat påvisa att 

personer som hade symtom av primärt träningsberoende uppvisade högre nivåer av stress. 

Således anser författarna till den aktuella studien att stressens inverkan på primärt 

träningsberoende är av vikt att undersöka och klargöra för framtida forskning.  

Författarna till den aktuella studien anser att det finns vissa konceptuella otydligheter i 

Interaktionsmodellen kring vilken roll och i vilket skede stress har den mest betydande 

inverkan i utvecklandet av primärt träningsberoende. Modellen menar att en person som har 

en psykologisk träningsmotivation, dvs tränar för att hantera stress, är i en riskzon för att 

utveckla ett primärt träningsberoende (Egorov et al., 2013). Vidare hypotiserar den även att en 

person som upplever progressivt utvecklad stress som sedan blir ohållbar eller när en person 

upplever akut stress som blir ohållbar, också är riskzon för att utveckla ett primärt 

träningsberoende. Detta upplever författarna till den aktuella studien genererar i vissa 

metodologiska svårigheter i hur och i vilket skede stress ska mätas som en eventuell riskfaktor 

i utvecklandet av primärt träningsberoende. Den tvärsnittliga studiedesign som har använts 

gör det svårt att svara på hur stressen hade inverkat på primärt träningsberoende över tid. Den 
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aktuella studien har enbart mätt om deltagarna var stressade under den specifika tidpunkten 

när de besvarade enkäten. Således kan det inte påvisas om deltagarna var stressade när de 

började träna, om stressen utvecklats progressivt eller om de utsatts för akut stress. 

Författarna till den aktuella studien ser ett behov av att framtida forskning undersöker 

stressens roll i utvecklandet av primärt träningsberoende genom longitudinell studiedesign för 

att klargöra hur och i vilket skede stress ska beaktas som en eventuell riskfaktor. Detta då en 

longitudinell studiedesign kan tänkas vara en mer lämplig sådan för att undersöka 

Interaktionsmodellens hypoteser, jämfört med en tvärsnittlig studiedesign. 

 
Sambandet mellan neuroticism, psykologisk träningsmotivation och primärt 

träningsberoende 

Baserat på studiens femte syfte visade resultatet av mediationsanalysen att psykologisk 

träningsmotivation medierade relationen mellan neuroticism och primärt träningsberoende, 

vilket bekräftade studiens hypotes. Tidigare studier som påvisat att neuroticism predicerar 

primärt träningsberoende har enbart haft en hypotes om att psykologisk träningsmotivation 

skulle mediera relationen (Hausenblas et al., 2004; Lichtenstein et al., 2017; Andreassen et 

al., 2013 & Kotbagi et al., 2015). Egorov et al. (2013) har genom Interaktionsmodellen också 

haft detta som hypotes. Studiens resultat har därmed bidragit till att utöka förståelse för varför 

personer som tenderar att vara neurotiska tenderar att uppvisa fler symtom av primärt 

träningsberoende.  

Som har hypotiseras av tidigare studier, kan psykologisk träningsmotivation tänkas 

vara en medierande faktor i relationen mellan neuroticism och primärt träningsberoende på 

grund av att personer som är neurotiska tenderar att vara mer stressade (Tong et al., 2006; 

Armstrong et al., 2015; Boyes et al., 2011; Friedman, 2019; Vollrath et al., 2000). Den 

aktuella studien har enbart kunnat påvisa en hög positiv korrelation mellan neuroticism och 

stress och resultatet kan enbart indikera på att hypotesen stämmer, men inte bekräfta den. Att 
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beakta är att psykologisk träningsmotivation baseras på att personen i fråga är stressad, då 

konstruktet benämns som en tendens att träna för att hantera stress. Om en person tenderar att 

träna för att hantera stress, torde personen i fråga då också uppleva någon form av stress.  

Vad som kan tydas från den aktuella studien är att psykologisk träningsmotivation är 

en förklarande faktor till varför vissa personer tenderar att utveckla ett primärt 

träningsberoende. En viktig aspekt att belysa är komplexiteten i variabeln psykologisk 

träningsmotivation då forskning har visat att träning för att hantera aversiva tillstånd, snarare 

genererar i positiva utfall (Grandi et al., 2011). Träningens fördelar har till och med genererat 

i att det kan skrivas ut på recept (Statens Folkhälsoinstitut, 2018). Med andra ord verkar 

träning kunna användas som ett verksamt medel för att hantera aversiva tillstånd och generera 

i positiva utfall för vissa. Vad är då skiljelinjen från när träning fungerar som ett adaptivt 

medel för att hantera psykologiska faktorer, jämfört med när det snarare blir något aversivt 

och eventuellt resulterar i ett beroende? Som beskrivits, hypotiserar Interaktionsmodellen att 

stressens natur och hur den upplevs kan utgöra en skiljelinje från när ett träningsbeteende för 

att hantera stress är adaptivt respektive när det utvecklas och blir maladaptivt. Som diskuterats 

tidigare, anses däremot konceptualiseringen av stress i Interaktionsmodellen vara något 

begränsad. Framtida forskning bör undersöka om personer som är neurotiska kan använda 

träning som en adaptiv copingstrategi för att hantera stress och således inte utveckla ett 

primärt träningsberoende, och utifrån detta undersöka bakomliggande faktorer till vad det är 

som avgör att det för andra blir en maladaptiv copingstrategi som resulterar i ett beroende. 

Något annat som är av vikt att belysa vad gäller träningsmotivation är att det enbart är 

två utav dessa som beaktas i definitionerna av primärt och sekundärt träningsberoende 

(Cunningham et al., 2016; Berczik et al., 2012). Författarna till den aktuella studien 

hypotiserar att det finns personer som uppfyller kriteriet för träningsberoende trots att de inte 

tränar för att hantera stress eller kontrollera sin vikt, vilket kan stärkas av att 
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Interaktionsmodellen framför andra träningsmotivationer som kan leda till ett primärt 

träningsberoende (Egorov et al., 2013). Författarna till den aktuella studien problematiserar 

därmed definitionen av träningsberoende, varpå den kan tänkas behöva ändras till att vara mer 

inkluderade vad gäller träningsmotivation. Om framtida forskning kan påvisa att andra 

träningsmotivationer än träning för att hantera stress, respektive träning för att kontrollera och 

minska vikt, har en inverkan på utvecklingen av träningsberoende, bör konceptualiseringen av 

träningsberoende expanderas.  

Om det kan påvisas att konceptualiseringen av träningsberoende behöver expanderas 

berörande flertalet träningsmotivationer, kan Interaktionsmodellen dock tänkas bli något för 

generell i den teoretiska förklaringen till varför personer utvecklar ett träningsberoende. En 

person som utvecklar ett träningsberoende pga att hen t.ex. är en professionell idrottsutövare 

vars primära träningsmotivation är av prestationsmässig karaktär, bör rimligtvis ha en annan 

teoretisk förklaring till varför hen utvecklar ett beroende jämfört med en person vars primära 

träningsmotivation baseras på att hantera stress. Således hade framtida forskning 

rekommenderats att utforma specifika modeller som beskriver och ökar förståelsen för hur 

personer som har respektive träningsmotivation, utvecklar ett träningsberoende.  

 
Styrkor med den aktuella studien  

En styrka med den aktuella studien är att den har kunnat påvisa relevansen av 

träningsberoende i svensk kontext. Detta genom att resultatet visade på att det fanns personer 

som uppfyllde kriteriet för träningsberoende i ett svenskt deltagarurval, vilket få studier 

tidigare har påvisat. Vidare har den utökat den bristfälliga kunskapsbasen kring konceptet 

primärt träningsberoende, genom att ha påvisat att personer uppfyller kriteriet för primärt 

träningsberoende i svensk kontext. Den aktuella studien är även, av författarnas vetskap, den 

enda studien som har mätt primärt träningsberoende utifrån hur begreppet definieras. Detta 

genom att ha inkluderat variabeln psykologisk träningsmotivation och kunnat påvisa en 
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positiv korrelation mellan denna variabel och primärt träningsberoende. Med detta 

tillvägagångssätt har den aktuella studien kunnat göra en mer korrekt bedömning av att de 

som klassificerats som primärt träningsberoende faktiskt tränar för att hantera stress, jämfört 

med om enbart viktfobiskalan hade använts för att separera primärt och sekundärt 

träningsberoende. En brist i hur träningsberoende mäts inom forskningsfältet har således 

uppmärksammats varpå den aktuella studien har försökt åtgärda detta.  

Som tidigare beskrivits finns det en vag forskningsbas på faktorer som predicerar 

primärt träningsberoende. Då resultatet har kunnat påvisa att neuroticism signifikant 

predicerar primärt träningsberoende, innebär detta att studien bidragit till utökad kunskap 

kring relevansen av prediktorn neuroticism på primärt träningsberoende. Tidigare studier har 

däremot inte undersökt faktorer som skulle kunna förklara varför neuroticism predicerar 

primärt träningsberoende. Den aktuella studien är den första som har undersökt om 

psykologisk träningsmotivation medierar sambandet mellan neuroticism och primärt 

träningsberoende, och har därav påvisat ett resultat som tidigare studier och 

Interaktionsmodellen enbart har hypotiserat kring.  

Ytterligare en styrka med den aktuella studien är att delar av Interaktionsmodellen har 

testats, vilket tidigare inte har gjorts. Teoretiska modeller genererar i ökad förståelsen för ett 

fenomen (McKracken et al., 2014), men det krävs även data som kan stödja teori för att den 

ska kunna påvisas vara av relevans. Genom att den aktuella studien har undersökt och kunnat 

påvisa relevanta faktorer från Interaktionsmodellen, har detta således genererat i en ökad 

förståelse kring primärt träningsberoende. Vidare har den aktuella studien även kunnat påvisa 

vissa begränsningar med modellen och utifrån dessa uppmanat om att vissa revideringar krävs 

för att förbättra modellen och dess konceptualisering. 

En slutgiltig styrka som bör belysas är att den aktuella studiens deltagarurval är det 

största som undersökts i svensk population. Med ett större deltagarurval, är det mer troligt att 
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detta reflekterar hela populationen (Field, 2013). Att den aktuella studien hade ett stort 

deltagarantal möjliggjorde även analyser där deltagarna delades in i subgrupper. I den aktuella 

studien ämnade flertal syften att undersöka personer som inte uppvisade ätstörningssymtom, 

vilket innebar att vissa analyser utfördes på ett urval som hade avgränsats till mindre enheter. 

Att från en början ha ett större urval genererar i att dessa mindre enheter är så pass stora att de 

troligtvis har tillräckligt stor statistisk power (Kazdin, 2014).Vidare fanns en variation 

gällande deltagarnas sysselsättning vilket är något unikt då tidigare studier har undersökt 

träningsberoende i en population främst bestående av studenter (Sussman et al., 2011). 

Universitetsstudenter är en vanlig grupp att undersöka pga lättillgänglighet, men det finns 

sällan en tydlig rational till varför just detta urval är viktigt, användbart eller relevant för 

studier (Kazdin, 2014). Vidare är studenter ofta “avvikande” i många avseenden, att de till 

exempel är unga, intelligenta, stressade och trötta. Det anses således vara en styrka att den 

aktuella studien har ett deltagarurval som till stor del även består av personer som arbetar. 

 
Svagheter med den aktuella studien  

En begränsning med den aktuella studien är dess tvärsnittliga design vilket inte möjliggör 

förmågan att studera data över tid och därav fanns inte heller möjlighet att påvisa kausala 

effekter (Kazdin, 2014). Som har problematiserats tidigare verkar Interaktionsmodellens 

hypoteser behöva undersökas med longitudinell design då det är svårt att avgöra hur en del av 

dess faktorer verkar över tid.  

En annan svaghet med den aktuella studien är att valet av ordningen av variablerna i 

mediationsmodellen baserades på tvärsnittlig data. Då en mediationsanalys är en kausal 

modell är longitudinell data att föredra i valet av variablernas ordning (Schoemann, Boulton 

& Short, 2017). Dock finns alternativet att rättfärdiga mediationsanalysen med teoretisk 

bakgrund (Schoemann et al., 2017; Kazdin, 2014). Då det inte finns longitudinella studier 

som kan påvisa relationen mellan neuroticism och primärt träningsberoende, har den aktuella 
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studien utgått från tvärsnittliga studiers resultat samt teorier i utformandet av studiens 

hypoteser. Att personlighet har en inverkan på primärt träningsberoende har kunnat påvisas av 

flertal studier. Specifikt har neuroticism påvisats vara en signifikant prediktor på primärt 

träningsberoende (Hausenblas et al., 2004; Andreassen et al., 2013; Costa et al., 2012). En 

förklaring till varför neuroticism och primärt träningsberoende har ett samband har däremot 

inte tidigare testats. Med andra ord kan den aktuella studiens bakgrund för valet av mediatorer 

anses vara bristfällig. Däremot har valet baserats på forskningshypoteser samt 

Interaktionsmodellen, som framfört att stress och psykologisk träningsmotivation eventuellt 

medierar relationen (Hausenblas et al., 2004; Lichtenstein et al., 2017; Andreassen et al., 

2013; Kotbagi et al., 2015; Egorov et al., 2013). Vidare har tidigare forskning visat att högre 

nivåer av stress och användandet av maladaptiva copingstrategier är mer förekommande hos 

personer som tenderar att vara mer neurotiska (Tong et al., 2006; Armstrong et al., 2015; 

Boyes et al., 2011; Friedman, 2019; Vollrath et al., 2000). Å andra sidan är forskning gällande 

relationen mellan mediatorerna och utfallsvariabeln nästintill obefintlig, och därmed är 

kunskapsbasen gällande dessa relationer inte lika grundad. Som tidigare belysts i den aktuella 

studien är detta forskningsområde överlag mycket begränsat vilket gör det svårt att grunda val 

av möjliga inverkande faktorer på primärt träningsberoende baserat på tidigare studieresultat.  

En annan nackdel med den aktuella studien är att den inte enbart undersökte de 

deltagare som befann sig över cut-off nivån för primärt träningsberoende eftersom detta hade 

genererat i ett deltagarurval på endast 14 personer. Det innebär att de slutsater som dragits 

utifrån studiens resultat, även baseras på personer som inte uppfyller kriteriet för primärt 

träningsberoende. För att med större säkerhet kunna uttala sig om problematiken och dess 

samband med andra inverkande variabler rekommenderas framtida forskning att undersöka ett 

deltagarurval bestående av enbart personer med primärt träningsberoende. Det vore även 

önskvärt att undersöka den specifika gruppen och jämföra denna med en kontrollgrupp. Detta 
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för att tydliggöra faktorer i denna population som utmärker sig från personer som inte har 

detta beteendeberoende. 

Något som bör diskuteras vad gäller studiens skattningsformulär är att ordningen av 

dessa i enkäten kan ha haft en inverkan på resultatet då en såkallad ordningseffekt kan ha 

uppstått. Ordningseffekt innebär att den ordning som frågor presenteras i har en inverkan på 

deltagarnas responser (Kazdin, 2014). Eftersom det inte fanns teknisk möjlighet att 

randomisera ordningsföljden av de olika skalorna i alla möjliga kombinationer, fick samtliga 

deltagare samma ordningsföljd av skalorna i enkäten. En nackdel med detta är att möjligheten 

att kunna klargöra om det multikollineara problemet mellan neuroticism och stress delvis 

berodde på administrativa skäl, begränsas. Då neuroticismskalan administrerades följt av 

stresskalan skulle detta kunna ha resulterat i att deltagarna skattade väldigt lika på dessa 

skalor eftersom frågorna är av liknande karaktär.  

En begränsning med studien är att 67,2 % av deltagarurvalet var kvinnor och att 

74,3% av deltagarna var mellan 18 och 35 år. Detta innebär att det fanns en något ojämn 

variation vad gäller kön och ålder i urvalet. Därav hade det varit önskvärt om den aktuella 

studien hade haft större variation i urvalet vad gäller kön och ålder då det hade genererat i en 

mer representativ bild av populationen (Kazdin, 2014). Något som författarna i den aktuella 

studien uppmärksammade var att 87% av de personer som tenderar att vara primärt 

träningsberoende, var mellan 18-35 år. Ålder hade däremot inte en signifikant inverkan på 

primärt träningsberoende i den aktuella studien. Eftersom det fanns en begränsad variation 

vad gäller ålder uppstår svårigheter att avgöra om ålder är en inverkande faktor i utvecklandet 

av primärt träningsberoende. Författarna till den aktuella studien hypotiserar att det är mer 

sannolikt att yngre personer är i större riskzon för att utveckla ett träningsberoende jämfört 

med äldre personer. Detta då yngre personer generellt har bättre fysisk förmåga och därav har 

större fysisk förutsättning för att ha en högre träningsfrekvens jämfört med äldre personer 
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(McPhee, French, Jackson, Nazroo, Pendleton, & Degens, 2016). Utifrån detta 

rekommenderas framtida forskning att ha ett varierat deltagarurval samt undersöka om yngre 

personer mer sannolikt riskerar att utveckla ett primärt träningsberoende jämfört mot äldre 

personer.  

 

Slutsats 

Sammanfattningsvis visar resultatet av den aktuella studien att neuroticism signifikant 

predicerar primärt träningsberoende och att relationen medieras av psykologisk 

träningsmotivation. Av författarnas vetskap är den aktuella studien den första som kunnat 

påvisa en förklarande faktor till varför det finns ett samband mellan neuroticism och primärt 

träningsberoende. Interaktionsmodellen för träningsberoende hypotiserar däremot att flertalet 

psykosociala faktorer har en inverkan beteendeberoendet, vilka framtida forskning 

rekommenderas att undersöka. Vidare indikerar studiens resultat på ett behov av klarifiering 

gällande stressens eventuella inverkan i utvecklingen av primärt träningsberoende.  
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Appendix 2 

Informationsblad på första sidan i enkäten 

Hej!  

Är du intresserad av att delta i en studie om träningsvanor och hälsa? Då får du gärna svara på 

en enkät och samtidigt vara med och tävla om två biobiljetter.  

Vi studerar på psykologprogrammet vid Örebro universitet och denna studie kommer att 

presenteras i en masteruppsats under våren 19. Syftet med studien är att undersöka relationen 

mellan träning och psykisk hälsa samt hur denna relation kan skilja sig åt beroende på hur 

man är som person. Enkäten kommer ta ca 10 minuter att svara på. Du måste vara 18 år för att 

delta och vara fysiskt aktiv. Alla svar är viktiga för vår undersökning och vi uppskattar därför 

om du svarar så sanningsenligt som möjligt.  

 

Samtliga enkätsvar kommer att hanteras anonymt och presenteras på gruppnivå. Endast 

författarna till denna undersökning kommer att ha tillgång till dina svar och ingen kommer 

kunna se vad just du har svarat. Svaren kommer enbart att användas till denna studie. 

Deltagandet är frivilligt och vill du avbryta gör du detta genom att inte fullfölja enkäten.  

Vid frågor eller funderingar gällande enkäten, hör av dig till oss på mailadress: 

info.traningsstudie19@gmail.com 

Vid frågor gällande studien, hör av dig till ansvarig handledare Dr John Barnes på mailadress: 

john.barnes@oru.se  

 

Tack för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar  

Chantell Sundström & Elina Bergström  
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