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○○Enligt en undersökning bland ett 
stort antal svenska chefer säger sig 
tre av fem vara övertygade om att 
motion har betydelse för karriären. 
En positiv inställning till träning an-
ses ha samband med höga ambitio-
ner och är en avgörande faktor för 
fortsatt framgång.

Enligt en annan undersökning, 
bland 1○000 företag, väljer sju av tio 
väljer arbetsgivare bort överviktiga 
– sex av tio vill även att personalen 
ska vara ”snygg”. 

Flera studier visar att motion för-
bättrar både sömnen, orken, stress-
tåligheten och inlärningsförmågan 
– och också kan sänka sjukfrånva-
ron. Men jakten på perfekta medar-
betare – vad leder den till? Utsorte-
ring av dem som inte passar in?

Folkhälsopolitiken� har blivit en 
skyddad och tillåten arena för 
grundlösa utspel och hysteri, me-
nar Johanna Nylander. Hon bloggar 
regelbundet och i sina inlägg häv-
dar hon envetet att den enskilda 
människan i alla lägen måste ta an-
svar för sina beslut. 

I boken ”Är det så farligt?” (Eker-
lids förlag) skriver Johanna Nylan-
der om politikernas och myndig-
heternas förmynderi. Hon menar 
att folk kategoriseras som dåliga 
föräldrar när de köper lösgodis till 

sina barn, kallas datorberoende 
för att de chattar till klockan ett på 
natten en onsdagskväll och ses som 
alkoholister om de dricker ett glas 
vin till från den öppnade vinboxen.

DN:s ledarskriben�t Erik Helmerson 
har också engagerat sig i den nya 
hälsodebatten. Han påpekar att 
tidigare var det främst staten och 
olika myndigheter som försökte få 
människor att leva sundare. I dag 
tas den rollen mer och mer över av 
arbetsgivarna.

–○Men en arbetsgivare har inte att 
göra med vad vi äter på fritiden och 
hur mycket vi tränar efter jobbet. I 
den rådande hälsohysterin behand-
lar politiker och det ökande antalet 
hälsocoacher vuxna som små barn.

Erik Helmerson menar att det 
finns flera otäcka aspekter på den 
skenande hälsoideologin. Den ger 
ytterligare möjligheter att dela in 
anställda i a- och b-lag där övervik-
tiga riskerar att diskrimineras. Då 
premieras andra förmågor på job-
bet än att faktiskt sköta sina arbets-
uppgifter på ett bra sätt. Dessutom, 
och kanske viktigast av allt, sätts 
människor under förmyndarskap.

Ja, hur långt kan och bör arbets-
givarens ansvar sträcka sig? Är 
det verkligen arbetsgivarens sak 
att ta ansvar för människors trä-
ning? Om vi ska börja rapportera 
träningsmängd till arbetsgivaren 
– vad händer med den personliga 
integriteten? Alla kanske inte vill 
klä av sig nakna tillsammans med 
sina kolleger. Och vad händer om 
motion börjar ses som lösning på 
en pressad arbetssituation?

En färsk studie visade nyligen 
att överviktiga har allt svårare att 
få jobb när arbetsgivare väljer bort 
dem. Per Johansson, professor i 
nationalekonomi, menar att det 
verkar som om arbetsgivarna tror 
att överviktiga personer är mindre 
produktiva. Men att slentrianmäs-
sigt rata överviktiga kan göra att 
företag går miste om kompetens, 
påpekar han.

Att arbetsgivare vill ha personer 
som är friska är, historiskt sett, ing-
et nytt. Det konstaterar Henrietta 
Huzell, som forskar i arbetsveten-
skap vid Karlstads universitet. Re-
dan i början av 1900-talet kollade 
Henry Ford de anställdas muskler 
och hälsa, han hade en hel kader av 
folk som mätte personalens styrka 
och uthållighet.

De sen�aste åren�s allt starkare hälso-
trend hänger samman med att 
gränsen mellan arbetsliv och pri-
vatliv alltmer suddas ut. Vilka kon-
sekvenser får det om det blir norm, 
fullkomligt självklart, att man alltid 
ska vara tillgänglig, och kunna job-
ba när som helst?

Anna Iwarsson, som i våras läm-
nade uppdraget som generalsekre-
terare för Friskis○&○Svettis efter tolv 
år, har upptäckt en ny grupp elit-
motionärer som kräver allt större 
utrymme på gymmen och i löpar-
spåren. De är i 30-50-årsåldern, 
härmar elitidrottarna, tränar ex-
tremt mycket, hetsar varandra till 
nya rekord i Stockholm maraton 
och förlägger gärna sammanträden 
till gymmens omklädningsrum. På 
Facebook, bloggar och Twitter be-
rättar de gärna om sina träningsti-
der och placeringar. De bygger sin 
image som tränande atleter, och 
präglar många eftersom en stor an-
del av dem är chefer. 

Men om nu dagens chefer inte 
möts på finkrogen längre, utan på 

Featurechef: mattias Hermansson
Redaktör för Insidan: malin nordgren, 08-738 19 80

Epost: insidan@dn.se

Den nya hälsohetsen. Del 1: Jakten på den perfekta medarbetaren 

Vem ska bestämma  
över din kropp?
Förr var det myndigheterna som försökte få 
oss att leva sunt. I dag ställer arbetsgivarna 
allt högre krav på att vi ska vara i fysisk trim. 
Insidan granskar den nya ”hälsohetsen”.

Ekon�omi. Antalet sportkedjor 
(Stadium, InterSport, Team Spor-
tia, XXL Sport & Vildmark, Decath-
lon, Usports med flera) har mer 
än fördubblats under 2000-talet. 
Marknaden växer snabbt. Totalt 
omsätter sporthandeln 20 miljar-
der årligen. Riskkapitalister har 
gett sig in i hälsobranschen efter-
som det finns pengar att tjäna på 
våra motionsvanor. Antalet kom-
mersiella träningsföretag har blivit 
fler, mindre lokala gym köps upp 
av större, eller av försäkringsbolag.  
Källa: Anna Iwarsson, Tränings- och 
livsstilsrapport (2012) 

Moralism ligger 
också bakom de 
snusförbud och  
alkotester som 
vissa kommuner 
och landsting  
infört

David Eberhard, 
psykiater och läkare

Pengar att tjäna   

Träning och hälsa i korthet

100-årsminnet av Pehr Henrik Ling 
firas 1939 på Stockholms Stadion. 
 Foto:Pressens bild

gymmen där de pressar varandra 
till nya bedrifter – vad händer när 
deras ideal sprids genom organisa-
tionen? Kan det spåra ur? 

Margareta Persson, (S), tidi-
gare riksdagsledamot, var för 
drygt tio år sedan ordförande 
i den statliga folkhälsokom-
mittén. Hon tycker att da-
gens hälsomoralism ger obe-
hagliga associationer till det 
rasbiologiska tänkande som 
rådde i Sverige under många år.

–○Samhället i dag präglas av ett 
synsätt där det gäller att se perfekt 
ut, och där alla ska vara friska och 
leva ett hälsosamt liv. Om dessa ideal 
sprids – och det gör de – riskerar vi 
att få ett hårt och kallt samhälle.
astrid.johansson@dn.se 

thomas.lerner@dn.se

Motion var Lings mission
Historia. Pehr Henrik Ling är ofta kallad den 
svenska gymnastikens fader. Han inrättade i början  
av 1800-talet en undervisningsanstalt i gymnastik,  
en av världens äldsta i sitt slag. Den så kallade Ling-
gymnastiken syftade till att människan skulle finna  
rätt balans för sin kropp. Detta skulle ske med hjälp  
av disciplin och mekaniska rörelsemönster, och  
övningarna skulle samtidigt bidra till att människor  
kom i harmoni med sin omgivande miljö. Den  
gymnastikformen präglade undervisningen långt  
in på 1900-talet.  
   Ling utvecklade också ett system för massage och 
muskeltöjningar. Denna teknik kallas  
i dag klassisk eller svensk massage och är den  
mest spridda formen av massage i västvärlden.  
Thomas Lerner

Astrid Johansson, reporter 
Thomas Lerner, reporter 
Fredrik Funck, fotograf
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Den nya hälsohetsen. Del 1: Jakten på den perfekta medarbetaren 

Träning och hälsa i korthet

○○–○Vad jag gör med min kropp är 
de facto min ensak. Människor 
måste få göra som de vill, även om 
de val de gör är dumma – som att 
äta fel, dricka för mycket, röka el-
ler snusa. Att med tvingande påbud 
förbjuda folk att bete sig klander-
värt har vi inte mandat att göra, då 
kliver man över gränsen. Det hand-
lar om respekt för vår autonomi, 
vår integritet, både den kroppsliga 
och den psykiska.

Det säger David 
Eberhard, psykia-

tern och chefslä-
karen som drog i 
gång höstens de-
batt om hälsohet-

sen.
–○Som doktor ingår 

det i mitt uppdrag att 
tala om vad som inte är 

bra, och erbjuda hjälp. 
Men jag har inte rätt att hindra 

någon från att göra något dumt med 
sin kropp, så länge beteendet inte 
stör andra.

I en debattartikel� i början av hös-
ten krävde David Eberhard stopp 
för den hälsomoralism han anser 
att vi drabbats av, och hävdade att 
”landet svämmar över av livsstils-
fascister som tillsammans med 
byrå krater försöker skapa ett evigt 
liv till medborgarna”. Starka ord, 
medger han så här i efterhand. 

–○Jag har beskyllts för att vara 
tokliberal, men det är jag inte. Jag 
vill bara få folk att tänka efter. Om 
man vill få andra att inte röka eller 
dricka måste man ställa sig frågan 
varför. På vilka grunder då? Hand-
lar det om ekonomi, logik eller om 
sunt hyfs, att vi inte ska skada var-
andra?

Som vårt samhälle är organiserat 
får många betala för andras dum-
het, konstaterar David Eberhard. 
Vilket är en anledning att bekämpa 
exempelvis alkoholmissbruk, som 
kostar samhället stora pengar. Men 
samma argument gäller inte rök-
ning, menar han, eftersom rökare 
dör tidigare än andra. 

–○De dör inte så tidigt att det blir 
stora produktionsbortfall, oftast 

dör de lagom tills det är dags att gå 
i pension. Så ur ett extremt cyniskt 
samhällsperspektiv skulle man 
kunna säga att det är bra att folk rö-
ker. Men rökning skadar andra, och 
därför tycker jag det är bra att man 
inte får röka på krogen. 

Socker- och fettskatt och kött-
fria dagar på skolor och sjukhus är 
and ra förslag som diskuterats för 
en bättre folkhälsa. Men också de 
strider mot individens rätt att själv 
ta ansvar för sina livsstilsval, tycker 
David Eberhard. Subventionera 
grönsaker i stället, är hans förslag. 

–○Och satsa på mer fysisk träning 
i skolan! Att skolidrotten minskat så 
mycket är skandalöst. Obligatorisk 
idrott varje dag i skolan, från första 
klass till sista årskursen i gymna-
siet, det är vad som verkligen skulle 
kunna förbättra folkhälsan. 

Att arbetsgivare anlitar hälso-
coacher som lägger sig i de anställ-
das privata levnadsvanor och på 
det sättet försöker höja företagets 
effektivitet är också något som Da-
vid Eberhard reagerat mot. 

–○Inte är det hela världen om man 
får prata med en hälsocoach på ar-
betstid. Och erbjudanden om gra-
tis gymkort är väl också bra. Men 
potentiellt ser jag problem. Vad 
händer om det blir så att du inte får 
jobb för att du röker, snusar, inte 
tränar eller är för fet? Jag tror på 
belöning, positiv förstärkning, inte 
bestraffning.
astrid.johansson@dn.se

Läkaren: ”Jag vill bara 
få folk att tänka efter”

Fitness kom först
Trender. Under 80- och 90-talen 
präglades motionsidrotten av influ-
enser från främst USA. Då var bran-
schen uppdelad i fitness och idrott. 
Fitness-branschen växte fram ur 
bodybuilding-kulturen, budskapet 
var att man skulle skulptera sin 
kropp. I början av 2000-talet växte 
wellness-branschen fram, som en 
motreaktion mot fitnessträningen. 
Under de senaste åren har fitness, 
wellness och idrottsrörelsen mer 
flutit samman. Numer avlöser  
träningsflugorna varandra snabbt.

Källa: Anna Iwarsson

Statistik.  Idrottsrörelsen förlorar 
medlemmar – träningsorganisatio-
ner växer. Svensk idrott engagerar 
20 000 idrottsföreningar. Men 
nästan hälften (45 procent) av  
specialidrottsförbunden har tap-
pat medlemmar sedan år 2000 och 
var femte har en stillastående med-
lemsutveckling. Samtidigt ökar 
antalet medlemmar i träningsorga-
nisationerna. Friskis○&○Svettis, som 
är en ideell idrottsförening, hade i 
fjol 506 000 medlemmar. Antalet 
kunder hos de största kommersi-
ella träningsföretagen var sam-
mantaget cirka 575 000. Så hade 

till exempel SATS cirka  
140 000 kunder, Sportlife 
200○000, Actic (tidigare Nautilus) 
135 000 och Fitness24Seven  
100 000 kunder.
Källa: Anna Iwarsson

Foto: Fredrik sandberg

David Eberhard
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Stolt bror till Sture Bergwall
 ○Hur är det att vara bror till någon som döms till mord efter mord? och hur förlåter man en 

anhörig som orsakat familjen och andra svår smärta? sten-ove bergwall är en tio år äldre bror 
till sture bergwall, känd som thomas Quick. Hör ”tendens” i P1 kl 11.03 i dag.

Måste vi gå och träna  
för att få ett jobb? 

Erik Lofors och Maria 
Söderqvist har hjälpt 
oss att illustrera det 

som allt fler kallar den 
nya ”hälsohetsen” på 

jobbet.

Fler tränar – men inte inom idrotten


