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Abstract  

Bodybuilders health experience a hermeneutic study. 

Sara Ghavami and Camilla Wallberg. 

Science thesis, 15 credits undergraduate level, pedagogy C, health education program. 

School of Education and Economics, Department of religion and educational attainment at the 

University of Gävle 2011
th

. 

 

Bodybuilders experience of health has been investigated. The aim was to answer how 

bodybuilders experience health, what health factors a bodybuilder experience, what drives 

them to get involved with bodybuilding and why this lifestyle is selected. Norms of society 

determines what a healthy life should look like. We believe that bodybuilders put into a slot in 

which society perceives them as unhealthy. We want to highlight their perspectives of health 

and create a deeper understanding among the public. A qualitative study has been done with a 

hermeneutic processing means. The material was gathered through recorded interviews, 

transcribed and interpreted. The result is that there are three ways to look at bodydubuilding. 

Bodybuilding is seen as a lifestyle, competition or elite sport. There are two results where 

individuals feel that bodybuilding is a competition, against themselves or against others. What 

drives the individual to get involved with bodybuilding is challenge, development, and 

appearance. The informants expressed the structure as a health factor. Further results show 

that it´s less healthy to get involved with bodybuilding if the individual does not do so 

primarily for their own sake. One idea we had in the meantime we have written this work is 

that the health and appearance has a close interconnection for many individuals. 

 

Key words 

Health, bodybuilding, experience, hermeneutic 



 

 

3 

 

Abstract 

Bodybuilders upplevelse av hälsa en hermeneutisk studie.  

Sara Ghavami och Camilla Wallberg. 

Vetenskaplig uppsats, 15 hp kandidatnivå, pedagogik C, hälsopedagogiska programmet.  

Akademin för utbildning och ekonomi, avdelning för religions- och utbildningsresultat vid 

högskolan i Gävle 2011. 

 

Bodybuilders upplevelse av hälsa har undersökts. Syftet har varit att svara på hur 

bodybuilders upplever hälsa, vilka hälsofaktorer en bodybuilder upplever, vad som driver dem 

att hålla på med bodybuilding och varför denna livsstil valts. Normer i samhället bestämmer 

hur ett hälsosamt liv bör se ut. Uppsatsen avser att belysa deras perspektiv av hälsa och skapa 

en djupare förståelse bland allmänheten. Bodybuilders har hamnat i ett fack där samhället 

uppfattar dem som ohälsosamma. En kvalitativ studie har gjorts med ett hermeneutiskt 

bearbetningssätt. Materialet har hämtats med hjälp av intervjuer som spelats in, transkriberats 

och tolkats. Resultatet är att det finns tre sätt att se bodydubuilding på. Bodybuilding ses som 

en livsstil, tävling eller elitidrott. Där individerna upplever bodybuilding som tävling finns två 

resultat, att tävla mot sig själv eller mot andra. Vad som driver individen att hålla på med 

bodybuilding är utmaning, utveckling samt utseende. Informanterna har uttryckt struktur som 

en hälsofaktor. En uppfattning vi fått under tiden vi skrivit detta arbete är att hälsa och 

utseende har en nära sammankoppling för många individer.  

 

Nyckelord  

Hälsa, bodybuilding, upplevelse, hermeneutik
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Inledning 
Denna uppsats är skriven av två hälsopedagogstudenter och utgår därför ifrån ett 

hälsopedagogiskt synsätt. Som hälsopedagoger utgår vi från ett friskhetsperspektiv på hälsa, 

vilket betyder att inriktningen är förebyggande hälsa. Vi båda har ett stort träningsintresse 

vilket bidrog till valet av uppsatsens ämne. Vi anser att samhället är uppbyggt av normer som 

vi påverkas av och upplever att det finns en bild i samhället där bodybuilders ses som 

ohälsosamma. Denna tanke utvecklades till ett ämne och frågor vi ville ha svar på.    

Problemformulering  
Bodybuilders upplevelse av hälsa. Normer i samhället bestämmer hur ett hälsosamt liv bör se 

ut. Maktstrukturer skapar regler för hur ”normalindividens” levnadsvanor och fysik bör se ut. 

Människan har en strävan efter att vara normal. Målet för människan med normalisering är att 

kunna distansera sig från det ”onormala”, det individen inte förstår sig på. (Beronius, 1994) 

Vi anser att bodybuilders har hamnat i ett fack där samhället uppfattar dem som 

ohälsosamma. Med denna uppsats vill vi skapa insyn i hur en bodybuilder upplever sin hälsa. 

Bodybuilders perspektiv på hälsa vill belysas samt att skapa en djupare förståelse bland 

allmänheten.   

 

Syfte 
Syftet med uppsatsen är att skapa ett resultat av hur bodybuilders upplever hälsa. 

Även att läsaren skall få en djupare och mer nyanserad bild av bodybuilders och deras 

upplevelser av hälsa. 

Frågeställningar 
Hur upplever bodybuilders sin livsstil? 

Vilka hälsofaktorer är viktiga för en bodybuilder? 

Vad driver en bodybuilder?  

Varför och hur kommer det sig att individen valt denna livsstil? 

Bakgrund 
I bakgrunden kommer relevant fakta att läggas fram och den har till uppgift att styrka 

resultatet. Fakta som har relevans kommer även att presenteras för att ge läsaren en förståelse 

och inblick i ämnet hälsa. Fakta som tas upp avser att förklara frågeställningarna i uppsatsen. 

Begreppet hälsa har valts att definieras för att förtydliga hur vi använder oss av ordet hälsa i 
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uppsatsen. Till att börja med kommer en historisk presentation av hälsa. Därefter följer en vid 

förklaring av hälsa, vilka olika hälsobegrepp som används och hur dessa är indelade samt hur 

de förhåller sig till varandra. Perspektivet är till största del humanistiskt men inspireras till 

viss del av en behavioristisk ansats. Därför följer två upphovsmän till väl använda teorier 

Abraham Harold Maslow och Aaron Antonovsky. Därefter tas olika litteratur upp som 

presenterar olika hälsoområden. Under vissa av hälsoområdena kommer en presentation ske 

av de begrepp som sedan kommer att användas i resultatet.  

Hälsohistoria 

Hälsa definieras på många olika sätt. Några definitioner på hälsa är frånvaro av sjukdom, 

hälsa som välbefinnande, hälsa som balans och hälsa som styrka (Tamm, 1994). Den 

internationella konferensen som hölls i Ottawa 1986 tog fram iden om att hälsa är kvalitet i 

livet och det är ett resultat av flera faktorer. Dessa faktorer är bland annat kost, social rättvisa, 

ekonomi, inkomst och utbildning (Czeresnia, Dina, 1999). Fysisk aktivitet har länge varit en 

komponent för hälsosam livsstil. Nyligen har detta blivit förstärkt med ny forskning som 

länkar ihop fysisk aktivitet med fysiska och mentala hälsofördelar. Resultatet är att en mer 

aktiv livsstil skulle ge en ökad fördel för den allmänna hälsan och den enskilde individens 

välmående (Pate etal., 1995)  

Hälsoinriktningar 

Hälsa delas in i biomedicinsk och humanistisk inriktning. Under biomedicinen innefattas 

atomistisk-biologisk/mekanistisk- samt biostatistisk ansats. Under humanistisk inriktning 

innefattas holistisk-, ekologisk-, teologisk samt salutogen ansats. Enligt biomedicinen ses 

hälsa och sjukdom som motsatser där fokus ligger på sjukdom. Hälsa är när kroppen och 

själen inte frångår det statistiskt normala för hälsa. Individen ses som hälsosam så länge 

sjukdom är frånvarande. Till skillnad från den humanistiska inriktningen där utgångspunkten 

är hälsa och individen ses som en del i och ett samspel med sin omgivning och natur. 

Människan har hälsa då hon kan förverkliga det som för henne innefattar mening. Mellan den 

biomedicinska inriktningen och den humanistiska inriktningen klassar den behavioristiska 

ansatsen in. Den utgår och fokuserar på individens beteende. Människan är vid hälsa då hon 

trivs med hur hon lever. För att uppnå hälsa ändras individens beteende till det att hon trivs. 

Mental hälsa urskiljs separat av Tengland och baseras på individens förmågor att interagera 

sig socialt och i samspel med sin omgivning. Individens förmåga att tillgodogöra sig kunskap, 

livserfarenhet samt att vara kreativ och flexibel påverkar individens möjlighet att uppfylla 
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vitala mål, vilket i sin tur påverkar individens upplevelse av mental hälsa (Medin & 

Alexanderson, 2000).  

Människan som oberoende individ 

Människan i samhället har ett behov eller önskan av ett högt självförtroende. Individen önskar 

att denne har styrka, kan uppnå mål, kompetens, frihet och vara oberoende. En annan sida av 

önskningar som individen har är att ha ett bra rykte, prestera bra, ha en bra status, vara känd 

och få uppmärksamhet. Tillfredställelse av ett bra självförtroende leder till känslor som tillit 

till sig själv, styrka och vara kapabel till saker samt vara till nytta i världen. Det har visat sig 

att det blir mer och mer viktigt vad andra tycker för att ens eget självförtroende ska vara 

starkt. Det handlar inte längre om vad människan faktiskt har för kompetens eller kan. Det 

mest hälsosamma självförtroendet är baserat på förtjänad respekt från andra och inte 

kändisskap eller liknande. Det är det som kommer naturligt från människan och hennes natur 

som skapar det bästa självförtroendet (Maslow, 1970). Enligt Maslow (1970) finns fem 

grundläggande behov som är sammankopplade med varandra. När ett behov är tillfredsställt 

kommer alltid nya behov, människan blir aldrig tillfredsställd utan vill alltid söka efter mer. 

Vissa av behoven är mer centrala än andra, de primära fysiologiska behoven kommer först 

och de sociala samt humanistiska behoven kommer sen. Maslows behovstrappa börjar med 

fysiologiska behov, säkerhet och trygghet, sociala behov, respekt och sist självförverkligande 

(Annerstedt, Gjerset, 1997).   

Meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet 

Antonovsky ser på hälsa genom ett salutogent perspektiv där han ifrågasätter hur individer 

förblir friska. Han menar att det inte är genom att undvika svårigheter som håller människan 

frisk, utan att som individ lära sig hantera och utvecklas i svårigheterna. En tillvaro som görs 

sammanhängande; begriplig, hanterbar och meningsfull främjar individens hälsa. Antonovsky 

sökte svar på hur det kommer sig att vissa individer klarar av livets stressorer bättre än andra. 

Att ställas inför livets stressorer menar han leder till olika spänningstillstånd som individen på 

något sätt måste hantera. Antonovsky menar att det är skillnad på hur individer klarar av att 

hantera stress i livet. Han myntade begreppet GMR, generella motståndsresurser för att hjälpa 

individer att bekämpa stressorer, exempel på dessa motståndsresurser är pengar, jagstyrka, 

kulturell stabilitet och socialt stöd.  Utifrån GMR skapade han sedan modellen KASAM, 

känlsa av samanhang. Antonovsky ser hälsa som ett kontinum, hälsa- ohälsa och menar att en 

känsla av samanhang får individen att upprätthålla hälsa och röra sig mot den friska polen. 

Den första komponenten i KASAM, begriplighet syftar på hur individen upplever inre och 
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yttre stimuli som gripbara och förnuftiga. Begriplighet är hur stimuli, händelser i livet ses som 

ordnade, tydliga och sammanhängande eller inte. Skillnaden på en individ med hög KASAM 

och en med låg KASAM är att denne förklarar händelser på ett stabilt sätt med en förmåga att 

kunna bedöma verkligheten. En individ med låg KASAM skulle kunna förklara samma 

motgång med mer känslomässiga resonemang som, jag är en olycksfågel med den fortsatta 

tanken att sådana händelser kommer att fortsätta drabba mig just därför. Hanterbarhet, den 

andra komponenten i KASAM förklaras som en upplevelse av vilken grad individen anser att 

den har tillgång till resurser som finns runt omkring denne. Det handlar om individens känsla 

av kontroll. Med en hög känsla av hanterbarhet upplevs rättvisa istället för en låg känsla av 

hanterbarhet, vilket kan få individen att känna sig som ett offer. Den sista komponenten 

meningsfullhet beskriver vikten av att individen känner sig delaktig i vardagliga erfarenheter. 

Exempel på detta är processer som skapar individens öde, men främst är det en motivations 

komponent. En individ med hög meningsfullhet har känslomässiga betydelser för situationer. 

Individen har något i sitt liv som utmanar vilka är värda känslomässiga investeringar och 

engagemang. Individen har något i sitt liv som betyder särskilt mycket för denne. Till skillnad 

från dem med låg meningsfullhet som på grund av brist på denna motivation och 

meningsfullhet ser situationer mer som bördor än utmaningar, vilket gör det svårare för en 

individ med låg KASAM att konfrontera utmaningen (Antonovsky, 2005). 

 

”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har 

en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att de stimuli som härrör 

från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, de 

resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns 

tillgängliga, och dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang.” (Antonovsky, 

2005, s.46) 

 

Hur en individ ser på meningen i livet spelar en stor roll då skydd mot hälsoeffekter som 

stress är ett faktum. Termen meningen i livet indikerar på att en person får livet att kännas 

förståeligt, att den har mål och att den känner fullkomlighet. En människas hälsa styrs mycket 

av livsstils faktorer som kost, träning, stresshantering och socialt stöd (J.E. Kennedy, H. 

Kanthamani och John Palmer, 1994). 
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Kost, motivation och prioritering 

Det finns flera faktorer som påverkar den fysiska prestationsförmågan. Förutom mentala, 

sociala och psykologiska faktorer påverkas människan även av träning, kost, vila och sömn 

samt det genetiska arvet. En balans måste finnas mellan träning, kost och vila för att individen 

ska kunna nå framsteg. Blodsockret tillför bränsle till hjärnan och för att kunna vara pigg och 

fungera bra är det viktigt att ligga på en lagom nivå. Efter varje måltid som intas höjs 

blodsockernivån, beroende på vilka livsmedel individen äter höjs det olika mycket men efter 

3-4 timmar brukar blodsockernivån sjunka så pass mycket att vi behöver fylla på med energi 

igen. För att undvika irritation, trötthet och koncentrationssvårigheter är det viktigt att ha en 

bra måltidsordning med frukost, lunch, middag samt två till tre mellanmål (Broholmer, 

Karlsson & Leijding, 2006). Drivkraften och katalysatorn för att behålla och påbörja en 

förändring är motivation. Motivationen förändras beroende på situation, förhållande och 

sammanhang. Den sanna inre viljan är den starkaste motivationen som gör att individen vill 

utvecklas, stimuleras samt nå viktiga mål. Motivationen blir svagare om den kommer från 

skuldkänslor eller från andras försök att kontrollera individen. Socialt stöd från familj och 

vänner är ofta viktiga faktorer då förändringar i individens liv sker, motivationen höjs av rätt 

sorts stöd. För att känna engagemang är prioritering en viktig del. Prioriteras inte aktiviteten 

så leder det ofta till en känsla av att tillräckligt med tid inte finns (Faskunger & 

Hemmingsson, 2005). Då individen ser ett mål och mening med sin aktivitet så skapas 

motivation. Motivationen är viktig för att individen ska vilja börja och fortsätta med sin 

aktivitet (Annerstedt & Gjerset, 1997).   

Utveckling 

Människans lärande kan kopplas till dennes livskvalitet. Enligt Wenestam och Lendahls 

Rosendahl (2005) delas människans behovsområden för utveckling in i faktakunskaper. 

Individer som får utvecklas inom dessa områden dagligen stärker sin personlighet och blir 

mer fungerande. Livskvalitet beskrivs vidare kunna vara att utöva en idrott eller annan 

fritidssysselsättning och att det finns möjlighet till förbättring av individens hälsa. Gemenskap 

beskrivs som en faktor till att individens livskvalitet blir bättre. Vänskapsförbindelser, 

relationer, utbyta förtroenden och att ha personliga relationer och någon att anförtro sig åt är 

sådana faktorer som gynnar livskvaliteten. Individens livskvalitet beror även på om denne 

upplever sig ha ett anseende i samhället, ett prestigemått. Individen behöver känna ett visst 

värde att den inte är ersättlig. Den sociala miljön där individen känner en social gemenskap 

samt en utveckling i form av lärande skapar ett förbättrat självförtroende och en personlig 



 

 

10 

 

utveckling. Trygghet och respekt från andra är faktorer som stimulerar denna utveckling av 

nya insikter, vilket individen är i behov av. Lärandet kan vara utifrånstyrt och 

anpassningsriktat men även självstyrt och utvecklingsinriktat. Är det utifrånstyrt är det någon 

annan som avgör vilka kunskaper som är nödvändiga. Individen ses som passiv och inväntar 

de impulser av lärande som kommer utifrån istället för att ta egna initiativ. I sådana fall är det 

sällan individens lärande som är utgångspunkten för att fylla ett behov.  Lärandet kan ha 

kommit till av krav från andra instanser. Individen kan även ha styrts från kontextbundna krav 

och förväntningar som funnits inbyggda i den aktuella kulturen, men det kan även grunda sig i 

diffusa och outtalade förväntningar. Självstyrt lärande sker när motiveringen kommer inifrån 

individen och då den styrs av behov som denne upplever sig ha. Upptäckter av vad som är 

viktigt att förbättra och förändra samt egna lösningar på problem och dilemman utvecklas 

(Wenestam & Lendahls Rosendahl, 2005). 

 

Hälsa inom bodybuilding 

Oliviardia, Pope Jr, Borowiecki och Cohane (2004) har undersökt kroppsuppfattning och visar 

att män som uppfattar sin kroppsbyggnad som mindre än vad den är har nära koppling till 

depression. Samhället har fått fler och fler actionhjältar och manliga förebilder för män som 

det finns för kvinnor. I en liknelse menar man att dessa ideal är lika ouppnåeliga för män som 

det är för kvinnor att se ut som barbie (Olivardia, Pope Jr., Borowiecki III & Cohane, 2004). 

Annan forskning presenterar resultat på att de största anledningarna och 

motivationsfaktorerna till att vilja vara/bli bodybuilder för vissa män är: Tävla/ efterlikna som 

blev den största kategorin för att vilja bli bodybuildare, den följdes av kategorin ta del 

av/medverka i en sport, sedan kom självförtroende, hälsa och till sist annat. 

Undersökningen fann att det oftast är män med dåligt självförtroende och skev 

kroppsuppfattning som blir bodybuildare. Studiens resultat visar att det var tävlan/ 

efterliknelse som var den största och viktigaste orsaken till att vilja bli bodybuilder men 

författarna ser en koppling mellan dåligt självförtroende och bodybuilding genom de andra 

svaren som undersökningspersonerna angett. Undersökningen fann även att det kan finnas ett 

samband mellan de som idrottat tidigare och bodybuilding. På grund av förlusten av sporten 

så har personen börjat med bodybuilding som träningsform för att fylla ut ett tomrum efter 

sporten. Vissa har även introducerats för bodybuilding genom sin sport (Parish, Baghurst & 

Turner, 2010). En annan artikel jämför två perspektiv av mäns strävan mot en mer muskulös 

kropp. I resultatet menar författarna att männens drivenhet till muskelbyggnad beror på många 
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olika faktorer och att det måste ses som flerdimensionellt. Studien kunde urskilja att de 

sociala och fysiska fördelarna av att vara muskulös var medverkande krafter. Artikeln tar upp 

att forskning om kroppsuppfattning ofta delas in i två delar. Den ena är individens tankar och 

föreställningar om sin egen kroppsuppfattning samt sin existens. Den andra delen är hur och i 

vilken uträckning individen fokuserar och engagerar sig i sin kropp. Detta resulterar i 

beteendeförändringar för att ändra sitt fysiska utseende och öka sin muskulatur (Morrison, 

Morrison & Hopkins, 2003). Träningsberoende tas upp i en artikel där författarna beskriver ett 

tillstånd där en person känner att denne måste träna. Försvinner träningen får personen både 

psykiska och fysiska symtom. Detta har undersökts i en studie och verkar vanligt bland 

bodybuilders. Bodybuilders som tävlar måste ha en hög motivation för att de utsätter kroppen 

och psyket för sträng diet, tung styrketräning samt fettförbränningsträning. Studien 

undersökte socialt beroende, träningsberoende och kunskaps/behärskningsberoende på 

kvinnliga och manliga bodybuilders som tävlade samt inte tävlade. Det var ingen signifikant 

skillnad mellan männen och kvinnorna men det var skillnad mellan de som tävlade och inte 

tävlade. De som tävlade hade ett större träningsberoende än de som inte tävlade. Eftersom det 

inte var någon stor skillnad mellan män och kvinnor så finner studien att olika beroenden 

inom bodybuilding inte endast är ett problem för män utan även för kvinnor (Smith & Hale, 

2004).  

Våra Hälsobegrepp 

Här presenteras våra hälsobegrepp som är helhet, KASAM, motivation, behov samt 

självförtroende. Dessa begrepp tas upp ingående i bakgrunden. Här tas de begrepp upp som 

valts att användas och belysas i resultatet för att det ska bli tydligt för läsaren. Helhet tas upp 

som ett begrepp på Antonovskys GMR, generella motståndsresurser, pengar, jagstyrka, 

kulturell stabilitet och socialt stöd vilka är faktorer som tillsammans bildar en helhet. 

KASAM betyder känsla av sammanhang, ett mått på hälsa från faktorerna begriplig, hanterbar 

och meningsfullhet. Begreppet motivation används även och syftar till Antonovskys (2005) 

meningsfullhet vilken han starkt benämner som motivations komponent. Med motivation 

syftar vi även till Faskungers och Hemmingssons (2005) benämning, motivation som 

drivkraft, utveckling och stimuli för att nå viktiga mål. Människans varande grundar sig i 

olika behov, begreppet behov åter syftas till Maslows (1970) behovstrappa. Ett bra 

självförtroende är av vikt för människans prestation. Ett bra självförtroende skapas av 

människans egen natur.  
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Sammanfattningsvis har främst stycket Antonovsky bidragit till att besvara hur bodybuilders 

upplever sin livsstil. Viktiga hälsofaktorer för en bodybuilder har bundits samman med 

avsnitten Antonovsky, Maslow och hälsa inom bodybuilding. Vad som driver en bodybuilder 

har stärkts under rubrikerna Maslow, utveckling samt motivation och prioritering. Varför 

individen har valt bodybuilding som livsstil har stärkts av samtliga stycken i bakgrunden. 

Hälsobegreppen är en presentation av de begrepp som kommer att användas. 

 

 

Metod 
Under metoden kommer genomförande av uppsatsen för att uppfylla syftet samt 

tillvägagångssättet genom arbetet att tas upp. För att besvara forskningsfrågorna har en 

kvalitativ studie valts. Kvalitativ studie anser vi vara det mest lämpliga tillvägagångssättet då 

vi avser att undersöka på vilket sätt något upplevs. Det hermeneutiska tillvägagångssättet 

används då en tolkande undersökning om upplevelser kring hälsa ska göras. Avsikten är att 

tolka det som sägs och göra det begripligt. Som författare har vi försökt sätta oss in i 

informanternas upplevelser för att få en förståelse och kunna tolka deras upplevda hälsa. De 

etiska forskningsreglerna har följts för att skapa trygghet för informanterna. För att hålla 

strukturen i arbetet har en målgrupp valts ut och vissa avgränsningar har gjorts med hjälp av 

forskningsfrågorna.     

 

Struktur upplägg 

Under detta avsnitt presenteras upplägget i uppsatsen. Eftersom studien riktar sig till 

allmänheten och den som är intresserad av att få en mer nyanserad bild av hur bodybuilders 

upplever sin hälsa så har upplägget formats därefter. En berättande struktur har valts och 

författarna har försökt få uppsatsen intressant att läsa. I bakgrunden förklaras fakta och här i 

metod delen förklaras hur vi på olika sätt använder oss av den faktan i vårt arbete. Den 

kvalitativa metod som använts för att tolka och tydliggöra kommer att behandlas i form av 

transkribering, vilket betyder att hela konversationen som spelats in under intervjun skrivs ned 

och sedan analyseras ett resultat fram ur det. Dessa dolda eller underförstådda tolkningar 

kommer att delas in i kategorier för att tydliggöra texten och visa vilka faktorer som fåtts 

fram. En för teori skapas innan undersökningen görs för att sedan se om detta stämmer. Den 

kan hjälpa till att förstå det som undersöks på ett bättre sätt. De personer som intervjuas väljs 

med hjälp av vissa kriterier som ställts innan. Både kvinnor och män har valts till 
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undersökningen för att få en så stor variationsbredd som möjligt. Personer som har mycket 

kunskap inom området har även valts för att få mycket material att arbeta med. Faktorerna 

som kommer fram speglar resultatet och det kommer framgå vilka olikheter som finns samt 

vad dessa faktorer betyder. Resultatet kommer att diskuteras under rubriken resultat 

diskussion, där våra åsikter och tankar kring undersökningen kommer fram. Det kommer även 

att finnas en metod diskussion, där det diskuteras om varför detta tillvägagångssätt har valts 

och vilka fördelar eller nackdelar som upplevts med detta. 

Målgrupp 

Under denna rubrik presenteras hur vi valt målgruppen för de som förväntas läsa uppsatsen. 

Enligt Merriam (1994) bör perspektivet för uppsatsen bestämmas för att målgruppen som 

undersökningen riktas till lätt ska förstå innebörden av resultatet. De målgrupper som är 

vanligast är politiker, allmänheten eller forskare. Vi har valt att vända oss till allmänheten, 

därför har vi som Merriam (1994) skriver valt en pedagogisk struktur för att nå ut till dessa 

läsare. Textens innehåll kommer vara sammanhängande och i berättande form för att vara lätt 

förståelig.    

Val av informanter  

Här presenteras hur valet av informanter gjorts. Valet av informanter har grundat sig på att de 

någon gång i livet har hållit på med bodybuilding. Med detta menas att de ska ha tävlat i 

bodybuilding, anpassat sin kost och träning för att nå ett specifikt resultat. I bodybuilding kan 

man välja att tävla på olika nivåer, vilken nivå individen valt har inte spelat någon roll för 

urvalet som skett. Fem personer har valts ut för att delta i intervjuer en kvinna och fyra män. 

Intervjufrågorna formulerades och testades på vänner och ändringar gjordes innan 

intervjuerna. Informanterna kontaktades genom personliga möten och telefonkontakt. 

Intervjuerna skedde genom personliga möten. Gym besöktes och egna kontakter användes. 

Möten planerades efter informantens önskemål, intervjuerna skedde på gym, café, i hemmet 

och på arbetsplatser. 

Kvalitativ intervju  

Nedan beskrivs hur intervjuerna genomförts för optimalt resultat. Som intervjuare måste 

personen vara uppmärksam och öppen för att samtalet ska bli spontant och lättsamt. 

Informantens åsikter och synpunkter ska komma fram och det är intervjuarens uppgift att få 

fram detta. För att undersökningssituationen ska bli meningsfull för både intervjuare och den 

intervjuade så är det bra om den intervjuade känner tillit till intervjuaren. Intervjumaterialet 
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har inte fått styra intervjun. Det är viktigt att intervjuaren vet syftet och har en plan för 

intervjun innan den sker (Wallén, Göran, 1996). Undersökningsmetoden är kvalitativ. En 

kvalitativ studie valdes då undersökning ska göras på upplevelser och känslor som är svåra att 

mäta. Enligt Wallén (1996) kan tolkning ske av sådant som är dolt eller underförstått. 

(Wallén, 1996) Nedan beskrivs mer vad kvalitativ studie är. Widerberg (2002) menar att den 

kvalitativa forskningen handlar om att klargöra vad saker innebär och handlar om. Genom 

kvalitativa intervjuer använder sig forskaren av det direkta mötet och samtalet som uppstår 

vid intervjun. Forskaren har en stor del i att få fram intervjupersonens uppgifter, berättelser 

och förståelse. Den kvalitativa metoden handlar om att analysera och forskaren använder sig 

själv för att finna nya upptäckter genom att vara kreativ. Då undersökningen sker görs 

ständiga reflektioner kring den teori som valts samt över vilka konsekvenser den kan ha för 

forskningen. Vid kvalitativ forskning är det viktigt att vara öppen för oväntade saker och låta 

dem finnas med. (Widerberg, 2002) Vid kvalitativ forskning av upplevelser är det inte 

relevant hur många samt vilka som tycker vad, därför lyfts inte detta fram i resultatet. 

Hermeneutik 

Resultatet inspireras av ett hermeneutiskt perspektiv och tillvägagångssättet kommer att 

presenteras under denna rubrik. Intervjumaterialet har valts att tolkas med en förståelse som 

grundar sig i hermeneutiken. Bakomliggande budskap och handlingar har tolkats och gjorts 

begripliga. Feltolkningar har undvikits i kommunikationen genom att förståelse har funnits. 

Hermeneutiken handlar om att tolka olika innebörder. Tolkning kan ske av upplevelser och 

även på ett djupare plan av en individs livssituation. Tolkningen som sker är oftast det som 

inte uttalas, tolkningen sker bakom handlingen eller samtalet. (Wallén, 1996) Hermeneutiska 

betydelser är besläktade med varandra och de handlar alla om att göra olika tankar begripliga. 

Det kan vara tal eller skrift, det finns ett budskap i allt och detta kan göras begripligt 

(Allwood & Erikson, 1999). Resultatet har framkommit genom analysering och på grund av 

detta finns ingen separat resultat del i arbetet. 

Etiskt tillvägagångssätt  

Under denna rubrik presenteras tillvägagångssättet för de etiska övervägandena. Som Cohen 

och Manion (2000) beskriver har informanterna delgetts att de är anonyma och att materialet 

kommer hanteras konfidentiellt. De har även informerats om att de gärna får läsa resultatet 

och få en kopia av uppsatsen. Övrigt informerades informanterna om att uppsatsen kommer 

att vara tillgänglig för andra studenter i utbildningssyfte när den är klar.  Det finns fyra 

huvudkrav på forskning dessa är informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet 
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och nyttjandekravet. För att beskriva informationskravet lite kortfattat så handlar det om att 

berätta om undersökningens syfte samt hur undersökningen ska genomföras. Det ska vara 

tydligt att deltagandet är frivilligt och att informationen som samlas inte kommer att användas 

till något annat än forskningen som görs. Samtycke kravet betyder att deltagaren har rätt att 

bestämma över sin medverkan i undersökningen. Individen kan begära att strykas från 

undersökningen och detta måste då accepteras av forskaren. Konfidentialitetskravet går ut på 

att undersökningspersonen inte ska kunna identifieras och forskaren har tystnadsplikt. 

Nyttjandekravet är regeln om att uppgifter som samlas in om enskilda individer endast får 

användas för forskningsändamål. Forskaren får inte sälja eller låna ut uppgifter om enskilda 

människor (http://www.stingerfonden.org/documents/hsetikregler.pdf). 

Validitet och trovärdighet 

Detta stycke beskriver hur uppsatsens validitet och trovärdighet har stärkts. Cohen och 

Manion (2000) utgår från att forskaren försöker svara på vissa frågor för att stärka 

undersökningens trovärdighet och validitet. Detta har gjorts genom att reflektera kring 

forskningsfrågorna genom hela arbetet. Avgränsning av uppsatsen har skett genom att 

strukturera arbetet efter vissa riktlinjer. Stycket som följer är en beskrivning av dessa. 

Uppsatsen kan vara intressant för den som vill ha en uppfattning om hur bodybuilders 

upplever sin hälsa. Det kan vara användbart då man vill undersöka skillnader i hur olika 

människor ser på sin hälsa. Bodybuilders kategoriseras som individer som tränar mycket och 

noggrant planerar sin kost. Syftet är att ta reda på vad som utmärker bodybuilders upplevelse 

av hälsa. Öppna intervjufrågor kommer att användas där det är meningen att informanten ska 

kunna gå in på områden som är relevanta för denne men området avgränsas så att intervjun 

handlar om bodybuildernas upplevelse av hälsa. Deltagaren har rätt till att inte svara på frågor 

som den inte känner sig bekväm med. Balansen i intervjun bestäms tillsammans med 

informanten genom att låta individen ta upp det som är viktigast för denne. Vi kommer även 

att leda individen vidare in på områden som är relevanta för deras upplevda hälsa. (Cohen & 

Manion 2000) Enligt Cohen och Manion (2000) stärks uppsatsens trovärdighet och validitet 

genom att förstärka den röda tråden i uppsatsen. Den röda tråden hålls även genom att göra 

avgränsningar av vilket material forskaren vill ha, både vid intervju och senare vid 

resultatframställning (Cohen, Manion & Morrison, 2000).  
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Resultat/Analys 
Under resultat/analys rubriken kommer en presentation av resultatet att ske. Stycket är 

uppdelat i kategorier. I texten som följer kommer hälsoområdena som tidigare presenterats i 

bakgrunden att användas. Dessa förstärks med citat. Citaten som används kommer från 

informanterna. Inom kategorierna kommer individernas upplevda hälsa att lyftas. Intervjuerna 

har bearbetats och svaren har delats in i två kategorier som speglar intervjupersonernas olika 

sätt att se och uppleva bodybuilding på. Första kategorin är livsstil, tävling eller elitidrott där 

tre olika sätt att uppleva hälsa inom bodybuilding belyses. Olika hälsoaspekter har upptäckts 

beroende på om individen upplever bodybuilding som en tävling eller som en livsstil. Den 

andra kategorin kallas drivande faktorer där fokuseras det på att få fram faktorer som är 

viktiga drivkrafter för bodybuildarna. Dessa faktorer grundar sig i upplevd hälsa för 

individerna, vilket kommer att lyftas fram. Upplevda fördelar och nackdelar som personerna 

har uttryckt med bodybuildingen tas även upp och hur det påverkat övriga livet i förhållande 

till individens hälsa, vilket även det är kopplat till drivande faktorer. Analysen avslutas med 

ett kritiskt avsnitt, där författarna förhåller sig till individens subjektiva hälsa genom att sätta 

den i perspektiv till samhället, normer samt kulturen inom bodybuilding.     

Livsstil, tävling eller elitidrott 

Det finns olika uppfattningar om vad bodybuilding är och tre olika upplevelser av vad 

bodybuilding är har förekommit. Det kan ses som en livsstil där kost och träning går hand i 

hand och där livet planeras utefter att nå sitt mål, som tävling eller som elitidrott. 

Bodybuilding påverkar även familjen och därför presenteras även detta i stycket.  

Livsstil 

När bodybuilding ses som en livsstil kan det betyda ett så bra tävlingsresultat som möjligt. 

Enligt Parish, Baghurst och Turner (2010) är tävling den största motivationsfaktorn till att 

vara bodybuilder. Maslow (1970) menar även att människan aldrig blir tillfredsställd utan 

utvecklar nya behov (Annerstedt & Gjerset, 1997). Då bodybuilding upplevs som en livsstil 

behålls den genom att olika hälsofördelar upplevs av informanterna. Sociala och fysiska 

fördelar har beskrivits som resultat för att uppnå en mer muskulös kropp (Morrison, Morrison 

& Hopkins, 2003). En hälsofördel som upplevs av informanterna var bättre struktur i livet. Får 

individen bättre struktur i livet av att hålla på med bodybuilding, vad utöver bodybuilding är 

strukturerat i informantens liv? Individer som äter på bestämda tider håller en jämn 

blodsockernivå som i sin tur påverkar humör och energin positivt (Broholmer, Karlsson & 
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Leijding, 2006). När bodybuilding upplevs som en livsstil, utveckling och ett sätt att 

strukturera livet på upplevs den som något mer än träning och skapar målmedvetenhet. 

Träning, kost, nära och kära skapar enligt informanten en helhet av välmående. Med helhet 

menas att många faktorer i människans liv sätts ihop och bildar en helhet. Faktorer i 

människans liv kan vara ekonomiska resurser, sociala relationer och jagstyrka (Antonovsky, 

2005). Är det endast positiva hälsofördelar av att skapa en helhet av välmående kring 

bodybuilding, eller finns det negativa aspekter av att göra bodybuilding till sin livsstil? Hur 

skulle individen hantera tillvaron om denne var med om en olycka som påverkar träningen? 

Informanten beskriver upplevelsen av bodybuilding som livsstil: 

 

”Det är hela måendet ser jag det som, att utvecklas som människa liksom” 

 

Tävling 

Bodybuilding kan ses som en tävling och då planeras livet en viss period för att nå målet. En 

sådan period är då oftast minst ett år av noga planerad kost och träning. Oftast består första 

perioden av att bygga och forma muskulaturen och andra perioden består av att deffa, vilket 

betyder att individen fokuserar på fettförbränning ofta i form av promenader samt minskat 

kaloriintag. Under denna period fortsätter individen träna för att behålla så mycket muskulatur 

som möjligt. Att uppleva bodybuilding som tävling beskrivs vara utvecklande för 

informanten. Wenestam och Lendahls Rosendahl (2005) menar att individer har behov av 

utveckling. Informanten upplever att nya kunskaper inom kost, träning samt att hålla struktur i 

livet stimulerar. Är bodybuilding ett bra forum för utveckling av kost, träning och struktur, 

hade det kunnat finnas andra områden att utvecklas inom utan att hålla på med bodybuilding? 

Även upplevelsen av att klara och genomföra en utmaning stärker individens tro på sig själv, 

sitt självförtroende. (Maslow, 1970) Är bodybuilding ett bra sätt att stärka självkänslan på. En 

uppfattning om bodybuilding är att syftet blir formning och byggning av kroppen. I denna 

studie har den uppfattningen stärkts av två individer, dessa individer är även de som ser 

bodybuilding som en tävling. Det finns två uppfattningar om vad tävling innebär, tävling kan 

betyda att individen tävlar mot sig själv eller mot andra. Motivation är en drivkraft för 

utveckling och stimulerar till att nå mål (Faskunger & Hemmingsson, 2005). Båda tankesätten 

innebär för individerna att de presterar maximalt hela tiden. Hur hälsosamt är det att prestera 

maximalt hela tiden? Informanten som tävlar mot andra upplever att denne måste göra sitt 
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bästa för att annars finns det någon annan som gör det bättre. Hur påverkar detta individens 

hälsa, kan pressen bli för stor? 

 

”om man ska bli bäst, det är ju alltid nån som gör det bättre om man inte försöker i alla fall” 

 

Den andra uppfattningen är tävlan mot sig själv. Uppfattningen är då att utmana sig själv samt 

klara den utmaningen. Vad är det som skapar behovet av att utmana sig själv? Denna 

uppfattning handlar inte om att imponera på någon annan eller att vara snygg utan om att 

stärka sig själv uttrycker informanten. Är det troligt att informanten varken vill imponera på 

andra eller vara snygg? Varför belyser informanten något som inte har betydelse för denne? 

Maslows (1970) teorier om det mest hälsosamma självförtroendet är baserat på förtjänad 

respekt från andra och det kommer naturligt från människan.  

 

Informantens upplevelse är att det är viktigt att nå så långt som möjligt i den sporten som 

tävling sker i. Tillfredsställelse sker vid bra prestationer vilket leder till bra självförtroende, 

frihet och oberoende (Maslow, 1970). 

 

”man vill uppnå den perfekta fysiken för en själv, det man kan göra med sin egen kropp helt 

enkelt” 

 

Vad är det som gör att individen vill uppnå den perfekta fysiken och vad är den perfekta 

fysiken, är det en uppfattning från andra eller individen själv? 

 

Elitidrott  

Bodybuilding ses även som en elitidrott av vissa informanter vilket är ett tredje sätt att 

uppleva bodybuilding på. Detta påverkar livet i övrigt och kommer att tas upp i kategorin 

drivande faktorer, under rubriken påverkan på familjen. Bodybuilding upplevs av informanten 

som en elitidrott och likt en elitidrottare så lägger en bodybuilder ner mycket tid på sporten. 

Vad är det som gör att individen klassar bodybuilding som en elitidrott när inte svenska 

riksidrottsförbundet gör det? Tillfredställelse upplevs både under tidens gång och efter att ha 

klarat av utmaningen samt att ha prövat på sporten. Tillfredställelse av ett bra självförtroende 

leder till känslor som tillit till sig själv, styrka och vara kapabel till saker (Maslow, 1970). 

Bodybuildingen jämförs med en elitidrott och ses som det främsta målet, vilket gör att det 
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övriga livet påverkas. För att känna engagemang är prioritering en viktig del (Faskunger & 

Hemmingsson, 2005). Informanten uttrycker bodybuilding som:  

 

”Det är som all elitidrott lite egotrippat..”   

 

Hur påverkas individens hälsa av att se sig som egotrippad? Ser individen sig som egotrippad 

eller är det en bortförklaring av att all elitidrott skulle vara egotrippad?  

Påverkan på familjen 

Om individen bygger hela sitt välmående kring bodybuildingen, vad händer då om något 

skulle hindra individen? Kan individen släppa bodybuildingen och göra någonting annat eller 

blir det ett beroende för att må bra? Träning och kosthållning sker även på högtider, många 

håller strikt kost under en stor del av året. Familj och nära vänner upplevs påverkas av detta. 

Medin och Alexanderson (2000) menar att människan är vid hälsa då individen trivs med hur 

denne lever. Träningen prioriteras ofta vilket har upplevts påverka individens förhållande vid 

vissa tillfällen. Det finns upplevelse av att partners kommer och går på grund av denna 

prioritering.  

 

”jag hade väl flickvänner men de kom väl och gick”    

 

Individen visade inga tecken på påverkan av att flickvänner kom och gick. Är det troligt att 

denne inte påverkades av detta? Individer med familj upplevde att bodybuildingen ibland tog 

för mycket tid och kraft från familjen. Socialt stöd från familj och vänner är ofta viktiga 

faktorer då förändringar i individens liv sker, motivationen höjs av rätt sorts stöd. Vad händer 

med individens hälsa när stöd inte finns? Motivation förändras beroende på situation, 

förhållande och sammanhang. Motivationen blir svagare om den kommer från skuldkänslor 

eller från andras försök att kontrollera individen. För att känna engagemang är prioritering en 

viktig del. Prioriteras inte aktiviteten leder det ofta till en känsla av att tillräckligt med tid inte 

finns (Faskunger & Hemmingsson, 2005). 
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Drivande faktorer 

I den här kategorin presenteras de olika faktorerna som driver individerna att hålla på med 

bodybuilding. Skillnader kommer även visas i hur bodybuilders upplever bodybuildingens 

betydelse för hälsan och på vilka sätt de utvecklats av sporten. Det som menas med vad som 

driver en individ är vad som motiverar individen. Även vad som får dem att fortsätta med 

bodybuilding. Informanterna uttrycker olika motivationsfaktorer och hälsofaktorer som att 

utmana sig själv, bättre struktur i arbetslivet, positivare tillvaro, bättre fokus i livet, känna sig 

ung, fräsch och snygg, tävla, vara bäst, utseende, utveckling samt att må bra. 

Motivationsfaktorer uttryckta av andra bodybuilders är att tävla, efterlikna, ta del av en sport, 

självförtroende och hälsa (Parish, Baghurst & Turner, 2010). Antonovsky (2005) menar att 

olika livsfaktorer skapar en helhet.  

Utseende 

Det som drev de olika individerna att hålla på med bodybuilding skilde sig mycket. En 

drivande faktor var att skapa en image med hjälp av bodybuildingen. Det var viktigt att 

uppfattas som häftig och cool av andra. Vad får det för konsekvenser för individen att skapa 

en image utifrån bodybuildningen. Är imagen skapad för att få bekräftelse av andra eller finns 

det andra orsaker? Individens livskvalitet beror på om denne upplever sig ha ett anseende i 

samhället, ett prestigemått. Individen behöver känna ett visst värde att den inte är ersättlig 

(Wenestam & Lendahls Rosendahl, 2005). Ett sätt att beskriva image på var: 

 

”jag ville se ut som en seriefigur” 

 

Är det möjligt att uppnå ett utseende som en seriefigur? Maslow (1970) menar att individen 

har grundläggande behov, men när behoven blir fyllda skapas nya och individen blir aldrig 

tillfredsställd. Det upplevs coolt och fascinerande av informanten med mycket muskler.  

 

”nu vill man bara bli så stor som möjligt” 

 

Vad är så stor som möjligt, finns det en gräns? 

Målmedvetenhet 

Utmärkande för vissa inom bodybuilding är att de är tävlingsmänniskor och upplever att de 

drivs av bra anlag samt goda resultat. Utmaningen för informanten ligger i att bli så bra som 
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möjligt på bodybuilding. Detta upplevs som personlig utveckling i form av tydligare mål och 

struktur i livet. Informanten upplever möjlighet att ta med sig kunskaper från bodybuildingen 

in i andra områden i livet. Utveckling upplevs viktigt för informanten. Den sociala miljön där 

individen känner en social gemenskap samt en utveckling i form av lärande skapar en 

personlig utveckling. Individen är i behov av utveckling och nya insikter (Wenestam & 

Lendahls Rosendahl, 2005). Vad ger bodybuilding för nya insikter? Maslow (1970) stödjer 

behovet av utveckling. Informanterna uttrycker att hålla fokus till det denne har bestämt samt 

utveckling som en utmaning: 

 

”alltså att jag håller mig till det jag har bestämt mig för och inte slarvar” 

 

Hur strikt är strukturen, vad händer om individen går emot sina bestämmelser? 

 

”det handlar ju om en utmaning för en själv tycker jag och att kunna i den sporten nå så långt 

man tävlar i” 

 

Vad händer med individen och hur påverkas hälsan om individen skulle misslyckas? 

Välmående 

En upplevelse är att stå med båda fötterna på jorden. Känsla av sammanhang påverkar 

individens känsla av helhet i livet (Antonovsky, 2005). Bodybuildingen beskrivs som ett sätt 

att skapa en helhet i livet. Helheten i livet upplevs genom att känna sammanhang: 

 

”lättare att utveckla sin själ för man blir mer medveten om sig själv och man lär känna sig 

själv bättre helt enkelt” 

 

”man mår så jävla bra av det” 

Upplevelser 

Informanterna upplevde att nya upplevelser i form av kontakter och möten med nya 

människor gav tillfredställelse. Den första komponenten i KASAM är begriplighet och syftar 

på hur individen upplever inre och yttre stimuli som gripbara och förnuftiga. Begripligheten 

påverkar individens syn på om händelser i livet är stimulerande, tydliga och sammanhängande 

(Antonovsky, 2005). Tillfredställelse av nya möten kan beskrivas som: 
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”har fått uppleva mycket, mycket resor och roligt folk” 

 

Livskvalitet beskrivs av Wenestam och Lendahls Rosendahl (2005) som att utöva en idrott 

eller annan fritidssysselsättning och att det finns möjlighet till förbättring av individens hälsa. 

Gemenskap beskrivs även som en faktor som lyfter individens livskvalitet. Upplevelser i 

samband med bodybuilding beskrivs: 

 

”man fick vara me, det var mycket roligt liksom” 

Prioritering 

Hur en individ prioriterar beror på hur motiverad individen känner sig (Faskunger & 

Hemmingsson, 2005). En informant hade en person som hjälpte denne att ta sista steget in i 

bodybuildingen: 

 

”när jag pratade med honom om bodybuildning så sa han att jag kan hjälpa dig och det gjorde 

ju att jag bestämde mig för det eftersom jag fick en coach och mentor som styrde upp, hade 

jag bestämt själv ensam så hade jag absolut inte börjat.”    

 

Individens upplevelse är att denne inte skulle ha börjat med bodybuilding av egen drivkraft, 

detta skulle inte ha blivit första prioritet för individen utan hjälp utifrån. Hur påverkar detta 

individens hälsa, att ha börjat med bodybuilding på grund av någon annans drivkraft? 

Lärandet kan vara utifrånstyrt och då menar Wenestam och Lendahls Rosendahl (2005) att det 

är någon annan som avgör vilka kunskaper som är nödvändiga. Individen upplever att 

bodybuilding är dennes främsta prioritet. Är det trovärdigt att individen upplever en tydlig 

prioritering med bodybuildingen? 

 

”egentligen har jag lätt med den här prioritetslistan. Ligger det först då spelar det ingen roll, 

jag bara kör på, då är man en maskin. Men när jag inte ligger där kommer sånna här tankar in 

i huvudet, varför gör jag det här, jag ska väl äta lite godis och då blir man ju på dåligt humör 

och irriterad när de tankarna kom” 

 

Kommer sådana tankar upp om det är första prioritet för individen? Vad betyder det att vara 

en maskin? Måste individen vara en maskin för att uppnå mål? 
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”tävlingen var första prioritet men jag kände att jag kanske ville ha mina mys kvällar med 

vänner” 

 

Informanten uttrycker kluvenhet mellan valen bodybuilding och mys, är det troligt att första 

prioritet var bodybuilding? Som Wenestam och Lendahls Rosendahl (2005) beskriver kan 

kontextbundna krav och förväntningar som finns i den aktuella kulturen även grunda sig i 

diffusa och outtalade förväntningar och vara ett skäl till ett utifrånstyrt lärande. Informanten 

uttryckte: 

 

”jag ville verkligen visa honom tacksamhet det han gav mig att jag ville ge tillbaka, så var 

det” 

Kritiskt avsnitt 

Under detta avsnitt presenteras resultatet från analysen med ett kritiskt förhållningssätt. 

Intervjuer på bodybuilders har skett och de handlar om hur bodybuilders ser på sin hälsa samt 

hur de upplever bodybuildingen. Informanterna har svarat utifrån sina perspektiv, därför vill 

vi belysa vår syn på hälsa som hälsopedagoger. Samhället är uppbyggt på normer om hur 

individer bör vara. Alla som lever i samhället påverkas av detta oavsett medvetenhet. Normer 

styr hur individen tror att denne bör vara och uppfattas, vilket påverkar individens val i livet. 

Individer omger sig gärna med likasinnade och olika kulturer skapas, bodybuilding är en 

sådan kultur. I kulturer skapas egna normer och värderingar, vilket påverkar individerna. 

Bodybuildingkulturen består av mycket träning på gym samt ofta i kombination med 

noggrann kosthållning. Många ser bodybuilding som en livsstil och skapar en helhet av 

välmående kring den. Detta kan göra att individen skärmar av sig från annat och fokuserar på 

bodybuildingen. När hela livet handlar om bodybuilding kan pressen på individen bli stor 

eftersom att individen byggt upp livet kring den. Utseende är en viktig del inom bodybuilding 

kulturen, vilket gör att individen strävar efter att få mer muskler och mindre fett. Detta medför 

att individen hela tiden måste se på sig själv på ett kritiskt sätt för att utvecklas. En individ 

som fokuserar på sina brister har svårt att känna tillfredsställelse och vara nöjd med sitt 

utseende. Balansen mellan hälsa och ohälsa kan vara hårfin om individen aldrig blir nöjd. 

Informanternas subjektiva hälsa har varit att bodybuildingen påverkat dem positivt, de har 

stärkt sin självkänsla och känner att de mår bra. Detta är positiva aspekter på hälsa, men dessa 

hälsovinster är knutna till bodybuilding vilket betyder att individen kanske inte mår bra eller 
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känner sig självsäker i andra forum. Det kan därför vara negativt för individen att bara 

utvecklas inom bodybuilding. Då individen bygger upp hela tillvaron kring bodybuilding 

skulle en livskris kunna inträffa om någonting påverkade individen så denne inte kan hålla på 

med bodybuilding. 

Vidare forskning 

Intressant forskning att gå vidare med skulle vara att undersöka bodybuilders som hamnat i 

missbruk. Under arbetets gång har vi hört berättelser om individer som varit duktiga inom 

bodybuilding och efteråt utvecklat ett beroende. Vad skapar bodybuildingen för tomrum? 

Varför utvecklas ett beroende? 

Metoddiskussion & Kritisk diskussion  
Under det här stycket kommer en presentation av hur tillvägagångssättet skett för att få fram 

ett så sanningsenligt resultat som möjligt. Efter detta presenteras en kritisk diskussion där 

alternativ till metoden tas upp. Intervjuerna har varit utgångspunkten när resultatet i analysen 

sammanställts. Vi har utgått från våra intervjufrågor vilket har gjort att informanterna svarat 

därefter. När en individ berättar om någonting som ligger denne varmt om hjärtat blir det lätt 

att de positiva aspekterna lyfts. Detta skapar svårighet att få fram en sann bild från 

informanterna. Eftersom individerna beskriver sin subjektiva hälsa så har ett kritiskt avsnitt 

lagts fram där det ifrågasätts vad hälsa är. Tolkning av informanternas svar har skett, vilka 

oftast varit positiva till en helhet och med hjälp av dessa svar har en bild av hur de upplever 

hälsa uppstått. Denna bild har sedan lyfts och satts i perspektiv till vad författarna anser vara 

hälsa. Vi är nöjda med de resultat vi fått fram men frågar oss om vi hade kunnat få fram en 

djupare och mer nyanserad bild. Tillvägagångssättet skulle då ha ändrats till färre frågor och 

färre individer för att istället gå djupare i samtalen med dessa. Fler intervjuer med samma 

informant hade då kunnat göras.  

Diskussion 
Under detta stycke kommer en tydligare bild av resultatet att ges samt en diskussion av vad vi 

som hälsopedagoger lärt oss av att genomföra denna uppsats. Det kommer även att ske en 

presentation av hur vägen till ämnet för uppsatsen sett ut. Ämnet för uppsatsen var till en 

början överträning vilket sedan övergick till bodybuilding. Vad som kan beskrivas som 

”extrem hälsa” fascinerar författarna och nyfikenheten ligger i vart gränsen mellan hälsa och 

ohälsa går. Vi märkte snabbt att överträning skulle bli ett svårt ämne att undersöka på grund 
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av svårigheten att hitta informanter. Därför fick vi ett tips om bodybuilders och detta kände vi 

var en intressant utmaning. Som hälsopedagoger har vi genom att komma i kontakt med hårt 

tränande människor fått nya insikter och perspektiv på hur dessa människor tänker. Det har 

varit spännande att få följa deras tankar och fått en inblick i hur en bodybuilders liv kan se ut. 

Resultaten som vi har kommit fram till är att det finns tre sätt att se bodydubuilding på. 

Bodybuilding ses främst som en livsstil eller tävling men det har även visat sig att det kan ses 

som elitidrott. I resultatet där individerna upplever bodybuilding som tävling har två resultat 

av upplevelse hittats. Dessa är att tävla mot sig själv eller mot andra. De andra 

huvudresultaten vi kommit fram till har varit vad som driver individen att hålla på med 

bodybuilding. Dessa resultat har varit att se det som en utmaning, utveckling samt ett sätt att 

förbättra sitt utseende. Genomgående har informanterna uttryckt struktur som en hälsofaktor. 

De flesta individer är i behov av struktur i livet och inom bodybuildingen blir detta tydligt. 

Noga planerad kost och träning är sådant som syns tydligt i bodybuilding och denna struktur 

skulle ge hälsofördelar till många individer även om det inte handlar om en 

bodybuildinglivsstil. Vi påstår att många skulle uppnå hälsovinster med en liknande struktur i 

livet, vilket vi anser är ett resultat. Vi har ytterligare ett resultat som visar att det är mindre 

hälsosamt att hålla på med bodybuilding om individen inte gör detta främst för sin egen skull. 

En uppfattning vi fått under tiden vi skrivit detta arbete är att hälsa och utseende har en nära 

sammankoppling för många individer. Upplevelsen har varit att individer mår bra av att 

uppfatta sig själva som vackra samt att uppmärksammas av andra för detta. Uppsatsen har gett 

oss en bredare förståelse för hur individer som tränar väldigt mycket upplever hälsa. Detta har 

fyllt ytterligare en lucka som annars hade varit tom och svår att komma i kontakt med som 

hälsopedagog. Det berikar att ha även denna förståelse. Avslutningsvis har det varit givande 

att genomföra denna uppsats då vi lärt oss vikten av noga planering och struktur.   

Författarnas tack 
Stort tack till vår handledare som har varit en god vägledare och ett tryggt stöd genom hela 

uppsatsen. Vi vill även tacka de som hjälpt oss på vägen med att hitta informanter. Mycket 

stort tack till alla informanter som har tagit sig tid att hjälpa oss. Det har varit intressanta 

möten, med otroligt trevliga och ödmjuka individer. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

Vad är bodybuilding för dig? 

Vad fick dig att vilja bli bodybuilder?  

Vad betyder bodybuildingen för dig? 

Vad är det som driver/drev dig att hålla på med bodybuilding? 

 

Hur upplever du att din kost påverkar dig? 

Hur upplever du att din träning påverkar dig? 

 

Hur viktigt är det för dig att du är bra på bodybuildning? 

Vad får dig att må bra i livet? 

Finns det något i bodybuilding som får dig att må bra? 

Hur försörjer/försörjde du dig  som bodybuilder? 



 

 

29 

 

Bilaga 2 

Informationsbrev 

 

Hej! 

Vi heter Sara och Camilla och läser sista terminen på hälsopedagogprogrammet. Vi skriver nu 

vår uppsats där vi vill undersöka hälsa och bodybuilding. Här kommer ett brev för att 

informera dig om hur vår träff kommer att se ut. Som vi tidigare meddelat vill vi göra en 

intervju med dig. Intervjun kommer att pågå ca en timme och vi bestämmer tillsammans vart 

vi ska ses. Platsen vi bestämmer bör vara någorlunda lugn, för att vi inte vill bli avbrutna och 

för att samtalet kommer spelas in. Vi vill även att du ska känna dig trygg med den platsen vi 

kommer överens om. Förslag till platser skulle kunna vara på vår skola, i vår eller din 

hemmiljö eller om du har något annat förslag. Det är alltid frivilligt att vara med i en 

undersökning, vilket betyder att du är anonym och kan dra dig ur om du skulle vilja det. 

Intervjun kommer att handla om hur du mår av din bodybuilding. Vi är även intresserade av 

vad som skapat bodybuilding intresset hos dig.       

 

 


