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Abstrakt  

Syfte  
Syftet är att undersöka hur mäns kroppsuppfattning kan påverkas av att tävla inom idrotter 

med viktklassindelning och hur detta kan uttryckas i deras syn på träning, kost och hälsa.  

Skälet till det är att det inte finns så mycket studier om mäns attityder till kroppen inom 

viktklassidrotter trots att forskningen visat att både män och kvinnor är lika missnöjda med 

sin vikt och kropp. ((Furnham, Badmin & Sneade 2002, Davis & Cowels 1991, Lubans & 

Cliff 2011, Silvberstein et. al 1988) 

Metod  
Datainsamlingsmetoden var semistrukturerad intervjumetod med en induktiv ansats, där 

urvalet föll på män mellan 18-35 år som är aktivt tävlande inom antingen tyngdlyftning eller 

kampsport. Fem män deltog i studien varav en tävlade i Brasiliansk jiujitsu, en tävlade i 

mixed martial arts och tre deltagare tävlade i tyngdlyftning. Analysen utgick ifrån den 

kroppskulturmodell presenterad av Eichberg (1988) vilken delas in i tre delar: 

prestationsmodellen, hälsomodellen och kroppsupplevelsemodellen. 

resultat  
Intervjuerna resulterade i fem övergripande teman. Ett resultat visar på att deltagarna och 

deras uppfattningar om utseendeideal var svagt uppfattade, där utseendeidealet var ett resultat 

av påverkan från övriga samhället, snarare än att kroppsuppfattningen var ett resultat av 

idrottens viktfokus. Idrotten verkade snarare förmedla ett funktionellt ideal där fokus verkade 

vara att hitta en viktklass där deltagaren presterar som bäst från ett mer prestationsinriktat 

förhållande till sin vikt och kropp med ett funktionellt ideal.   

slutsatser  
Det verkade som att deltagarna inte vill låta sitt tävlande i en viktklassidrott styra synen på sin 

kroppsuppfattning, utan hålla viktreglering till en avgränsad del av sporten som ett nödvändigt 

ont med ett funktionellt ändamål. En annan slutsats var att deltagarnas uppfattningar om 

utseendeideal varierade och verkade snarare grundat på ett utseendeideal av samhället i stort 

än ett ideal uttalat av sporten i sig.  

 

nyckelord  
Kroppsideal, Självuppfattning, viktklassidrott, kost, hälsa. 
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Introduktion  
Självkänsla och kroppsfokus är ett ständigt aktuellt ämne i ett alltmer kroppsfixerat samhälle. 

Duesund (1996) menar att en persons bild av kroppen kan vara instabil då kroppsbilden är 

socialt påverkbar. Duesund (1996) menar därför att det ligger även nära till hands att anta att 

en person med en negativ självuppfattning riskerar utveckla en negativ kroppsbild i en 

kroppscentrerad kultur.  

Ordet självkänsla är enligt Duesund (1996) ett entydigt begrepp och i dagligt tal ofta 

synonymt med självuppfattning där ordet uttrycker vår relation till oss själva och den kultur vi 

lever i. Vidare menar Duesund (1996) att även fackspråket har gett ordet olika definitioner 

men konstaterar även i samma mening att en slutgiltig definition inte heller är målet eftersom 

målet är en mångsidig bild för att bättre se människan i stort. Det ses vidare som 

anmärkningsvärt att kroppen utelämnas i de flesta definitioner av ordet och utelämnar 

kroppens betydelse i hur det är att vara människa. Att det är ett problem att utelämna kroppen 

motiveras med att vi inte kan existera utan vår kropp, och att vårt själv är ett kroppsligt själv 

som vi är medvetna om. Den forskning som inte sätter en absolut skillnad mellan kroppen och 

självet har sin grund i fenomenologin menar Duesund(1996). Fisher (1991) fann att en 

persons uppfattning av sin kropp är instabil och socialt påverkbar där emotionella, kognitiva 

och själsliga faktorer påverkar uppfattningen om kroppen. Därför är det som nämnts i 

introduktionen nära till hands att anta att självuppfattningen följer kroppsbilden i en 

kroppscentrerad kultur. 

Duesund (1996)  förklarar ordet självkänsla som ett ofta entydigt använt begrepp och i dagligt 

tal ofta synonymt med självuppfattning. 

I sammanhang av problem med kroppsuppfattningen är det mestadels kvinnor som nämns 

medan männen riskerar hamna lite i skymundan. Den generella bilden är att det mestadels är 

osäkra kvinnor som står för fåfänga genom att jaga kalorier. De föreställs stå framför spegeln 

och uttrycka missnöje över sin vikt och diverse detaljer med sin kropp. Forskningen visar 

dock på att män och kvinnor är lika missnöjda med sin kropp och vikt (Furnham, Badmin & 

Sneade 2002, Davis & Cowels 1991, Lubans & Cliff 2011, Silvberstein et. al 1988). Däremot 

har de olika ideal som gör att problem med självkänsla och kroppsuppfattning visar sig på 

olika sätt. Grovt generaliserat tenderar kvinnor att sträva efter ett smalt kroppsideal medan 

män tenderar sträva efter stor muskelmassa. 

Går man vidare mot ett idrottsperspektiv och idrotter där man tävlar inom viktklasser som 

inom tyngdlyftning eller kampsport kan diskussionen om problem med självkänsla och 
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kroppsfokus ställas ännu mer på sin spets, eftersom de tävlande måste klara en speciell vikt. 

Idrottarna måste således reglera sin vikt med kost och träning inför invägning till tävling. 

Denna viktreglering kallas även för matchbantning vilket kräver både planering, motivation 

och disciplin. Även här ligger fokus i forskningen mer mot kvinnor eller så inkluderas båda 

könen i ett könsneutralt perspektiv som i en studie av Petterson et al. (2013). Då det tycks 

saknas forskning gällande män verkar det finnas en lucka i forskningen som kan vara 

intressant att undersöka. Syftet med denna studie är alltså att undersöka mäns attityder som 

sysslar med viktklassidrotter och vad de har för tankar om kroppsideal samt hur de tänker 

kring träning, kost och hälsa. 

För att betona vikten av denna studie har viktregleringen gått så långt att fighters svimmat av 

till följd av för hård bantning enligt kampsportstidningen Fighter Magazine (19 juli 2014) det 

har även skett dödsfall till följd av för hård bantning enligt internet-tidningen Kimura (11 dec 

2015) då en MMA fighter dog till följd av för hård viktreglering inför invägning,. Därför 

avsåg studien avgränsa sig till män inom viktklassidrotter eftersom det är viktigt att förstå hur 

deltagande i dessa idrotter kan påverkar mäns kroppsuppfattning. Dessa två fall visar på en 

tydlig problematik kring matchbantning inom viktklassidrotter.  

Bakgrund  
Bakgrunden avhandlar först tidigare forskning om män och deras kroppsuppfattning för att 

senare smalna av och avhandla ämnet ur ett idrottspecifikt perspektiv.  

Tidigare forskning om genusbaserad självkänsla 
En studie av Lubans & Cliff (2011) hade som syfte att undersöka könsskillnader i förhållandet 

mellan faktorer som muskulär styrka, kroppskomposition och hur dessa faktorer påverkade 

kroppsuppfattningen hos tonåringar. Undersökningen mätte dessa värden och jämförde med 

deras s.k.profil för kroppsuppfattning. Intressanta fynd var att pojkar kopplade sitt självvärde i 

högre grad till deras absoluta styrka men inte till deras relativa styrka. Det visade sig genom 

att de vikter pojkarna lyfter är viktigare för deras självvärde än hur vikten är sett relativt till 

kroppsstorleken. Problemet med det sättet att värdera sig själv är att de mindre pojkarna, som 

kanske är starkare i förhållande till sin storlek, kan löpa risk att utveckla en sämre självkänsla 

om dom jämför sig med de större pojkarna som lyfter tyngre vikter men som kanske är 

svagare i förhållande till sin storlek. Studien fann vidare att andelen kroppsfett inte inverkade 

nämnvärt på pojkars självkänsla medan andelen kroppsfett inverkade på hur attraktiva 

individerna uppfattade sig själva både hos pojkar och flickor. 
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En intervjustudie av Furnham, Badmin och Sneade (2002) undersökte könsskillnader i 

självkänsla, ätbeteende och anledningar att träna hos tonåriga pojkar och flickor. Studien kom 

då fram till att pojkar var lika missnöjda med sin kropp som flickor, men av olika anledningar. 

Pojkar ville främst forma kroppen och bygga muskler. De verkade sträva mot en idealbild av 

breda axlar, stora biceps, bred rygg samt en klassisk V-form på kroppen. Detta ideal menar 

studien på är grunden till att många pojkar ser sig själva som underviktiga i förhållande till 

standarden. En skillnad mellan pojkar och flickor var att till skillnad mot flickor ser pojkar 

ordet underviktig som något negativt. Flickor fokuserar mer på viktreglering, vilket visade sig 

i studien genom att det var normativt för flickor att gå på diet till skillnad mot pojkar. Det 

visade sig även att anledningarna att träna skiljer sig åt mellan könen där flickor tränar mer 

för viktkontroll, förbättra sitt humör och för att tona kroppen. Medan pojkar tränar mer för att 

förbättra sin träningsstatus och kondition. 

En studie av Silvberstein et al. (1988)  är en av källorna till föregående artikel, vilket kan 

förklara att dessa två är väldigt lika.  Denna syftade till att ta reda på sambanden mellan 

kroppsligt missnöje, självförtroende, kostvanor och träningsvanor ur ett genusperspektiv. 

Studien visade på att grunden till en persons självkänsla var en jämförelse av sig själv i 

förhållande till det ideala jaget skapat av samhället, och ett misslyckande att matcha dessa 

verkade troligt att skada självkänslan och framkalla självkritik, i värsta fall depression. Denna 

artikel konstaterade vidare att män och kvinnor var lika missnöjda med sin kropp men att 

orsaken till missnöjet var olika. Kvinnor ville generellt sett gå ner i vikt och män önskade 

oftast gå upp i vikt. Det visade sig även att både kvinnor och män kopplade sin allmänna 

självkänsla med hur bekväm eller nöjd vederbörande var med sin kropp. Om personen var 

nöjd med sin kropp verkade alltså både kvinnor och män ha utvecklat en tämligen god 

självkänsla. Undervikt visades vara en källa till missnöje hos män till skillnad mot kvinnor. 

Män strävade oftare mot ökad vikt medan kvinnor oftare ville gå ner i vikt. Studien angav tre 

faktorer som viktiga för mäns självförtroende: 

1. Physical attractiveness: vilket betyder hur nöjd personen är med sitt generella utseende 

som ansiktsdrag o fysik i allmänhet. 

 2. Upperbody strenght: vilket anger hur nöjd personen är med funktion o styrka i 

överkroppen och bidrar till den ideala V-formen på överkroppen. 

3.  Physical condition: vilket anger hur väl kroppen fungerar. 

En studie av Davis och Cowels (1991)  undersökte sambanden mellan kroppsuppfattning hos 

fysiskt aktiva män och kvinnor och deras funderingar kring kost, kroppsvikt och hur mycket 
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de tränar. Resultaten i studien ska ses i ett socialt sammanhang där faktorer som hälsa och 

könsroller ansågs sannolikt påverka vad som ansågs vara attraktivt hos respektive könen. 

Även denna studie konstaterade att både män och kvinnor var lika missnöjda med sin vikt. 

Däremot var kvinnor mer missnöjda med sitt utseende än män, och utseendet verkade inverka 

mer för välmående för kvinnor än för män. Hos kvinnor samt hos äldre män hittades ingen 

korrelation mellan graden av fysisk aktivitet och deras kroppsuppfattning, till skillnad mot hos 

de yngre männen som visade sig vara mer nöjda med sin kropp ju mer de tränade och ju mer 

de fokuserade på sin kropp. Följaktligen påvisades inte bara genusskillnader utan även 

åldersskillnader. 

Tidigare forskning om Idrottsspecifik självkänsla och självbild 
 

Picket, Lewis, och Cash (2005) undersökte kroppsbyggares attityder och jämförde med 

faktorer som självbild samt psykosociala anpassningar bland manliga tävlande 

kroppsbyggare. Tre grupper jämfördes i studien. Kroppsbyggare, icke tävlande 

styrketräningstränare och till sist fysiskt aktiva som fick fungera som kontrollgrupp. 40 män i 

varje grupp utvärderades gällande sin kroppskomposition. De genomgick olika 

profileringstester för att kunna utvärderas gällande bland annat självbild, socialt 

självförtroende, oro samt kostattityder. 

Denna studie fann att kroppsbyggare och tränare hade generellt sett högre andel muskelmassa 

samt investerade mer tid i sitt utseende än den aktiva kontrollgruppen, studien påvisade även 

att kroppsbyggarna önskade öka i vikt i större utsträckning än kontrollgruppen. Till sist och 

mest intressant var att kroppsbyggare visade sig ha signifikant högre värden på sitt 

självförtroende än kontrollgruppen, men de hade även högre förekomst av stört ätbeteende. 

Som slutsats fann studien att kroppsbyggare som grupp inte lider av skev självbild i högre 

grad än aktiva i övrigt, de verkar t.o.m. mer tillfreds med sitt utseende men verkar i högre 

grad lida av stört ätbeteende.   

 

Petterson et al. (2013) tittade på kampsportares attityder till viktreglering inför invägning och 

tävling. Resultatinsamlingen använde både intervju och observation för att besvara 

frågeställningen. I studien deltog 9 män och fem kvinnor, samtliga landslagstävlande i tre 

olika olympiska kampsporter. Deltagarna intervjuades och observerades på tävling i samband 

med europeiska mästerskap. Även internet användes som källa för att observera deltagarna 

och deras citat gjorda på internet efteråt. Ett av de intressanta fynden i denna studie var att 

viktreglering innan invägning och match gav deltagarna en känsla av att vara en ”riktig atlet”. 
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En av studiens slutsatser var att idrottarnas viktreglering spelade både en viktig och 

nödvändig roll i idrottarnas mentala förberedelser inför match. Detta trots att även negativa 

hälsoeffekter med snabb viktnedgång påvisats vetenskapligt enligt Petterson et al. (2013). 

Resultaten från Petterssons studie visar att:  

 En av deltagarna tyckte matchbantningen var en viktig del i förberedelserna. Det var 

ett sätt att se om viljan o disciplinen fanns där. Fanns inte disciplinen och förmågan att 

kunna kontrollera sin vikt så verkade det ses som ett dåligt tecken på idrottarens 

mentala inställning inför matchen.  

 En annan av deltagarna beskrev känslan med viktreglering och hård träning inför 

match som att känna sig som den berömda filmkaraktären Rocky Balboa i den 

berömda scenen när han joggar uppför trapporna och reser handen i en segergest.   

 En tredje deltagare beskrev känslan av att klara en invägning som den första stora 

segern, sedan kom själva matchen. Han beskrev det som två kamper, den mot vikten 

och sedan den riktiga. Deltagaren hade även bytt till en högre viktklass för att få en 

skonsammare viktreglering. 

 

En studie av Eusanio et al. (2014) har tittat på elitdansares attityder till sin kropp. 19 kvinnor 

och fem män deltog i dansargruppen, där männens värde var det användbara inom urvalet för 

denna studie. Resultatet för männen var dock svårt att utläsa eftersom någon tydlig indelning 

mellan män och kvinnor inte gjordes när studiens resultat presenterades. Studien konstaterade 

att dansare har en ständig strävan efter perfektion. Denna strävan var nödvändig för att de 

skulle nå elitnivå. Problemet var att denna strävan efter perfektion även kopplades till 

depression, ätstörningar, intern skam och låg självkänsla. Denna studie undersökte sambandet 

mellan multidimensionella aspekter av perfektionism och helheten i självuppfattning hos 

elitdansare. Detta jämfördes med en ”frisk” kontrollgrupp bestående av icke-dansare. 

Slutsatsen var att dansare skulle behöva program för att höja självkänsla och reducera de 

negativa effekterna från deras drag av perfektionism.  

  



10 
 

Teoretisk ram  
För att kunna förstå den teoretiska ramen förklaras här analysen redogörs för den kroppskulturmodell 

som utgör den teoretiska ramen. 

Duesund (1996)  beskriver Eichberg (1988) modell som kan kallas kroppskulturmodellen 

(fig1). Kroppsupplevelsemodellen centreras kring idrotten och idrottens fokusering på 

kroppen i olika perspektiv. Modellen delar sedan in idrotten i tre olika delar : 

prestationsmodellen, hälsomodellen och kroppsupplevelsemodellen 

I denna studie var det prestationsidrottares upplevelser som undersöktes, men att anta endast 

ett prestationsperspektiv riskerade bli lite snävt med tanke på att intervjufrågorna behandlade 

även ett hälsoperspektiv, samt att syftet även innefattade en individs kroppsupplevelse. Därför 

skulle det gynna studien att den teoretiska ramen höll öppet för att inkludera även 

hälsomodellen och kroppsupplevelsemodellen.  

Eichbergs kroppskulturmodell illustreras av Duesund på följande sätt:  

 

Figur 1. En kroppkulturmodell av Eichberg (1988)  

 

Som det framgår av figur 1 är modellens delar åtskilda av tre separata ringar, men viktigt 

enligt Eichberg (1988) är att dessa delar flyter in i varandra i den praktiska verksamheten. Av 

figuren kan det försiktigt uttryckt verka som modellens illustration inte ger samma budskap 

som litteraturen, vilket jag ska återkomma till. Aktiviteterna kan vara densamma inom 

modellerna men antar olika former beroende på vilken modell de befinner sig. Exempelvis 

kan  en fotbollsspelare spela fotboll i prestationssyfte, av hälsoskäl eller för upplevelsens 

skull.   

Låt oss nu redogöra för de olika delarna mer i detalj. När det gäller  prestationsmodellen är 

utövarens värde baserat på dennes plats i prestationshierarkin. Den som på bästa sätt 

praktiserar och uppnår en färdighet hamnar högst upp i hierarkin. Aktiviteterna ska vara 
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resultatorienterade och ge möjlighet till mätning av prestationer. Duesund (1996) beskriver 

detta som: ”jag presterar, alltså är jag” (s. 142). Prestationen har en dynamisk sida som kan 

relateras till idrottarens samhälle och omgivning men även till idrottaren själv och betydelsen 

för vederbörandes självkänsla. Stelter (1990) drar det så långt att även se prestationen som en 

nödvändighet att existera. Detta eftersom prestationen kan relateras till den sociala 

omgivningen, till idrottaren och dess självkänsla. Vinnaren är på toppen, alla andra nedanför. 

Prestationen ses som ett svar på omgivningens utmaningar. Samtidigt som idrotten är 

organiserad för att kunna jämföra resultat har konkurrensen en oförutsägbar sida som i 

slutändan gör tävlingsidrotten attraktiv och fascinerande.  

Hälsomodellen fokuserar istället på funktion och hälsa. Här räknas inte resultatet utan hälsa 

som första prioritet. Hälsomässiga och sociala funktioner står i centrum och framförallt 

förbyggande av sjukdomar. Duesund (1996) menar att ”ett viktigt moment i det 

hälsopedagogiska tänkandet är förbyggande av sjukdom” (s. 146). Ordet prestationsidrott 

byts här ut mot motionsidrott, främst i form av cykling, friluftsliv och dylika motionsformer. 

Läkare ordinerar hellre måttlig fysisk aktivitet i denna form är prestationsidrott. 

Hälsopedagogiken ser hälsa som ett samarbete mellan utövarens trivsel och dennes 

livsvillkor. Inom hälsopedagogiken ses utvecklingen av kroppsmedvetenhet och färdigheter 

som en förutsättning för en sund livsstil och sunda livsvillkor. Inom hälsomodellen är målet 

att behärska snarare än att prestera och det är viktigare att delta än att prestera. Kopplingen 

mellan hälsomodellen och studien kan ses något svagare då studien avhandlar 

prestationsidrott, däremot finns en koppling till intervjuernas frågor där utövaren får berätta 

om sina idrotter ur ett hälsoperspektiv. Dessutom går det inte att helt särskilja de olika delarna 

i modellen utan som det nämnts tidigare flyter de in i varandra. 

Kroppsupplevelsemodellen sätter kroppsupplevelsen i centrum för aktivitet. Här är man inte 

deltagare i idrotten enbart av hälsoskäl eller för att uppnå vissa resultat, utan här är själva 

upplevelsen av att delta med kroppen det centrala. Den enskildes upplevelse av kroppen står i 

centrum och i detta sammanhang är det irrelevant att jämföra sig med andra. Upplevelsen ses 

som en högst personlig kunskap. Duesund (1996) beskriver det som att ”upplevelsen utgör en 

kunskap som är personlig, och i sista hand tyst.” (s. 148). Inom kroppsupplevelsemodellen 

avses aktiviteter som avspänningsövningar och aktiviteter som inte präglas av konkurrens. 

Inom ramen för dessa aktiviteter riktas undervisningen mot utvecklingen av 

kroppsmedvetande och fokus riktas mot utövarens upplevelser. Kopplingen mellan studien 

och kroppsupplevelsemodellen förväntades via den mentala aspekten av tävlandet i 

viktklassidrotter, den mentala upplevelsen av att tävla inom kroppfokuserade idrotter, 
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förberedelserna med kost och träning inför att väga in för att tävla, samt vilka 

kroppsupplevelser deltagandet i idrotten utgör för utövaren. Den personliga upplevelsen är 

likt kroppsupplevelsemodellens utgångspunkt irrelevant att jämföra med någon annans.  

Syfte  

Syftet är att undersöka hur mäns kroppsuppfattning påverkas av att tävla inom idrotter med 

viktklassindelning och hur detta uttrycks i deras syn på träning, kost och hälsa.  

frågeställning 

1. Hur påverkar det mäns kroppsuppfattning att tävla inom idrotter med 

viktklassindelning?  

2. Hur påverkar det mäns syn på viktreglering att tävla inom idrotter med 

viktklassindelning? 

3. Hur påverkar det mäns syn på kost och hälsa att tävla inom idrotter med 

viktklassindelning? 

Metod  
Denna studie använde en kvalitativ metod med en induktiv ansats för att svara på 

frågeställningen. Denna studie syftade vidare till att beskriva utövarnas känslor och tankar kring 

deras idrott för att sedan försöka analysera dessa utifrån den teoretiska ramen, bryta ner 

materialet och därefter försöka komma till en slutsats.  

Bakgrund  
För att få en bakgrund till studien användes en litteratursökning om ämnet kroppsuppfattning 

för att samla tillräckligt mycket bakgrundsfakta innan materialinsamlingen påbörjades. Med 

begreppet tillräcklig mängd bakgrundsfakta menas att kunna förstå begreppet 

kroppsuppfattning och självkänsla på ett grundläggande plan för att smalna av mot ett 

idrottsspecifikt perspektiv. Begrepp som självkänsla och kroppsuppfattning berördes ofta i 

samma andemening hos bakgrundskällorna samt i den teoretiska ramen vilket gör att dessa 

kan nämnas tillsammans i dessa delar. Sökmotorer: Pubmed, summon, Sportdiscus. 

Nyckelord :”mens bodyimage”, ” bodybuilding competitors and bodyimage”, ”bodyimage in 

combat sports”, “self perception in athletes”, och “bodyfitness”.   
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Urval  
Enligt Gratton & Jones (2010) är första steget i urvalet att bestämma den population som kan 

vara intressant för studien. Populationen ska enligt Gratton & Jones (2010) inneha de 

egenskaper som är intressanta för studien. Till studien söktes aktivt tävlande män inom 

idrotter där deltagarna tävlar inom viktklasser såsom kampsport och tyngdlyftning.  

Det andra steget i ett urval är enligt Gratton & Jones (2010) att bestämma urvalsmetoden. 

Urvalsmetodens mål är att deltagarna skall vara representativa för hela populationen. Urvalet 

till denna studie är en blandning av strategiskt urval och bekvämlighetsurval. Urvalet i studien 

resulterade i fem män i åldrarna 18-35år vilka alla är aktivt tävlande inom nämnda idrotter. 

Urvalet baseras på att tävlande i idrotten ger en erfarenhet kring rutinen kring invägning och 

bättre insyn i idrottens attityder kring träning, kost och hälsa.  

 Rekrytering skedde i lokala idrottsföreningar i Falun och Borlänge med aktivt tävlande inom 

dessa idrotter. Anledningen till det lokala urvalet var att göra intervjuförfarandet mer 

hanterbart att genomföra intervjuer. Kontakt togs genom personlig kontakt och via Facebook 

genom inlägg på klubbarnas gruppsidor Resultatet av rekryteringen av intervjupersoner till 

studien var tre män vilka gavs fingerade namn: Peter 28 år, Karl 25 år och Jonas 27år, 

tävlande inom styrkelyft och tyngdlyftning och två män inom kampsport: Stefan 26 år och 

Fredrik 29år.  

Etiska överväganden  
Enligt Bell (2011) finns etiska överväganden att ta hänsyn till i samband med intervju. 

Forskaren måste vara medveten om de etiska riktlinjerna att ta hänsyn till samt vilka etiska 

skyldigheter och rättigheter forskaren har. Davidson och Patel(2011) går in på etiskt 

förhållningssätt i samband med intervjumetod och de aspekter som är viktiga att beakta när 

intervjumetod används. Intervjumetod grundar sin datainsamling på respondentens vilja att 

svara på frågorna. Utmaningen ligger i att få respondenten motiverad till att svara på frågorna. 

Därför är det viktigt att få respondenten att se nyttan i studien. Ett första steg är att klargöra 

nyttan med intervjun. Därefter att klargöra för individerna hur deras svar kommer att 

användas samt information kring anonymitet. 

Eftersom undersökningen gjordes inom ramarna för en högskola fick studenten lov att följa de 

forskningsetiska regler som fanns formulerade för skolan kring intervju. Denna studie blev 

etiskt granskad och godkänd av etiska nämnden på Högskolan Dalarna. Bilaga 1 är 

högskolans blankett för egengranskning vilket är en första egenkontroll ifall studien behöver 

etisk granskning.  Då denna visade att en forskningsetisk granskning var aktuell påbörjades 
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arbetet med att färdigställa nödvändiga dokument inför en forskningsetisk granskning. Dessa 

dokument redovisas som bilagor. Efter att bilagorna skickades in inväntades beslut innan 

studien kunde påbörjas. Bilaga 2 är studiens PM vilket redovisar studien i stort med syfte, 

frågeställning och metod. Bilaga 3 är studiens intervjuguide innehållande de frågor som 

planeras att ställas under intervjun. Bilaga 4 är studiens informationsbrev som delades ut 

inför intervjun. Här informeras exempelvis att intervjupersonen deltog helt frivilligt och 

närsomhelst fick avbryta studien utan några som helst påföljder. Här informerades även att 

deltagandet är helt anonymt och att namn, resultat och liknande uppgifter som kan spåras till 

personen i fråga kodades för att säkra anonymitet. Att intervjumaterialet förvaras på ett säkert 

sätt så att inga andra än studenten och handledaren kan komma åt materialet. Även att koder 

och intervju förvaras på olika ställen samt att ljudfiler raderas efter studiens genomförande. 

Bilaga 5 är studiens informerade samtycke där studenten får samtycka till att använda 

materialet till studien. Den primära avsikten med det informerade samtycket är att 

intervjupersonen ger sitt samtycke till att studenten använder dess svar i studien.  

Intervjuguide/intervjuförfarande 
I studien användes semistrukturerad intervju som datainsamlingsmetod (Fejes & Thornberg 

2015) där intervjufrågorna kretsade kring olika teman att diskutera kring. Förhoppningen var 

att efterlikna ett så fritt samtal som möjligt. Frågorna formulerades av studenten själv i 

samarbete med handledare som tillsammans arbetade fram intervjuguiden (bilaga 3). 

Deltagarna fick möjlighet att läsa intervjuguiden (bilaga 3) på förhand, samt informerades om 

studiens frågeställning, syfte och problemställning samt nyttan med studien både muntligen 

strax innan intervju samt på förhand genom informationsbrevet (bilaga 4). Detta för att ge 

intervjupersonerna möjlighet till reflektion vad de anser viktigt att få fram inför intervjuerna 

samt öppna för en god transparens gentemot deltagaren samt att ge deltagaren möjligheten till 

ett aktivt val utan dolda avsikter. Som förberedelse inför intervjuerna hölls två testintervjuer 

för att testa frågorna och därefter kunna ändra intervjuguiden om det behövdes. Den första 

testintervjun utvärderades sedan av handledare och student där fokus låg på studentens 

genomförande av intervjun. Efter att dessa förberedelser var avklarade var det dags att börja 

intervjuerna. Intervjuerna skedde på en överenskommen plats och tid. Studenten inledde med 

att kontrollera att intervjupersonerna läst och förstått informationen i informationsbrevet och 

om de hunnit läsa intervjufrågorna på förhand. Inför intervjuerna fick även intervjupersonerna 

signera dokumentet informerat samtycke (bilaga 5) för att få deltagarnas tillstånd att använda 
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materialet. Intervjuerna tog mellan 17-25 minuter vardera och sparades som ljudfiler vilka 

förstördes efter att studien var genomförd. 

Analys  
Ett första steg att analysera och bearbeta intervjuerna var att transkribera intervjuerna. Vid 

transkribering spelades ljudfilerna upp och skrevs ut på skrift i Word dokument. Ord för ord 

skrevs över i text samt eventuella skratt eller mimik. Allt som intervjuaren sa eller gjorde 

skrevs i röd text medan allt som respondenten sa eller gjorde skrevs i svart text. Detta för att 

tydliggöra vem som sa vad vid läsning. När alla intervjuer var färdigtranskriberade påbörjades 

arbetet med att bearbeta och tematisera materialet. Den övergripande utgångspunkten var att i 

största möjliga mån göra en berättelse av materialet där läsaren med ord leds genom resultatet 

(Patel & Davidson 2011). För att stärka trovärdigheten i arbetet används en modell för 

utvärdering av Weeler (2009). Till denna studie valdes vad Weeler kallar för Reflexivity vilket 

innebar att forskaren kritiskt granskar sin roll genom hela processen. Denna metod för 

utvärdering valdes av studenten med förhoppning att demonstrera en medvetenhet av sin roll i 

arbetet och hur studenten kunnat påverka resultatet. Med den utgångspunkten bearbetades 

materialet i tre steg enligt Gratton och Jones (2010).  

1 Datareduktion. Det första steget i att bearbeta data handlar om att reducera ner materialet 

till det viktiga så att den kan tematiseras eller kodas. Denna process ska ske snarast efter 

insamling och transkribering enligt Gratton och Jones (2010)  men ofta är detta en pågående 

process genom arbetet. All onödig information skall tas bort men det är viktigt att 

grundmaterialet finns tillgängligt om man behöver gå tillbaka till data i ett senare skede.  

2. Dataredovisning. Andra steget innebär att redovisa data på bästa sätt i figurer, tabeller 

eller andra lämpliga visuella verktyg. Det här är även detta en pågående process under arbetet 

snarare än en punktinsats i slutet av arbetet.  

3. Slutsats eller verifikation. Analysen ska tillåta någon form av slutsats av studien. Dessa 

initiala slutsatser ska sedan kunna verifieras efter att dess validitet är granskad i förhållande 

till källorna i studiens bakgrundsforskning. I verkligheten konstaterar dock Gratton och Jones 

(2010) att en forskare som använder kvalitativ metod redan under datainsamling börjat 

utveckla idéer och analyser i processen.  

Gratton och Jones (2010) menar vidare att kodning eller tematisering av data är nyckeldelen i 

analysförfarandet. För denna studie valdes tematisering. Temana utarbetades som preliminära 

teman utifrån datainsamling och transkibering och resulterade i fem olika teman.  

 Hälsosamt eller ohälsosam? 



16 
 

 Ett eller flera kroppsideal? 

 Förhållande till mat 

 Val av viktklass och att byta viktklass 

 Kroppsuppfattning och självkänsla 

Därefter sorterades sedan rådata under dessa teman. Rådata under dessa teman tydliggjordes 

sedan som fraser, citat eller meningar som representerade det temat. Viktigt var att dessa 

fraser var valida, vilket innebär att de skulle representera innehållet i temat.  

Efter att data är bearbetad och tematiserad fortlöpte analysförfarandet enligt Gratton och 

Jones (2010) modell. I det tematiserade materialet söktes mönster som regelbundet uppkom. 

Varje tema genomsöktes efter dataenheter som illustrerade de olika situationer och fenomen 

som forskaren ville illustrera genom dessa citat. Vad man väljer beror på olika sammanhang 

och vad man vill visa. De teman som först identifierats behölls då de verifierades i den 

fortsatta analysen av empirin. 

Sist i analysavsnittet skulle resultatet kopplas till den teoretiska ramen, detta genom att 

presentationen följde den teoretiska ramens tre teman: Prestationsmodellen, hälsomodellen 

och kroppsupplevelsemodellen enligt Eichberg (1988). Detta sätt att arbeta utifrån en teoretisk 

ram motiveras av Gratton och Jones (2010) som menar på att det är enbart när resultaten sätts 

i samband med en existerande teori som vi kan förklara ett fenomen. Den teoretiska ramen är 

således till för att förklara resultatet. Den teoretiska ramen syftar till att lyfta studiens resultat 

från att vara enbart deskriptiva, till att kunna förklara varför resultatet såg ut som det gjorde. 

Resultat 
 Intervjumaterialet resulterade i följande teman:  

 Hälsosamt eller ohälsosam? 

 Ett eller flera kroppsideal? 

 Förhållande till mat 

 Val av viktklass och att byta viktklass 

 Kroppsuppfattning och självkänsla  
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Hälsosamt eller ohälsosamt? 
Det kan vara läge att påminna läsaren om att namnen är fingerade och inte deltagarnas riktiga 

namn.  

Det framkom av intervjudeltagarna funderingar kring både hälsosamma och ohälsosamma 

inslag i deras idrottande. Två orsaker till den tolkningen var att samtliga ansåg att deras idrott 

är en bra träningsform, speciellt i relation till alternativet av en stillasittande livsstil. Det 

framkom även att alla fem deltagare kände sig hälsosamma. Stefan motiverade detta genom 

att han upplevde att han höll sig frisk: ”jag är inte sjuk så väldigt ofta så..det är jag väl. ” 

Däremot framförde deltagarna ohälsosamma inslag som tillhörde sporterna. Ohälsan verkade 

dock inte kopplad till idrottens kosthållning eller attityder kring kroppsuppfattningen. 

Funderingar kring eventuell ohälsa verkar snarare kopplat till andra delar av idrotten. 

Exempelvis nämnde Stefan eventuella skador på leder efter ledlås och dylikt, vilket dock inte 

verkade bekymra honom nämnvärt eftersom han ansåg att det läkte relativt snabbt. Något som 

båda kampsportana Stefan och Fredrik nämnde som något problematiskt var slag mot huvudet 

inom kampsporten. Stefan ifrågasatte dessutom om elitidrott är hälsosamt överhuvudtaget 

”..jag vet inte, om man tränar för att tävla så tror inte jag att det är så hälsosamt egentligen..” 

men konstaterar samtidigt att det roliga med idrotten, det psykologiska välmåendet överväger 

och gör det värt i slutändan.   

Ett eller flera kroppsideal? 
Deltagarna verkade inte uppfatta ett uttalat utseendeideal knuten till sina sporter men däremot 

ett funktionellt ideal. Prestationen och det tekniska utförandet verkade högre prioriterat än en 

specifik kroppstyp. Ändå verkade det finnas ett ideal någonstans i bakhuvudet på deltagarna. 

De olika idealen som lyfts fram av deltagarna visade sig dock skilja sig åt mellan individerna 

och verkade snarare uppfattas på ett individuellt plan snarare än att kroppsidealet skulle 

komma ifrån idrotten. Ett ideal som uppfattades var att man skulle se stark ut med en 

muskulös kropp. Det idealet verkade dock kopplat till samhällets utseendeideal snarare än 

knuten till sporten. Detta beskrevs av Jonas som en kraftfull fysik men inte nödvändigtvis det 

man i gymvärlden beskriver som deffad. Ingen uppgav att de var missnöjda med sin kropp, de 

flesta verkade snarare nöjda med sin kropp. Däremot uppgav Karl att han medvetet inte ville 

se sig själv som nöjd med sin kropp för ”då kan man lika gärna lägga ner” som han beskrev 

det.  

Idealet verkade dessutom snarare knutet till prestation och ett funktionsideal snarare än ett 

utseendeideal: ”..det gillar jag ju med styrkelyft..Det spelar ingen roll hur du ser ut utan det 

går ut på att du ska lyfta så mkt vikt som möjligt…” 
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Fredrik beskrev en ganska avslappnad attityd till kroppsideal i samband med sin idrott, där 

uppfattningen var att det inte var mer än gymkulturen i övrigt, det beskrevs som ”lite kul att 

se när kropparna förändrades med träningen”.  

Stefan beskrev ett funktionellt ideal, som är effektivt ur ett prestationsperspektiv istället för att 

fokusera på att sträva efter ett utseendeideal ”.. Det kvittar egentligen vem du är, vinner du så 

vinner du..” vilket visade på en tydlig prioritering av prestationen.. vidare argumenterade 

Stefan :”.. man säger att det är en idrott för alla, oavsett storlek..”   

Där en av de viktigaste egenskaperna för hans idrott ansågs vara relativ styrka.  

Förhållande till mat? 
Deltagarna verkar relatera till vad som är normalt förhållande till mat och inte. 

Några övergripande mönster kunde dock anas av deltagarnas svar. De allra flesta svarade att 

de äter allt, speciellt då de inte hade en stundande tävling, däremot försågs vissa onyttiga 

saker med restriktioner, speciellt i samband med viktreglering inför invägning och tävlande. 

Framförallt gällde restriktionerna kolhydrater, godis och läsk. Deltagarna gav även uttryck för 

att behöva ersätta energi, vatten och kolhydrater efter invägningen. Som Fredrik uttryckte: 

”samma dag som det är tävling då brukar jag inte äta nåt, jag brukar vara lätt innan 

invägningen, efter invägningen så är det resorb, vatten så att jag återfår salter och binda 

vätska sen kanske nån sallad med lite kyckling och sånt i för att få tillbaka.. ja lite protein o 

sånt där, även lite pasta i då för att få i mig lite kolhydrater .. alla kolhydraterna” 

Svaren tydde även på en hög nivå av disciplin gällande viktregleringen inför invägning och 

tävlande. Det verkade ses mer som en del av sporten och någonting att acceptera. Fredrik gav 

ett ganska konkret exempel på sin kosthållning innan match. Dieten började som regel 3-4 

veckor innan invägning och tävling, där deltagaren skar ner ordentligt på kolhydraterna med 

bibehållet proteinintag. Pasta, bröd, nudlar och vad som beskrevs som onyttiga kolhydrater 

verkar nästintill uteslutas. Fredrik beskrev sin diet inför match i detalj ”...  är det arbetsdagar 

så brukar jag vakna upp och så en proteinshake och nån knäckemacka eller flingor..liten skål 

m flingor som jag delar upp nån deciliter. Å sen sen vid nio så är det kvarg bara, och sen vid 

12 så har jag en färdig matlåda med.. med kyckling eller med fisk med grönsaker om det är 

två veckor innan match då och är det mer än 4 veckor innan så brukar jag ta lite ris eller 

potatis till beroende på vart vikten ligger.”  

 Huruvida kost och diet påverkade privatliv vid exempelvis fika eller restaurangbesök verkade 

åsikterna gå isär. Några verkade dock ge uttryck för att deras diet och träning kunde vara 

påfrestande vid sådana situationer. De flesta berättar om känslan av ett sämre tålamod när 
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man måste reglera sitt ätande. Stefan beskriver känslan av hård träning i kombination med 

diet: ” Träningen är nog det som påverkar mest tror jag ..för det blir intensivt om man tränar 

9 gånger i veckan. Då blir jag oftast bitter och irriterad…” Tydligast blir det ändå i 

beskrivningen av lättnaden efter invägning och att de kan äta vad de vill. Ett klart 

framträdande mönster var att efter tävling fanns en längtan att synda och få äta och dricka 

onyttigt. . ”...Då brukar man ju fira..” berättade Jonas.  Ingen gav dock uttryck för att dieten 

ledde till direkta problem. Stefan tyckte inte alls att dieten gav några problem vid fika  , 

restaurangbesök eller dylikt. Ingen uppgav någon inverkan på privatlivet då de inte skulle 

tävla och behövde reglera vikt. 

Val av viktklass och att byta viktklass 
Även här gavs uttryck för disciplin hos deltagarna. Överlag klarade deltagarna sina 

invägningar till den viktklass de anmält sig till utan problem, vilket kan tolkas som att 

deltagarna har en hög motivation och disciplin att klara av viktregleringen inför invägningen. 

Det kunde handla om åtskilliga kilon. Exempelvis Karl som gått från viktklass 84kg till att 

tävla i viktklass 95kg. Det verkade som viktreglering tillhörde idrotten och inget konstigt. 

Som Peter beskrev ”..det finns viktklasser för att det ska bli så rättvist som möjligt..”  Stefan 

beskrev att det inte skulle fungera utan krav på att komma ner i rätt vikt inför invägning ” för 

det kommer inte gå, det kommer bli jätterörigt och det kommer inte fungera… det är ens eget 

ansvar att komma dit och att väga rätt, annars så går det inte att genomföra en organiserad 

tävling heller”.  

 Det verkade finnas en något negativ inställning till kortsiktiga viktregleringsmetoder som 

exempelvis att basta och att använda svettdräkt. Argumentet verkade vara att långsiktig 

viktreglering istället var ett bättre alternativ. Deltagarna verkade också negativa till att välja 

en viktklass där man blev tvungen att banta ner sig ” Man bedöms ju inte utifrån hur man ser 

ut eller kroppsvikt utan det är kilon på stången” som Peter uttryckte det. Detta kan ses som 

ett exempel på att bedömningen sker primärt efter prestation och att man väljer viktklass 

primärt efter vilken viktklass man väntas prestera bäst.  . Fredrik berättade även att tränare 

kunde gå in och styra upp om viktregleringen gått överstyr för någon. Det var dock svårt att få 

någon klar definition på när viktreglering gått överstyr, vilket kan tolkas som att det till stor 

del är öppet för egen tolkning när detta sker. Ingen gav uttryck för att det skulle vara positivt 

att gå ner i viktklass medan Peter och Stefan verkade ge uttryck för att viktökning kunde ses 

som ökad styrka och därför som en positiv utveckling av träningen. Detta kan förklara Stefans 
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uttryck för att vilja gå upp avsevärt. Peter resonerade till och med att det kunde vara 

problematiskt att gå ner en viktklass och behålla styrkan.  

Kroppsuppfattning och självkänsla 
Samtalen handlade mer om kroppsuppfattning än om självkänsla, men deltagarna gav uttryck 

för tankar om självkänsla i frågor kring kroppsuppfattning. Två lite olika syn på 

kroppsuppfattning och självkänsla framträdde. De verkade tyda på en individuell variation 

snarare än påverkan från själva idrotten. De flesta sa sig vara nöjd med kroppen och ha ett 

gott självförtroende medan Jonas samtidigt såg en risk med idrottens fokus på vikt och kropp, 

med tanke på självkänslan. ”… det kan ju sätta griller i huvudet på en om man inte ser ut på 

det sättet.” Det verkade som uppfattningen var högst individuellt och socialt knutet till 

samhället i stort snarare än kopplat till idrotten. Jonas verkade ändå se en risk för 

självförtroendet och argumenterade, utan att för den skull uppge att hans egen självkänsla 

påverkats av det ”… Jag tänker väl att konsekvenserna det får, är väl att det är mest för 

självförtroendet liksom, alltså konsekvenserna rent tävlingsmässigt som sagt spelar det ingen 

roll för att på podiet ska du ju bara lyfta så mkt som möjligt..”  

Huruvida det föreligger samband mellan deltagarnas vikt och självkänsla var inte ett primärt 

mål, frågorna var inte framtagna för att få fram något sådant samband men eftersom det 

nämns i bakrundsforskningen och att frågor kring vikt är nära knutet till studien genom 

idrotternas viktfokus så kan det vara intressant att nämna att det verkade av några som att 

ökad vikt kunde ses som ökad styrka och därför som något positivt för kroppsuppfattningen.  

Analys  
Efter att resultatet är presenterat är det dags att koppla in Eichbergs kroppskulturmodell (fig1) 

som presenterades av Duesund (1996). Och som innehåller delarna : prestationsmodellen, 

hälsomodellen och kroppsupplevelsemodellen.  

Ur prestationsmodellen enligt Duesunds (1988) perspektiv är det är ganska tydligt att den 

hårda disciplinen kring träning, kost och vikt är knutet till ett tydligt prestationsändamål där 

prestationen är det centrala. Det är även tydligt att deltagarnas mål är att uppnå och praktisera 

en färdighet som Duesund(1988) beskriver prestationsperspektivet Den mest uppenbara 

förklaringen kan vara att det är prestationsidrott som deltagarna sysslar med, därför kan 

deltagarna också antas vara prestationsinriktade. Stefan uttryckte med lite andra ord hur 

prestationen är det primära målet snarare än en strävan efter ett utseendeideal ”.. Det kvittar 

egentligen vem du är, vinner du så vinner du..” vilket visade på en tydlig prioritering av 

prestationen.. vidare argumenterade Stefan :”.. man säger att det är en idrott för alla, oavsett 
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storlek..”  Sett till deras starka prestationstänk kan förmodligen antas som Duseund (1988) 

beskriver, att deras värde till viss del är beroende på var i prestationshierarkien dom befinner 

sig. Huruvida deltagarna drog prestationstänket så långt som beskrivet av Stelter (1990) där 

personens existens kretsar kring deras prestation ska dock låtas vara osagt. 

Deltagarnas val av viktklass verkar taget primärt ur ett prestationsperspektiv, baserat på var de 

kan prestera bäst i förhållande till sin kroppsvikt. Samtidigt framkom utsagor som tydligt 

påvisar att prestationsperspektivet har en tendens att övergå till ett hälsoperspektiv i de fall 

viktregleringen går för långt vilket innebär att hälsomodellens perspektiv är relevant för 

förståelsen av individens förhållningssätt. 

Kopplingen till hälsomodellens perspektiv (Duesund 1988) blir tydligast där deltagarna fick 

argumentera kring om idrotten var hälsosam eller inte, ifall de kände sig hälsosamma. Det 

verkar dock vara något sekundärt som följer med en aktiv livsstil snarare än ett primärt mål. 

Några påpekade även hälsoeffekt av deras idrott i relation till en stillasittande livsstil. 

Alternativet verkar underförstått vara ohälsa till följd av en stillasittande livsstil. Duesund 

(1988) pekade på en av de mest primära funktionen med hälsomodellen var förebyggandet av 

sjukdomar. Deltagarna verkade överens om att deras idrotter var en bra träningsform och att 

hålla sig vältränad sågs som hälsosamt i det stora hela även om det uppfattades mindre 

hälsosamma inslag. Detta blev särskilt tydligt när Stefan ifrågasatte om elitidrott är hälsosamt 

överhuvudtaget med tanke på risken för skador. Han konstaterade däremot samtidigt att för 

honom är idrottandet värt riskerna, i perspektiv mot den psykologiska hälsan och hans 

välmående.  

Sett utifrån kroppsupplevelsemodellens perspektiv (Duesund 1988) verkar deltagarnas 

tankar kring kroppsuppfattning och självkänsla lättast att koppla till 

kroppsupplevelsemodellen, eftersom kroppsuppfattningen och självkänslan är högst 

individuell och verkar vara socialt knutet snarare än till själva idrotten. Deltagarna måste 

själva hantera påverkan från omgivningen i interaktionen med sin omgivning. Därför är 

jämförelse med andra tämligen ointressant i detta läge, helt enligt Duesunds (1988) 

beskrivning av kroppsupplevelsemodellen. Utgångspunkten var hur idrotten eventuellt kunde 

påverka kroppsuppfattningen.  

Dessutom är det inte helt långsökt att se det som en kroppsupplevelse när de beskriver känslan 

av att banta inför invägning och tävlan. Deltagarna formar sin egen kroppsupplevelse av att 

träna hårt med strikt kost och inte heller här är det intressant att jämföra eftersom varje 

deltagare måste hantera sina egna känslor. Men detta verkar trots allt vara accepterat som en 

del av sporten, här verkar likheteten med en kroppsupplevelsemodell avta och övergå till ett 
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prestationsbaserat tänk. I slutändan handlar viktklassindelningen i sig om att idrotterna skall 

fungera rättvist och att deltagarna ska ges chans att prestera på bästa sätt inom sin viktklass. 

 

Till sist föreföll temat deltagarnas inställning till mat det som blev problematiskt att placera 

in i något av den teoretiska ramens perspektiv, eftersom den kan ses ur alla tre perspektiv, 

samtidigt som den inte passar in till fullo någonstans eftersom då utesluts de andra. Det kan 

med lätthet ses som att deltagarnas kosthållning till största delen är prestationsbaserat, 

eftersom de periodiserar sin kost och möjliggör sitt idrottande med hjälp av kosten, men 

samtidigt skulle påståendet innebära att man uteslöt ett hälsoperspektiv. Det kan även ses som 

att deltagarna baserade sin kosthållning ur ett hälsoperspektiv eftersom de tydligt delar in 

maten i vad som anses nyttigt och onyttigt, men det skulle innebära att man uteslöt 

prestationsperspektivet. Att istället definiera inställningen till mat i en kroppsupplevelse 

baserat på deras känslor kring mat och speciellt när de beskriver sina känslor kring 

viktreglering skulle inte nödvändigtvis vara felaktigt, men det skulle göra att man missar 

hälsoperspektivet och prestationsperspektivet i frågan vilket vore olyckligt. Därför får man 

nog placera detta tema lite i alla delar av den teoretiska ramen, utan att för den skull utesluta 

de övriga. Detta är kanske ett tydligt exempel på att Eishberg(1988) beskriver att delarna i 

kroppskulturmodellen flyter in i varandra.   



23 
 

Diskussion  
Det är i denna del som reflektioner kring studien presenteras. Enligt Patel och Davidson 

(2011) handlar diskussion om att reflektera över undersökningen. Det är följaktligen avsett att 

forskaren ska göra en värdering av arbetet och vad som fungerat eller inte och vad som 

inträffat eller inte. Detta värderas utifrån hur det kan ha påverkat resultaten, följt av en 

motivering av varför. Därefter menar Patel och Davidson (2011) att resultaten ska diskuteras 

på liknande sätt men även att resultaten ska vridas och vändas på, från olika perspektiv. Patel 

och Davidson (2011)  anser även att det underlättar för läsaren att behandla resultaten i 

samma ordning som de presenterats i resultatbeskrivningen.  

Diskussionsavsnittet blev således indelat i 2 delar: dels metoddiskussion, innehållande en 

reflektion över forskarens roll i studiens metodik och de metodologiska val som gjordes under 

processen. Dels resultatdisskussion, där forskaren reflekterar över de resultat som framkom i 

studien, och över dennes roll i studien. Exempelvis hur forskaren kan ha påverkat intervjuerna 

och dess resultat. Exempelvis anger jag min egen bakgrund och hur detta kan påverkat 

resultatet.Här diskuteras även om kopplingen mellan resultatet och den teoretiska ramen för 

att kontrollera om den teoretiska ramen som avsett lyfter resultatet eller inte.  

Studiens Validitet och Reliabilitet diskuteras även under det här avsnittet. Studiens 

diskussionsdel avslutas enligt Patel och Davidson (2011) genom ett förslag till fortsatt 

forskning och de intressanta frågor forskaren mött under processen. 

Metoddiskussion 

Den första frågan som uppkom efter att syfte och frågeställning började formas var val av 

datainsamlingsmetod. Valet av en kvalitativ metod kändes naturligt från början eftersom det 

var attityder och tankar som skulle undersökas. Då bakgrundsforskningen började visade det 

sig förvånande nog att de flesta verkade ha en kvantitativ metod (Picket, Lewis & Cash 2005, 

Silvberstein et al. 1988, Lubans & Cliff 2011, Furnham, Badmin & Sneade 2002, Davis & 

Cowels 1991). Detta gav upphov till funderingar i början, men eftersom merparten av 

bakgrundsforskningen verkar ha använt kvantitativ metod tycktes just detta faktum motivera 

valet av kvalitativ intervjumetod. Det hade varit intressant att se hur resultatet kunnat 

påverkas av en kvantitativ metod, men frågan är om det verkligen hade kunnat fånga 

deltagarnas attityder och tankar genom tabeller och värden. I likhet med denna studie använde 

sig Petterson et al. (2013) av kvalitativ intervjumetod för att ta reda på kampsportares attityder 

till viktminskning. Fördelen med t.ex. enkät vore att studien kunnat omfatta fler deltagare. Via 

internetenkät hade man exempelvis kunnat nå ett väldigt stort antal deltagare. Problemet 
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kunde bli att få folk att svara på enkäterna på ett tillräckligt omfattande sätt, då studenten 

önskade både tid och reflektion av respondenten på studiens frågor. Med tanke på att 

intervjuerna tog mellan 17-25 minuter kunde det inneburit svårigheter att motivera deltagare 

att avsätta den tiden för att svara på en enkät. Intervjuer i sin tur kan utformas på ett antal sätt. 

Studenten valde mellan personlig intervju eller fokusgrupper där valet föll på personlig 

intervju. Om studien baserat metoden på fokusgrupper hade studenten dels behövt mer träning 

i att kunna styra en sådan fokusgrupp, dessutom är attityder, tankar och känslor högst 

personliga vilket gör att dessa inte framträder i en fokusgrupp. Det svåra vore att låta alla 

komma till tals och inte påverkas för mycket av de andra. Hade studenten fått adekvat träning 

i att hantera fokusgrupper hade denna metod ändå kanske kunnat ge ett intressant resultat. 

Detta blev den avgörande faktorn i valet av personlig intervju som metod där valet föll på 

semistrukturerad intervjumetod. Detta baserade sig främst på att studiens syfte var att få fram 

deltagarnas attityder och tankar kring syfte och frågeställning. En annan anledning till detta 

var att Petterson et al. (2013) använt semistrukturerad intervjumetod för deras studie som 

även den syftade till att få fram attityder och tankar, som till synes gav ett intressant material.  

Om det givits möjlighet att göra om studien så hade valet förmodligen fortfarande blivit 

kvalitativ metod och semi-strukturerad intervjumetod för att undersöka hur uppfattningar om 

kroppsideal i samband med träning, kost och hälsa kan uttryckas av män inom 

viktklassidrotterna: kampsport och tyngdlyftning. Jag hade dock önskat mer träning i 

intervjuteknik och även gärna sett konkreta exempel på hur det kan se ut av en van forskare 

för att få en målbild. Jag hade gärna suttit med när en forskare genomfört en intervju eller sett 

något klipp från intervju. Fördelen med det skulle vara att begränsa den styrning i intervjun 

som kunde ses i den egna intervjutekniken i efterhand. Validitet och reliabilitet. Enligt Bell 

(2011) måste resultatet granskas kritiskt för att avgöra huruvida informationen är giltig och 

tillförlitligt eller inte. Reliabilitet eller tillförlitlighet mäter om tillvägagångssättet ger samma 

resultat vid olika tillfällen. Vid intervju är det högst intressant att fråga sig om två olika 

intervjuare som använder samma instrument får liknande resultat vid olika tillfällen. 

Utmaningen när man undersöker åsikter och attityder är att det finns en rad faktorer som kan 

påverka resultatet, Validiteten eller giltigheten är enligt Bell (2011)  betydligt mer komplicerat 

men i stort handlar det i studiens fall om intervjufrågorna verkligen mäter det forskaren vill 

beskriva. Vidare beskriver Bell(2011) förhållandet mellan studiens reliabilitet och validitet 

genom att illustrera hur en fråga kan ge liknande svar vid olika tillfällen, alltså är frågan 

Reliabel. Men det betyder inte för den skull att frågan mäter vad den är avsedd att mäta. Den 

är Reliabel men saknar validitet. Studiens reliabilitet kan ifrågasättas eftersom så många 
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faktorer kan ha påverkat intervjuresultatet. Den lokala anknytningen kan göra att om studien 

utförts någon annanstans kan resultatet sett något annorlunda ut. Däremot kan man gå tillbaka 

till de likheter som verkar finnas mellan studiens resultat och likheterna med resultatet i 

Petterson et al. (2013) studie som gällde kampsportares attityder till viktreglering och det 

faktum att dessa inte har en lokal anknytning. Dessutom visade resultatet att idrotten verkade 

påverka kroppsbilden högst individuellt vilket kan tolkas som att den lokala anknytningen inte 

påverkade alltför mycket.  

Mitt eget sätt att intervjua, den så kallade intervjuareffekten verkar kunna ses som den största 

felfaktorn på reliabiliteten i denna studie. Med utgångspunkt i studien som aktivt tränande och 

före detta tävlingsaktiv inom kampsporten kickboxning på SM-nivå är jag väl bekant med 

tävlande inom kampsport men som kvinnlig tävlande ur ett kvinnligt perspektiv. Jag är 

däremot inte tidigare bekant med idrotterna tyngdlyftning eller styrkelyft. Som tidigare 

tävlande inom kampsport gick jag in med vissa förväntningar om vilka resultat jag kunde 

förvänta mig, vilket kan förklara att jag verkade styra intervjuerna något mot förväntade svar. 

Eftersom intervjuerna var semistrukturerade öppnade intervjumetoden för en variation i 

resultatet beroende på vem som intervjuar och dess intervjuareffekt. Det verkar således finnas 

stor risk att resultatet sett olika ut beroende vem som genomfört intervjun. Till mitt försvar 

har jag försökt stärka reliabiliteten genom testintervju för att utvärdera frågorna och min egen 

intervjuteknik. Studiens validitet kan även den ifrågasättas men även försvaras. Validiteten 

hade kunnat höjas med en validering av intervjuguiden. Till försvar utgick utformningen av 

intervjufrågorna från Petterson et al. (2013) och dess metod att utgå från övergripande teman 

med följdfrågor och dess strävan mot ett så fritt samtal som möjligt.  

I denna studie ville studenten fånga upp mäns attityder och uppfattningar vilket vilket gjorde 

att studiens intervjumetod utgått ifrån Petterson et al. (2013) och dess intervjumetod och 

modifierat dessa för att passa just denna studie och dess syfte och frågeställning. Dessutom 

har intervjuerna föregåtts av testintervju för att höja kvaliteten. Det största tvivlet är gällande 

urvalet, eftersom urvalsmetodiken baseras på en blandning av systematiskt urval och 

bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurvalet får stå för det som kan ge de största 

betänkligheterna enligt vetenskapsteorin. Gratton & Jones (2010) beskriver detta 

urvalskriteriet som ett urval att undvika. Till dess försvar så förhöll det sig så att jag råkade 

känna några som passade in på urvalskriterierna och det verkade mer försvarbart att inkludera 

dessa snarare än att exkludera dessa av principiella skäl. Enligt Bell (2011) är det dessutom 

ofta så att en student som gör mindre projekt oftast tvingas nöja sig med de personer som 
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finns tillgängliga. Detta arbete får som ett examensarbete på grundnivå falla in under den 

kategorin.  

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen är strukturerad utifrån de fem teman i resultatredovisningen med en 

avslutande diskussion om den teoretiska ramen.  

 

Hälsosamt eller ohälsosamt? 

Deltagarna såg sig själva och sitt idrottande som övervägande hälsosamt, av svaren att döma 

verkade de dock relaterat hälsofrågan utifrån alternativet av en stillasittande livsstil och inte 

utifrån andra prestationsidrotter. Det hade varit önskvärt att deltagarna svarat på frågorna om 

hälsa jämfört med annan prestationsidrott. Detta berodde förmodligen på en otydlighet i 

frågan från min sida som intervjuare, och det faktum att jag är ovan vid intervjuteknik.   

Det framkom även uttryck för mindre hälsosamma inslag från deltagarna inom kampsport, de 

påtalade hälsoriskerna med slag mot huvudet och eventuella skador på leder efter ledlås. 

Stefan ifrågasatte samtidigt om elitidrott var hälsosamt överhuvudtaget men poängterade att 

det roliga i prestationsidrott fortfarande var väl värt riskerna. Att idrotten sågs som väl värt 

hälsoriskerna blev ett exempel på ett starkt prestationstänk enligt prestationsmodellen 

(Duesund 1996) hos deltagarna. Följdfrågan blir då vilka hälsorisker som skulle få deltagarna 

att ändra den uppfattningen. Att Stefan inte bekymrade sig nämnvärt över skador på kroppen 

efter ledlås eftersom han ansåg att dessa skador läker relativt snabbt men uttryckte att slag 

mor huvudet var problematiskt eftersom huvudet inte läker på samma sätt illustrerar vart han 

personligen drog den gränsen. 

 

Ett eller flera kroppsideal? 

Resultatet påvisade ett funktionellt ideal och det faktum att deltagarna uppenbart lägger 

mycket tid på sin träning, är tämligen medvetna om sin vikt och jobbar hårt med sina kroppar.  

De strävar uppenbarligen mot ett funktionellt ideal av en prestationsstark fysik genom att 

dagligen kämpa med det som tillhör idrotten: viktreglering, riskerna för idrottsskador och 

utmattning från den dagliga träningen. Det intressanta i sammanhanget är hur deltagarna i 

slutändan verka tycka att allt är värt i slutändan. Det verkar uppenbart att idrotten tillför något 

av värde för deltagarna som uppväger det dagliga kämpandet. Enligt Eischberg (1988) 

tillskriver prestationsmodellen utövare av prestationsidrott stor del av sitt värde som människa 
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sin plats i prestationshierarkien och att få klättra på denna hierarki med visionen av att få se 

sig själv på toppen kan vara det som motiverar deltagarna i denna studie. 

Det faktum att deltagarna till större delen såg sig själva som nöjda med sina kroppar kan ses 

som en likhet med resultatet i studien av Picket, Lewis, och Cash (2005) som visade att de 

kroppsbyggare som investerade mycket tid i sin kropp även visade sig vara mest nöjd med sin 

kropp. Ett problem med den liknelsen är dock att i kroppsbyggning tävlar man med sin kropps 

utseende till skillnad mot viktklassidrotter som bedöms efter prestation. 

 

Förhållande till mat 

Att tävla inom idrotter med viktklassindelning verkade påverka deltagarnas förhållande till 

mat genom en hög disciplin i kosthållningen inför invägning och tävling. Att denna process är 

påfrestande psykiskt för deltagarna visades tydligt i deltagarnas lättnad när invägning vara 

över, att få ”synda” efteråt och deras behov av att få återställa kroppens vätskebalans efter 

invägning. Att deltagarna är beredda att reglera vikten genom strikt kosthållning på detta sätt 

kan bero på likheten med studien av Petterson et al. (2013) som visade på att viktreglering hos 

kampsportarna gav dem en känsla av att vara en riktig atlet samt verkade fungera som en 

första kontroll på om viljan och disciplinen fanns där. Eftersom tre tyngdlyftare inkluderas i 

denna studie och gav uttryck för liknande tankar vore det därför intressant att ta reda på om 

denna attityd vore överförbart även på tyngdlyftare. Som ett exempel på att tävlande i idrotter 

med viktklassindelning påverkar relationen till kosten på likande sätt oavsett idrott.  

 

 

Val av viktklass och att byta viktklass 

Vissa resultat blev inte som jag förväntade mig, vilket blev intressant, Exempelvis förväntade 

jag mig att byta viktklass till en lättare skulle ses om något positivt, en fördel. En förklaring 

till det kan vara mitt kvinnliga perspektiv och med tanke på bakgrundsforskningen (Furnham, 

Badmin & Sneade 2002, Davis & Cowels 1991, Lubans & Cliff 2011, Silvberstein et al. 

1988) som pekar på att kvinnor i större utsträckning verkar mer positiv till viktreglering än 

män, vilket kan förklara att jag gick in med en högst personlig uppfattning om vilka resultat 

jag förväntades hitta. Istället verkade de manliga deltagarna något kritiska till viktminskning, 

mer villiga att gå upp i vikt och mer fokuserade på att utveckla styrka.  Frågan är om svaren 

från de manliga deltagarna kan ses mot de sociala normer där det inte anses som något 

manligt att bekymra sig över vikten inte ville erkänna funderingar kring detta? I synnerhet då 

de blev intervjuade av en kvinnlig student. Med tanke på att bakgrundsforskningen pekar på 
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att män tänker mer på viktökning, muskler och styrka väljer jag ändå att avfärda den tanken. 

Ytterligare ett resultat enligt bakgrundsforskningen och enligt Petterson et al. (2013)  visade 

sig då deltagarna verkat acceptera viktregleringen som en del av sporten, det som skiljde från 

studien av Petterson et al. (2013) var att det verkade finnas en något negativ syn på kortsiktiga 

viktregleringsmetoder som bastu eller svettdräkt. Detta kan bero på att studien inte tittade på 

olika viktminskningsmetoder utan viktminskning som helhet. Det kan även bero på att 

deltagarna ser långsiktig viktreglering som bättre ur prestationssynpunkt. 

 Men det intressanta var att studien av Petterson et al. (2013) gällde enbart kampsportare. I 

denna studie uppfattades samma attityd till viktreglering även hos tyngdlyftarna. Kan det 

därför antas att de attityder som Petterson et al. (2013) visade på gäller även tyngdlyftning?  

Problemet är att denna studie inkluderade enbart tre tyngdlyftare och att anta det påståendet 

blir därför problematiskt. Frågan är även om jag som intervjuare kan ha styrt intervjuerna 

utifrån mina förväntningar. Det är dock svårt att se intervjuareffekten som största faktor med 

tanke på att idrottens regler ser ut som de gör och att det logiskt sett borde vara en större orsak 

till resultatet. Vill deltagarna tävla i en viktklassidrott så måste den tävlande rätta sig efter 

detta och väga in i rätt viktklass.  

 

Kroppsuppfattning och självkänsla 

Att tävla i viktklassidrotter verkade påverka deltagarnas kroppsuppfattning genom en 

funktionell syn på deras kropp. Utövarnas kropp blev genom idrotten ett verktyg för att 

prestera på bästa sätt. Vissa av deltagarna uttryckte dock en risk med samhällets utseendeideal 

för deras kroppsuppfattning. Detta verkade dock inte bekymra dom nämnvärt och kan bero på 

att deltagarna lägger mycket tid och möda i sin idrott och till stor del identifierar sig med sin 

idrott. Därför verkar den funktionellt baserade kroppsuppsuppfattningen vara överordnad 

eventuell påverkan på kroppsuppfattningen från samhällets utseendeideal. 

Intressant fynd i detta tema var även att ökad vikt kunde ses som ökad styrka och som något 

positivt för kroppsuppfattningen av deltagarna, att även detta går i linje med 

bakgrundsforskningen av (Furnham, Badmin & Sneade 2002, Davis & Cowels 1991, Lubans 

& Cliff 2011, Silvberstein et al. 1988) som visade på att män tenderade att fokusera på ökad 

styrka och viktökning. Det intressanta i fyndet var att urvalet i bakgrundsforskningen skiljer 

sig åt men ger liknande resultat oavsett om det handlar om viktklassidrott eller pojkar/män i 

allmänheten.  
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Till sist gäller diskussionen reflektion kring den teoretiska ramen. Som tidigare påvisats anser 

Duesund (1996) att den teoretiska ramens delar flyter in i varandra, problemet är, som den 

framställs av Duesund (1996),som om att de är tre fristående delar. Det kan försiktigt uttryckt 

tolkas som att litteraturens budskap och illustrationen inte ger samma budskap. Ett bättre sätt 

att illustrera kroppskulturmodellen och som denna genomförda studie ger stöd för är att låta 

de tre delarna överlappa varandra enligt fig (3). Jag har utgått ifrån att delarna hänger ihop 

vilket gör att även resultatet har analyserats därefter. Ett exempel på detta blev att deltagarnas 

inställning till mat kunde ses ur samtliga perspektiv. Även där resultatet att deltagarnas 

viktreglering övergick från ett prestationsperspektiv till ett hälsoperspektiv verkar vara ett 

exempel på hur delarna verkar flyta in i varandra. 

 

Fig (3) En kroppskulturmodell modifierad enligt min tolkning.  

Slutsats 
Det verkar som att deltagarna inte vill låta sitt tävlande i en viktklassidrott styra synen på sin 

kroppsuppfattning, utan hålla viktreglering till en avgränsad del av sporten som ett nödvändigt 

ont med ett funktionellt ändamål. En annan slutsats var att deltagarnas uppfattningar om 

kroppsideal varierade och verkade snarare vara ett utseendeideal grundad av övriga samhället, 

än ett ideal uttalat av sportens viktfokus. Ett förslag till fortsatt forskning vore att se hur 

kroppsuppfattningen och synen på träning kost och hälsa kan påverkas av att tävla inom ännu 

mer kroppsfokuserade idrotter som bodybuilding och bodyfitness, där man tävlar med sin 

kropps utseende.  
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bilagor. 

Bilaga1  
 

 

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar 

människor  

När ett uppsatsarbete som involverar människor genomförs är det av vikt att det sker under etiskt 

godtagbara former. Vid Högskolan Dalarna finns det därför en Forskningsetisk nämnd (FEN), som ska 

se till att uppsatser på grundnivå och avancerad nivå sker i enlighet med grundläggande principer och 

krav.  

De forskningsetiska principerna och kraven som gäller vid Högskolan kan din handledare upplysa dig 

om. De finns också presenterade i en inspelad föreläsning som du kan ladda ner från FEN:s hemsida 

(se www.du.se/forskningsetik) 

Om du och/eller din handledare bedömer din undersökning som etiskt problematisk, eller tror att den 

kan innehålla en etisk problematik, ska den etikprövas. Detta innebär att du lämnar in en ansökan till 

Forskningsetiska nämnden, som granskar studien, och avgör huruvida den får genomföras eller inte, 

samt vad som krävs för att den ska få genomföras.  

För att underlätta bedömningen över huruvida du behöver lämna in en etisk ansökan eller inte 

finner du nedan en blankett för etisk egengranskning. Om någon av frågorna 1-7 besvarats ”Ja” 

eller ”Tveksamt” måste du diskutera med din handledare huruvida du behöver göra en etisk 

ansökan eller inte.  
 
Om det är något som du undrar över och som din handledare inte kan svara på kontaktar du nämndens 

ordförande. 

Ansökningsblankett och ansökningsanvisningar finner du på nämndens hemsida se 

www.du.se/forskningsetik  

http://www.du.se/forskningsetik
http://www.du.se/forskningsetik
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Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor  

Projekttitel:  

Student/studenter: 

Handledare:   

 

    

Ja Tveksamt Nej 

 

1 

 

 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 

innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv 

förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt 

personer i beroendeställning i förhållande till den som utför 

studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter och 

elever)?  

 

  X 

 

2 

 

Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 

kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer 

inte att få full information om undersökningen och/eller 

möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?   

 

  X 

 

3 

 

 

Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 

forskningspersonerna?  

  

  X 

 

4 

 

 

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt 

eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 

 

  

x 

 

 

5 

 

 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande 

eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 

 

   

X 

 

6 

   X 
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 Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i 

eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett 

register)?  

 

Med känsliga personuppgifter avses, enligt 

Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller 

sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 

filosofisk övertygelse samt medlemskap i fackförening 

 

 

7 

 

Avser du att behandla personuppgifter som avser 

lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 

straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 

frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att ingå i 

en struktur (till exempel ett register)? 

  

  X 

 
              Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23  
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Bilaga2.  

 

PM  

 

Janna Lofvars  

Idrottstränarprogrammet med inriktning mot prestation 

Högskolan Dalarna VT2016 

Kurs: Idrottsvetenskaplig fördjupning 

Handledare: Erik Backman 

 

Preliminär frågeställning 

Hur påverkar det mäns kroppsuppfattning att tävla inom idrotter med viktklassindelning samt 

idrotter där estetik och låg fettprocent är avgörande?  

Hur påverkas mäns självkänsla att delta i sådana idrotter? 

Hur påverkas i sin tur mäns syn på sitt idrottande och viktreglering? 

Syfte 

Att undersöka mäns uppfattning om kroppsideal i samband med träning, kost och hälsa.  

I synnerhet gällande viktklassidrotter samt idrotter där estetik/låg fettprocent spelar stor roll.  

Problem 

När ovan nämna ämnen undersöks/avhandlas är det mest flickor eller kvinnor som berörs och 

männen hamnar lite skymundan. Därför vill jag utöka kunskapen inom området gällande även män. 

Metod: 

Jag vill använda intervjuer som datainsamlingsmetod, denna studie kommer bli kvalitativ uppsats 

med en induktiv ansats. Eftersom denna studie syftar till att beskriva känslor och tankar för att sedan 

försöka analysera genom att bryta ner materialet och därefter komma till en slutsats. Jag syftar till 

att använda djupintervjuer som datainsamlingsmetod och i detta läge handlar urvalet främst om 

idrottande män, och särskilt de inom idrotter med viktklasser samt idrotter där låg fettprocent och 

estetik kan vara avgörande för resultatet. 

Metoden för att arbeta fram intervjuguide grundas på metoden i S Petterson et Al. (2013) studie med 

mindre förändringar där det behövs då andra idrotter än kampsport är inkluderade i denna studie. 

Där intervjufrågorna tematiserades istället för en fastställda intervjufrågor, detta för att ge minimal 

styrning av den intervjuade.  Valet av metod beror på att jag syftar till att använda djupintervjuer 

som originalstudien och metodvalet känns lämpligt då jag även i denna studie syftar till att minimera 

styrningen av svaren. Att i förhand låta intervjupersonerna få läsa vilka teman som ingår syftar till att 

förbereda intervjupersonerna och låta dem reflektera just vad de anser viktigt att få fram.  
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Urvalet sker genom en loka idrottsförening aktiv inom aktuella riskidrotter där deltagarna får 

möjlighet att se intervjuguide innan, samt informeras om studiens frågeställning, syfte och 

problemställning samt nyttan med informationen. Detta för att ge en god transparens gentemot 

deltagaren och att ge deltagaren möjligheten till ett aktivt och val utan dolda avsikter. 

Teman/intervjuguide:  

 Generella funderingar/reflektioner kring mat och kroppsvikt.  

 Val av viktklass (viktklassidrotter)   

 Strategier för att klara vikten samt återfå vikt efter invägning (viktklassidrotter)  

 Kost före/under/efter tävling  

 Mental påverkan från omgivningen (familj, klubbkamrater, tränare, vänner…)  

 Kosten och träningens påverkan på humöret. 

Preliminär tidsplan:  

Detta skall vara klart att visas upp 2a juni då C-uppsatskursen avslutas. Mer detaljerad tidsplan görs 

upp i samverkan med handledare.  

Varför är detta viktigt?  

Som det framkommer konstaterar flera av artiklarna att både män och kvinnor är lika missnöjda med 

sin vikt och kropp, Förutom forskningen kring kopplingen mellan kvinnor, kroppsligt missnöje och 

ätstörningar, depression och risken för psykisk ohälsa behövs därför mer forskning kring män och 

deras kroppsuppfattning.( L.R.Silvberstein et. Al (1988), D.R Lubans , D.P Cliff (2011), A.Furnham, 

N.Badmin & I. Sneade (2002), C.Davis, M.Cowels (1991) ) I kombination med Idrotter med viktklasser 

och där estetik och låg andel kroppsfett ligger generellt sett i riskzonen för denna typ av problematik 

avser studien avgränsa sig till män inom dessa idrotter eftersom det är viktigt att förstå hur 

deltagande i dessa idrotter påverkar mäns kroppsuppfattning o självkänsla. För att ytterligare betona 

vikten av denna studie sker enligt flera kampsportsmedier som de svenska internettidnigar för 

kampsport som Kimura och MMA-nytt men även internationella internettidningar för kampsport som 

MMA News har flera fall där manliga kampsportsutövare svimmat av i samband med för hård 

bantning inför match, och det har även hänt att utövare har avlidit till följd av detta. Och med en 

bättre förståelse för problematiken borde man rimligtvis vara närmare en lösning på problemet.  

Kunskapsläget  

Bakgrundsfakta om könsskillnader gällande självkänsla och kroppsuppfattning  

 En studie av D.R Lubans , D.P Cliff (2011) hade som syfte att undersöka könsskillnader i förhållandet 

mellan muskulär styrka, kroppskomposition och fysisk kroppsuppfattning hos tonåringar. Där 

undersökningen mätte dessa värden och jämförde med deras ”profil” för kroppsuppfattning. 

Intressanta fynd var att pojkar värderade sitt själv-värde i högre grad kopplat till deras absoluta 

styrka men inte till deras relativa styrka. Det visade sig således att de ”vikter pojkarna lyfter” är 

viktigare än hur vikten är sett relativt till kroppsstorleken.  Inte heller spelade andelen kroppsfett 

någon större roll på självkänslan men hur attraktiva dom fann sig själva var dock kopplat andel 

kroppsfett både hos pojkar och hos flickor. 

 

En studie av A.Furnham, N.Badmin & I. Sneade (2002) är kvalitativ till sin karaktär och undersökte 

könsskillnader i självkänsla, ätbeteende och anledningar att träna hos tonåriga pojkar o flickor. 

Studien kom då fram till att pojkar är lika missnöjda med sin kropp som flickor, men av olika 
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anledningar: pojkar vill främst forma kroppen och bygga muskler mot en idealbild med breda axlar, 

stora biceps och bred rygg med en klassisk V-form på kroppen. Detta ideal menar studien på är 

grunden till att många pojkar ser sig själva som underviktiga i förhållande till standarden. Till skillnad 

mot flickor ser killar ser underviktig som något negativt. Hos flickor ses det som normativt att gå på 

diet till skillnad mot pojkar och att även anledningarna att gå på diet skiljer sig åt mellan könen och 

med ökad ålder.  

 En Studie av L.R.Silvberstein et. Al (1988)  är kvalitativ till sin karaktär och även källa till föregående 

artikel, varför dessa två ter sig väldigt lika.  Denna syftar till att ta reda på relationen mellan missnöje 

med kroppen, självförtroende, kostvanor och träningsvanor, och om män o kvinnor skiljer sig åt. 

Denna artikel som källa till föregående artikel konstaterar att män o kvinnor är lika missnöjda men 

att över olika saker, där kvinnor generellt sett vill gå ner i vikt och män oftast önskar gå upp i vikt. 

Den allmänna självkänslan konstateras kopplat till hur bekväm och nöjd man är med sin kropp vilket 

gällde både kvinnor och män. Undervikt visades vara en källa till missnöje till skillnad mot kvinnor. 

Tre faktorer sågs som viktiga för mäns självförtroende ” physical attractiveness” vilket betyder hur 

nöjd personen är med sitt generella utseende som ansikte o fysik, ”upperbody strenght” vilket anger 

hur nöjd personen är med funktion o styrka i överkroppen och bidrar till den ideala V-formen på 

överkroppen och sist ”physical condition” vilket anger hur väl kroppen fungerar så att säga. Studien 

anger roten till grunden till självkänsla är hur man ser sig själv i förhållande till det ideala jaget och ett 

misslyckande att matcha dessa är troligt att skada självkänslan och frammana självkritik. 

En kvalitativ studie av C.Davis, M.Cowels (1991)  har titta på sambanden mellan kroppsuppfattning 

hos fysiskt aktiva män och kvinnor med deras funderingar kring kost, kroppsvikt och hur mkt dom 

tränar. Resultaten i studien ska ses i ett socialt sammanhang som hälsa och könsroller, faktorer som 

sannolikt påverkar attityder som vad som kan anses som attraktivt hos de båda könen. Även denna 

studie konstaterar att både män och kvinnor är lika missnöjda med sin vikt, däremot var kvinnor mer 

missnöjda med sitt utseende generellt och la större vikt vid sitt utseende som grund till välmående. 

Hos kvinnor och äldre män kopplades inte graden av fysisk aktivitet till kroppsuppfattningen. Yngre 

män var däremot mer nöjda med sig kropp ju mer dom tränade, och ju mer dom fokuserade på sin 

kropp så åldersskillnader i hur variablerna kopplas samman kunde utläsas av resultatet.  

Vad har jag funnit om kampsportare och deras tankar kring viktnedgång?  

Metoden i denna kvalitativa studie av S Petterson et Al. (2013)  använder grundad teori som 

analysverktyg och resultatinsamlingen använde både intervju och observation för att besvara 

frågeställningen. I studien hade 9 män och 5 kvinnor landslagstävlande i 3 olympiska kampsporter 

intervjuats och observerats på tävling i europeiska mästerskap, internet användes även som källa för 

att observera citat gjorda på internet efteråt av de tävlande. Intressanta fynd fanns även att hitta i 

denna studie då det visa sig att praktisera viktreglering innan match gav deltagarna en känsla av att 

vara en ”riktig atlet” och sågs som en viktig procedur i den mentala förberedelsen inför match 

(känner till stor del igen känslan från mitt eget tävlande författarens anm)  intressant! En av 

slutsatserna var att viktreglering spelar en stor mental roll i förberedelserna inför match för tävlande 

inom kampsport. Detta trots att positiva men även negativa hälsoeffekter med snabb viktnedgång 

påvisats vetenskapligt. resultaten från Petterssons studie visar att:  

 En av deltagarna tyckte det var en viktig del I förberedelserna och ett sätt att se om viljan o 

disciplinen finns där, och finns inte ens disciplinen att följa en diet och förmåga att kunna 

kontrollera sin vikt så ses det som ett dåligt tecken inför matchen.  
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 En annan av deltagarna beskriver känslan inför match med viktreglering och träning inför 

match som att känna sig som filmkaraktären Rocky Balboa i den berömda scenen när han 

joggar uppför trapporna och reser handen i en segergest.   

 En tredje deltagare beskriver att innan han bytte till en högre viktklass så kändes invägningen 

och att klara vikten som den första stora segern, sedan kom själva matchen. 

 

Vad har jag funnit om dansares och deras karaktär?  

Även denna studie är kvantitativ till sin karaktär, väldigt kort summerat konstaterar J. Eusanio et Al 

(2014) redan I abstraktet att dansare har en ständig strävan efter perfektion vilket gör att dom kan 

nå elitnivå men denna förmåga är även kopplat till bla depression, ätstörningar, intern skam och låg 

självkänsla. Denna studie undersökte sambandet mellan multidimensionella aspekter av 

perfektionism och helheten i självuppfattning hos elitdansare vilket jämfördes med en ”frisk” 

kontrollgrupp icke-dansare. Slutsatsen var att dansare skulle behöva program för att höja självkänsla 

och reducera de negativa effekterna från deras drag av perfektionism. 19 kvinnor och 5 män deltog i 

dansargruppen, där männens värde kanske skulle kunna vara användbart för C-uppsatsen. 

Presentationen av resultatet gör det dock svårt att utläsa männens värden eftersom någon tydlig 

indelning mellan män o kvinnor inte gjordes när resultatet presenterades. 
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Bilaga3 
Intervjuguide  

 Inledande frågor.  

a) Berätta om dig själv, vem du är vilken idrott du sysslar med, hur länge och på vilken nivå 

du tävlat/tävlar i denna idrott o dyl.  

 Generella funderingar/reflektioner kring mat och kroppsvikt/kroppskomposition.  

a) Förmedlas några kroppsideal genom din idrott? Vilka kroppsideal känner du förmedlas 

genom din idrott och vad beror detta ideal på? 

b) Är detta ideal hälsosamt? Motivera gärna  

c) Finns det tecken på ohälsa inom din idrott? Motivera gärna  

d) Känner du dig hälsosam? Varför/varför inte  

e) Är det viktigt för dig att uppnå idealet i din idrott? varför?  

f) Vad kan konsekvensen bli för den aktives idrottande om denne inte uppnår detta ideal?  

g) Är du nöjd med din kropp idag? Om inte, vad skulle du vilja förändra? Om ja, berätta 

varför. 

 Kost före/under/efter tävling  

a) Finns det saker du absolut inte äter som är ”förbjudna”? Motivera gärna varför du inte 

äter detta. 

b) Finns det något som du absolut inte får äta men som du tycker mycket om? 

c) Hur ser din kost ut inför/under/efter en tävling?  

d) Följer du någon speciell diet idag?  

e) Om ja, Hur löser du fika, restaurangbesök och dylikt under din diet?  

f) Periodiserar du din kost till din träning och i så fall hur? 

g) Hur påverkar din träning och kost ditt humör de olika perioderna? 

 Val av viktklass (viktklassidrotter)   

a) Vilken viktklass tävlar du i idag?  

b) Har du bytt viktklass och varför gjorde du det? 

c) Vem eller vilka faktorer låg bakom ditt beslut om viktklass?  

 

 Strategier för att klara vikten samt återfå vikt efter invägning (viktklassidrotter) 

a) Vilka koststrategier använder du för att nå din matchvikt? 

b) Vilka andra strategier använder du för att nå din viktklass?  

Till sist frågas om det är något intervjupersonen vill tillägga  
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Bilaga4  

Informationsbrev 

Du tillfrågas härmed att delta i studien: Mäns syn på träning, kost och hälsa 

inom kroppsfokuserade idrotter 

 

Studien syftar till att undersöka mäns uppfattning om kroppsideal och självkänsla i samband med 

träning, kost och hälsa. Inom viktklassidrotter samt idrotter där estetik/låg fettprocent spelar stor 

roll.  

När självkänsla och kroppsideal undersöks är det mest flickor eller kvinnor som berörs och män 

verkar hamnar lite skymundan. Därför vill jag genom denna studie utöka kunskapen inom området 

gällande män. Detta är ett studentarbete på högskolan Dalarna.  

 

Till studien söker jag manliga intervjudeltagare, 18-35år. Jag vill prata med män som är aktivt tävlande 

inom aktuella idrotter på en nationell eller motsvarande nivå med stor insikt i idrottens tävlande. Du 

tillfrågas om att delta i denna studie för att du just du verkar falla inom ramen för studiens urval och 

kunna bidra med tankar och erfarenheter som kan besvara studiens syfte. De aktuella idrotterna är 

där man tävlar inom viktklasser såsom kampsport och tyngdlyftning samt idrotter där kropp och 

utseende är viktigt såsom bodyfitness/bodybuilding. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna.  

 

Intervjun är indelad i olika teman och om du vill kan du få ta del av dessa teman på förhand för att du 

ska få tid att ta ställning till om du vill svara på dessa frågor samt för att förbereda dig att få fram vad 

just du anser viktigt att förmedla.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering.  

 

Ditt deltagande i denna studie bidrar till ökad kunskap inom området och vidare forskning. Intervjun 

beräknas ta mellan 30 – 60 minuter, Och min förhoppning är att kunna göra en ljudinspelning. Det 

finns självklart möjlighet att ta del av den färdiga studien när den är klar om du önskar.  

 

Ditt deltagande i studien är självklart anonymt och eventuella namn och känslig information kommer 

att kodas för att inte kunna härledas till dig. Intervjumaterialet kommer förvaras på ett sätt så att inga 

utomstående förutom jag och min handledare kan komma åt materialet samt kodning, 

intervjumaterial och koder kommer även att förvaras på olika ställen. Intervjumaterialet kommer att 

raderas efter att uppsatsen är godkänd och materialet inte längre behövs. 

Undersökningen är forskningsetiskt granskad av Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna.  
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Falun 2016-04-04 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga:  

 

Student idrottstränarprogrammet högskolan dalarna: Janna Lofvars  

Telnr: 0702233322 

Mail: h13janlo@du.se  

 

Undertecknas ____________________________________________ 

 

Kursansvarig: Emma Hawke PhD.  

Mail: ehw@du.se 

Telnr:0701918610 

Undertecknas____________________________________________ 
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Bilaga5 
 

Informerat samtycke 

Projekt : ”Hur påverkar det mäns kroppsuppfattning att delta och tävla inom idrotter med 

viktklassindelning samt idrotter där estetik och låg fettprocent är avgörande?” 

Jag har muntligen informerats om studiens syfte, metod, och frågeställning och 

har fått tillfälle att ställa frågor även kring nyttan med projektet. Jag har tagit 

del av ovanstående skriftliga information och samtycker till deltagande i 

studien. Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag när 

som helst och utan närmare förklaringar kan avbryta mitt deltagande.  

 

……………………                   ……………………………………………………….. 

datum                  namnteckning och namnförtydligande 

 

försöksledare:   ………………………………………………………………  

Denna blankett finns i två likalydande kopior varav försöksperson och försöksledare har var sin kopia 

 

Informerat samtycke  

 

Undertecknad har tagit del av den skriftliga informationen. 

Jag accepterar 

att delta i forskningsstudien  rörande ” Hur påverkar det mäns kroppsuppfattning att delta och tävla 

inom idrotter med viktklassindelning samt idrotter där estetik och låg fettprocent är avgörande?” och 

har förstått att mitt deltagande är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst utan någon förklaring. 

 

jag godkänner 

Att delta i intervju och har informerats om att det jag säger i intervjun inte kommer att föras vidare 

på något sätt eller kommer leda till några inskränkningar oavsett svar.   

Jag har även informerats om att intervjumaterialet förvaras på ett säkert sätt så att inga obehöriga 

kan ta del av intervjumaterialet.   

Resultatet kommer att presenteras på ett sådant sätt så att min anonymitet garanteras. 

 

Datum:……………………………… 

 

Underskrift:………………………………………………. 
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Namnförtydligande:………………………………………. 

 

Personnummer □ □ □ □ □ □ - □ □ □ □ 

 

 

 

Dokumentet är upprättat i två original varav forskningspersonen behåller den ena och det andra 

arkiveras av ansvarig prövare. 

 

 

 

 


