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Förord 
 
Inledningsvis vill vi tacka de unga fitnessatleter som deltog i vår studie. Utan er hade 
genomförandet av denna studie inte varit möjligt.  
Vi vill dessutom rikta ett stort tack till vår handledare Krister Hertting, för att du 
delat med dig av din expertis, goda råd, engagemang och uppmuntran.  
 
Genomförandet av denna studie har varit både givande och intressant, och vi önskar 
att den väcker intresse för vidare forskning på området.  
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Abstrakt 
 
Bakgrund: Det finns åtskilliga studier gjorda på kroppsbyggare och fitnessatleter där 
kroppens fysiologiska funktioner och nutritionens betydelse studerats. Kroppen står i 
fokus och blir det objekt som undersöks. En stor kunskapslucka inom forskningen är 
dock fitnessatleters upplevelser kring olika fenomen och företeelser som är en stor del 
av deras liv. Motivet till att genomföra denna studie, väcktes utifrån denna iakttagelse. 
Syfte: Syftet med studien är att skapa kunskap om unga fitnessatleters upplevelser 
kring kroppsideal, självobjektifiering och psykosocial hälsa inom fitnesskulturen. 
Teoretisk referensram: Studien har sin utgångspunkt i den sociokulturella teorin, 
praktikgemenskaper, samt objektifierings- och självobjektifieringsteorin. De två 
förstnämnda teorierna innebär att individen lär sig och formas utifrån den sociokultur 
denne befinner sig i, med hjälp av artefakter och redskap. Den sistnämnda teorin 
bygger på att individens kropp betraktas likt ett objekt, vilket reduceras till något som 
är till för andra att uppskatta eller recensera. Metod: Den kvalitativa 
empiriinsamlingen bestod av intervjuer. Då data skulle analyseras, användes 
diskursanalys som verktyg för att filtrera transkriberad data från intervjuerna. Utifrån 
detta kunde diskurser identifieras, som sedan delades upp i olika kategorier/teman. 
Resultat: Av studien framkom det olika diskurser kring kroppsideal, 
självobjektifiering och psykosocial påverkan. Samtliga diskurser innefattade sociala 
medier som påverkan. ”Förväntningar som press”, ”det vältränade kroppsidealet” och 
”kroppen som identitet” var diskurser som alla kopplades till sociala medier. Tydligt 
framkom att det finns en växelverkan i skapandet av kroppsideal, självobjektifiering 
och psykosocial påverkan, mellan fitnessatleters exponerade kroppar i sociala medier 
och omgivningens syn av dessa. Konklusion: Den diskurs som framkom tydligast var 
förväntningar som press kopplat till sociala medier. Exponering av den egna kroppen i 
sociala medier bidrar till förväntningar och en negativ press på den unga 
fitnessatleten. Framtida forskning skulle möjligen fokusera på att studera praktiska 
instanser baserade på mentala verktyg som tilldelas fitnessatleterna, för att på så vis få 
dessa att utveckla eller bibehålla en sund inställning till sporten och kulturen.   
 
Nyckelord: Fitnesskultur, sociokulturell teori, kroppsideal, självobjektifiering, 
diskurser, sociala medier.  
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Abstract 
 
Background: There are several studies done on bodybuilders and fitness athletes 
where the physiological functions of the body and the meaning of nutrition have been 
examined. Focus lies on the body, which becomes the object to examine. Thou, a gap 
of knowledge in previous research, are the experiences of the fitness athletes 
surrounding phenomena that are a part of their lives. The motive to go through with 
this study was brought on the basis of this observation. Purpose: The purpose with 
the study is to create awareness of young fitness athlete’s experiences surrounding 
body ideal, self-objectification and psychosocial health in the fitness culture. 
Theoretical framework: This study has its theoretical foundation in the sociocultural 
theory, communities of practice and also the objectification- and self-objectification 
theory. The first two theories mean that the individual learns through the sociocultural 
environment, using artifacts and tools. The last theory means that the body of the 
individual is considered as an object, which is reduced to something made for others 
to assess or review. Method: The quality based empirical data was based on 
interviews. When the data was analyzed, a discourse analysis was used as a tool to 
filter data from the transcribed interviews. From this, discourses were identified, 
which was then divided into categories/themes. Result: The study revealed different 
discourses surrounding body ideal, self-objectification and psychosocial impact. All 
the discourses included social media influence. "Expectations as pressure", "the well-
trained body ideal" and "the body as identity" discourses were all connected to social 
media. Clearly showed that there is an interaction in the creation of body ideals, self-
objectification and psychosocial impact, between the fitness athletes exposing of their 
own bodies on social media, and others view on these. Conclusion: The discourse 
that emerged most clearly was the expectation as pressure, linked to social media. The 
exposure of one's own body in social media contributes to expectations and a negative 
pressure on the young fitness athlete. Future research could possibly focus on 
studying practical instances based on the mental tools that are given to the fitness 
athletes, to thus get them to develop or maintain a healthy attitude to the sport and the 
culture. 
 
Keywords: Fitness culture, sociocultural theory, body ideal, self-objectification, 
discourses, social media.   
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1. Introduktion  
 
Fitnesskulturen är en subkultur som på senare år vandrat åt att bli en 
mainstreamkultur. Kulturen har tagit fäste i både sociala och traditionella medier, 
vilket präglat de aktuella kroppsidealen bland män och kvinnor. Samtidigt förknippas 
kroppsidealen med hälsa - en vältränad kropp blir synonymt med en hälsosam kropp. 
Denna studie ämnar skapa kunskap om fitnessatleters upplevelser kring kroppsideal, 
självobjektifiering och psykosocial hälsa, inom fitnesskulturen. Studien riktar sig mot 
fitnesstävlande atleter, då dessa ofta exponeras i sociala medier, och har kommit att 
bli målbilder för unga människor som strävar efter en “bättre” kropp. Studien 
fokuserar på unga fitnessatleters upplevelser kring de kroppsideal de aktivt bidrar till 
att utforma, självobjektifiering som kan komma att bli ett resultat av att objektifiering 
av kroppen i sociala medier, samt dessa faktorers påverkan på atleternas psykosociala 
hälsa. Vi menar att detta är ett relevant ämne att studera, då kropps- och 
hälsodiskursen verkar tendera till att förknippas med varandra, vilket paradoxalt nog, 
skulle kunna få negativa konsekvenser på den psykiska hälsan.  
 

2. Bakgrund 
 
Under dessa rubriker beskrivs forskningsområdet och befintlig forskning. Fokus 
ligger framför allt på vad tidigare forskning studerat gällande objektifiering, 
självobjektifiering och kroppsideal, kopplat till psykosocial hälsa.  
 
2.1. Tävlingsinriktad fitness 
 
Kroppsbyggning och fitness har en lång historia som sträcker sig långt bak till de 
primitiva gymmen i det antika Grekland. Från att ha varit en liten subkultur, till att i 
början av 1990-talet börjat slå rot i mainstreamkulturen. Styrketräning och dietande, 
vilket är centralt i fitnesskulturen, har kommit att bli bejakat av mainstreamkulturen, 
för att på så vis profilera sig i sociala medier (bodybuilding.com, 2014). 
Tävlingsinriktad fitness är uppdelad i olika tävlingsdicipliner. Några av dessa är 
Bodybuilding, Classic Bodybuilding, Body Fitness och Bikini Fitness. Det är en 
bedömningssport, vilket innebär att utövaren inte bedöms efter objektiva prestationer, 
utan där bedömningen snarare görs av ett antal domare som avgör och poängsätter de 
olika kriterier som varje tävlingsdiciplin efterfrågar (skkf.org, 2016). Svenska 
tävlingar arrangeras genom Svenska kroppskulturförbundet (SKKF), som är ett 
dotterförbund till det internationella ”IFBB” (International federation of 
bodybuilding). För att få tävla inom SKKF:s verksamhet krävs det att den tävlande 
dels skall vara medlem i en förening som tillhör SKKF:s förbund, och dels ha 
tävlingslicens för innevarande år.  
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2.2. Tidigare forskning 
 
I olika studier har det gjorts försök till att analysera både män och kvinnors motiv till 
att utöva kroppsbyggning eller fitness. Andreasson (2015) utförde en kvalitativ studie 
som syftade till att analysera skapandet av självbilden och genuskonstruktioner bland 
svenska manliga kroppsbyggare som är engagerade i fitnessdoping. I resultatet 
utkristalliserades tolkningarna i tre olika kategorier. Den första bygger på den 
traditionella bilden av att män bygger sin manlighet på uppfattningen om att den 
manliga kroppen är stor och muskulös, och i sin tur distanserar sig från den kvinnliga 
kroppen, som här uppfattas som svag och underlägsen. Den andra uppfattningen 
bygger på en typ av förhandlingsposition. Det kan tolkas som att individen blir 
delaktig i en grupp som representerar manlighet. Alltså, att män stöttar varandra i sina 
representationer av manlighet. Den tredje och sista kategorin bygger på att män, 
oavsett sexuell läggning, kan vara närmare män och den manliga kroppen på ett mer 
sensuellt plan, där män kan uppskatta andra mäns kroppar ur en mer estetisk aspekt, 
vilket annars hade kunnat uppfattas som feminint. På så vis blir kroppen mer 
fristående från kön/genus. Den objektifierande synen på kroppen blir viktigare än 
sexuell läggning, vilket gör det möjligt för män att uttrycka värderingar och känslor 
som traditionellt varit förknippade med feminitet eller homosexualitet.  
 
I en kvalitativ studie utförd av Suffolk (2015) undersöktes kvinnors motivation till att 
börja med tävlingsinriktad fitness, och vad som fick dessa kvinnor att fortsätta. 
Studien hade, till skillnad från tidigare studier på området, en hälsofrämjande 
utgångspunkt. Utgångspunkten i studien var “Self-determination theory”, vilket är en 
teori som bygger på känsla av kompetens, självbestämmande och social 
meningsfullhet. Resultatet från denna studie visade att de flesta deltagarna i studien 
utövade fitness med motivationen att de mådde bra utav det. Flera av deltagarna 
beskrev att de som yngre varit missnöjda med sina kroppar och blivit inspirerade 
genom vältränade kvinnor på gymmet, eller vältränade kvinnokroppar på 
tidningsomslag. De flesta deltagare i studien svarade att de fortfarande utövade 
fitness, då det gav en känsla av välmående, att känna sig stark, se vältränad ut, och bli 
sedda. Dessutom upplevde de flesta en känsla av kompetens, självbestämmande och 
social meningsfullhet.  
 
Både Andreasson (2015) och Suffolk (2015) undersöker i dessa studier motivationen 
till varför män och kvinnor ägnar sig åt kroppsbyggning och fitness, men även hur 
dessa individer formar bilden av sig själva och andra i fitnesskulturen.  
 
Frederick, Fessler och Haselton (2005) utförde en studie vars syfte var att undersöka 
hur den manliga kroppen framställs i tidningar riktade till män, respektive tidningar 
riktade till kvinnor. Man undersökte därefter vad kvinnor, respektive män, ansåg vara 
det manliga kroppsidealet. Resultatet av denna studie visade att kropparna som 
prydde omslagen på tidningarna riktade till män (fitnessmagasin), var mer muskulösa, 
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vilket männen ansåg representera det manliga kroppsidealet, i fråga om en attraktiv 
kropp.  
 
I tidningarna riktade till kvinnor, var manskropparna mindre muskulösa och tunnare 
än de kroppar som representerade idealet i tidningarna riktade till män. Kvinnorna 
som deltog i studien ansåg att dessa kroppar var närmare kroppsidealet i fråga om den 
attraktiva manskroppen. Slutsatsen i denna studie var, att män ofta övervärderar 
graden av muskularitet som är attraktivt för kvinnor.  
 
I strävan efter kroppsidealet kan träningen komma att bli tvångsmässig eller negativ, 
då jakten på “den perfekta kroppen” kan påverka individens självbild negativt, då 
målbilderna ofta är ouppnåeliga. 
 
Strealan och Hargreaves (2005) beskriver i sin studie att de positiva effekterna av 
träning riskerar att utebli bland individer som motiveras av att träna för att förbättra 
sitt utseende. Det finns risk för motsatt effekt, då individerna som lägger större vikt 
vid sitt utseende, utvecklar osunda ideal och målbilder, vilket bidrar till försämrat 
självförtroende. Individens missnöje med den egna kroppen kan då, i längden, leda till 
psykisk ohälsa. Strealan och Hargreaves (2005) beskriver att speciellt kvinnor 
upplever sig bli objektifierade genom den rådande sociokulturen.  
En tunn kropp framställs i reklam och medier som det optimala skönhetsidealet bland 
kvinnor, och kvinnor värderas snarare efter hur de ser ut, än något annat. I Strealan 
och Hargreaves (2005) studie visar resultatet på att även män, likt kvinnor, kommit att 
uppleva att de bedöms efter sitt utseende. Här har idealet utvecklats till att vara en 
muskulös kropp med låg fettprocent och synliga magrutor - ibland kroppar som för 
många män är omöjliga att uppnå. Morry och Staska (2001) fann i sin studie att män 
som läser fitnesstidningar var troligare att uttrycka oro kring sitt utseende, och även 
utveckla ätstörningar. De fann även att högre självobjektifiering korrelerade med 
ätstörningar bland både män och kvinnor. 
 
Att jämföra och utvärdera sin kropp med andra i sin omgivning, eller med 
omslagsmodeller på magasin kan alltså bidra till ökad risk för sämre självförtroende.  
 
Morrison, Kalin och Morrison (2004) genomförde en kvantitativ studie som syftade 
till att undersöka ungdomars “body-image evaluation” och “body-image investment” 
genom den sociokulturella teorin, samt “social-comparison teory”. Studien undersökte 
alltså hur ungdomar bedömde eller utvärderade sin kropp, samt hur de jämförde sina 
kroppar med “idealen”, antingen i jämförelse med kamrater, alternativt individer i sin 
närhet, eller genom tidningar och medier. Studiens resultat pekar på att den 
universella, allmänna jämförelsen med andra i individens närhet, är en starkare faktor 
för hur individen utvärderar sin egen kropp. Kvinnor var mer benägna att försöka gå 
ner i vikt och få en tunnare kropp, medan män tränade på gym oftare än kvinnor, och 
var mer benägna om att lägga på sig muskelmassa och i vissa fall använda sig av 
anabola steroider.  
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En annan studie med kvantitativ utgångspunkt som verifierar detta, är en studie utförd 
av Jones (2001). Denna studie genomfördes på tonåringar och hade 174 deltagare, 
bestående av 92 flickor och 82 pojkar.  Studien fokuserade på “social comparisons to 
models & peers” och “body image satisfaction”, samt om BMI (Body-mass index) 
spelade en roll i detta. De ville alltså undersöka hur ofta tonåringar jämförde sig med 
modeller/kändisar, kontra kamrater i sin närhet. Detta ställde de sedan i relation till 
hur tillfredsställda studiedeltagarna var med sin kroppsbild. Resultatet från denna 
studie visade, likt Morrison, Kalin och Morrison (2004), att både pojkar och flickor 
var otillfredsställda med sin kroppsbild då de jämförde sig, främst med kamrater i sin 
närhet, men även modeller/kändisar. Högre BMI hos studiedeltagaren korrelerade 
även med högre känsla av otillfredställelse av individens kroppsbild.  
 
Prichard och Tiggemann (2008) genomförde en kvantitativ studie för att se hur olika 
träningsformer påverkar hur kvinnor ser på sig själva, samt deras motiv till att utföra 
fysisk aktivitet. Studien ämnade även undersöka självobjektifiering och 
kroppsfixering i gym-miljön. 
 
I denna studie deltog det 571 kvinnor mellan åldrarna 18-71 som tränade regelbundet 
på olika gym. Kvinnorna delades upp i olika kategorier: De som tränade själva och de 
som deltog i gruppträningspass. Utifrån dessa två grupper delades de in de i olika sub-
grupper: De som deltog i gruppträningspass delades in i kategorierna 
konditionsträning, styrketräning och yogabaserad träning, medan de som tränade 
själva delades in i konditionsbaserad träning och styrketräning. De delade även in de 
kvinnor som tränade utanför gym-miljön. Detta för att studera skillnader mellan de 
som tränade i en gym-miljö och de som tränade utanför gym-miljön. Som 
mätinstrument i denna studie användes enkäter. Resultatet som Prichard och 
Tiggemann (2008) kom fram till var att kvinnorna som tränade på gym visade en 
högre grad av kroppsfixering. Istället för att träna för att förbättra sin hälsa, var 
motivet oftare att förbättra sitt utseende, jämfört med de som tränade utanför gym-
miljön. Den grupp av kvinnor där det gick att se tydligast tendenser var de kvinnor 
som tränade konditionsbaserad träning på gymmen. Denna grupp visade upp tydligast 
resultat kring självobjektifiering och ätstörningar.   
 
Slutsatsen, och det som enligt Prichard och Tiggemann (2008) var det mest relevanta 
bidraget till forskningen, var resultatet kring de kvinnor som tränade 
konditionsbaserad träning. Denna grupp hade sämst självkänsla kopplat till sig egen 
kroppsbild. Det visade sig även att denna träningsform som var den mest populära 
bland de kvinnor som deltog i studien.  
 
I en studie utförd av Hallsworth, Tiggemann och Wade (2005) var syftet att 
undersöka om kroppsbyggare i större utsträckning led av självobjektifiering jämfört 
med styrkelyftare och ej tränande individer. Resultatet visade att kroppsbyggare hade 
signifikant högre värden av självobjektifiering än de andra grupperna. I slutsatsen 
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beskrev författarna till studien att resultatet föreslog att kroppsbyggning möjligtvis 
inte resulterar i förbättrad allmän hälsa.  
 
Vi ämnar med denna studie, att genom intervjuer, skapa kunskap om unga 
fitnessatleters upplevelser kring kroppsideal, självobjektifiering och psykosocial hälsa 
inom fitnesskulturen. Vi menar att detta kan vara ett relevant bidrag till den befintliga 
forskningen inom området. 
 

3. Syfte & Frågeställningar 
 
Syftet med studien är att skapa kunskap om unga fitnessatleters upplevelser kring 
kroppsideal, självobjektifiering och psykosocial hälsa inom fitnesskulturen.  
 

• Hur talar fitnessatleter om påverkan kring/av mental och psykosocial hälsa 
inom fitnesskulturen?  

• Hur talar fitnessatleter om kroppsideal och förväntningar? 
• Hur talar fitnessatleter om objektifiering och självobjektifiering? 
• Hur kan ett pedagogiskt perspektiv synliggöra och påverka diskurser om 

fitnessatleter? 
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4. Teoretisk referensram 
 
I denna del förklaras de olika teorier och begrepp som utgör det teoretiska ramverket 
för studien.  
 
4.1. Sociokulturell teori 
 
Denna teori handlar om att människan använder sig av kulturella redskap och verktyg, 
så kallade artefakter, för att utveckla kunskap och lärande. Teorin bygger på att 
människans handlingar och praktiker är medierande, vilket innebär att en använder sig 
av kulturella redskap för att kommunicera och lära i olika sociala kontexter. 
Mediering kan förklaras som samverkan mellan individen och de kulturella redskap 
som krävs för att människan ska ha möjlighet att göra sig förstådd eller föra kunskap 
vidare. Säljö (2010) beskriver olika typer av redskap som kallas “artefakter”. Dessa 
ses som en nödvändighet för utvecklandet av lärande i den sociala och kulturella 
kontexten. Det finns tre olika typer av artefakter: Primära artefakter, sekundära 
artefakter, och tertiära artefakter. De primära artefakterna kan beskrivas som en 
förlängd arm för att underlätta människans vardag. Detta kan vara exempelvis en 
gaffel, en surfplatta, en skivstång, eller någon form av transportmedel. De sekundära 
artefakterna kan beskrivas som ett sätt för att förstå hur de primära artefakterna 
fungerar. Exempelvis kan detta vara en instruktionsmanual eller en bok som förklarar 
hur en viss typ av gymutrustning eller kaffebryggare fungerar. De tertiära artefakterna 
kan beskrivas som en förlängning av de sekundära artefakterna. Dessa typer av 
artefakter har en mer indirekt koppling till hur de primära artefakterna produceras och 
används. Tertiära artefakter handlar om att framställa, analysera och förstå världen 
(Säljö, 2010). Exempel på dessa kan vara datorspel, virtuella världar eller en roman. 
Dessa tre olika typer av artefakter kan ses som kategoriseringar av redskap som 
används av människan för att underlätta lärandet i den sociala kontexten. Vissa 
artefakter har en hjälpande del för att lärandet ska bli betydelsefullt i den kulturella 
och sociala miljön (Säljö, 2010). Människokroppen kan ses som ett kulturellt redskap, 
som kan mediera välmående och hälsa, men även status och styrka.  

 
4.2. Praktikgemenskaper 
 
Wenger (1998) menar att vi människor är sociala varelser och att vi lär oss ständigt 
via olika sociala sammanhang. Dessa olika sammanhang kallas för 
praktikgemenskaper.  
 
En praktikgemenskap är grupp individer som har något gemensamt. Det kan vara allt 
från små grupper till stora organisationer där lärande sker genom olika former av 
kommunikation om det gemensamma ämnet individerna har i den specifika 
praktikgemenskapen. En praktikgemenskap kan vara allt ifrån ett arbetslag på jobbet 
till en träningsgrupp på gymmet, där alla har ett gemensamt intresse. Det förutsätter 
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dock inte att alla måste ha lika mycket kunskap eller samma bakgrund för att vara en 
del av praktikgemenskapen. Deltagandet är en aktiv process där det hela tiden gäller 
att kunna vara med och utveckla processen (Wenger, 1998).  
Wenger (1998) beskriver att lärandet är en rörlig process som hela tiden utvecklas och 
förnyas. Lärandet i gruppen som utgör en praktikgemenskap är dynamisk - när nya 
individer introduceras för praktikgemenskapen, förs kunskap vidare, men kan även 
förnyas och utvecklas. De nya “medlemmarna” i praktikgemenskapen kan bidra med 
nya tankar, idéer och kunskap, medan de själva kan ta till sig befintlig kunskap inom 
gruppen. Wenger (1998) menar på att lärandet på så vis hela tiden utvecklas, och 
aldrig stannar av. 
 
Wenger (1998) menar även att det är i de olika praktikgemenskaperna individen är 
involverad i, som skapar dennes identitet. Ju mer involverad en är i den 
praktikgemenskapen, ju starkare blir ens identitet och hur en ser på sig själv, men 
även hur andra ser på en. Det är olika händelser och deltagande som skapar en 
individs identitet. Detta är en levande process som är föränderlig hela tiden beroende 
på hur de olika händelserna i livet uppstår, och att det är den sociala kontexten som 
avgör hur ens identitet förändras eller blir nyskapad. Wenger (1998) beskriver att det 
är de praktikgemenskaper som en individ inte är delaktig i, men som ändå finns i 
individens liv, som skapar förutsättningar för att en person ska kunna bli mer delaktig 
i de andra praktikgemenskaperna som den är involverad i. Lärande skapas utifrån den 
sociala kontexten i de olika praktikgemenskaperna, men det är även något som skapar 
en maktkonstruktion, där vissa i praktikgemenskapen skapar sig makt gentemot andra.  
 
4.2.1. Situerat lärande 
 
I boken Situated learning: Legitimate peripheral participation från (1991) 
skriver Lave och Wenger ett uttryck som är “Legitimate peripheral participation” 
vilket handlar om relationen mellan de nya och de gamla medlemmarna i en 
praktikgemenskap där kunskap, identiteter, situationer och artefakter är väsentliga: En 
börjar som nybörjare, och genom att delta och vägledas av andra kan denne nybörjare 
jobba sig in till kärnan av praktikgemenskapen och så småningom bli expert inom 
praktikgemenskapen. Situerat lärande innebär att lärande aldrig sker i ett socialt eller 
kulturellt vakuum, utan att lärande alltid sker inom en specifik kontext eller kultur. 
Exempelvis används olika kulturella redskap för att kommunicera lärande. Likt en 
praktikgemenskap sker lärandet i ett samspel genom materiella och immateriella 
redskap i form av exempelvis språk, symboler och materiella ting. Det kollektiva 
minnet växer och formas alltså fram genom växelverkan av dessa materiella och 
immateriella krafter. Inom dessa ramar som utgörs av institutioner och redskap, 
skapas även situerade identiteter, vilket innebär att individen skapar sig en 
situationsbaserad identitet, där varje situerad identitet har förväntningar på sig. Detta 
kan exempelvis vara en chef på en arbetsplats, en idrottslärare, eller en roll i en 
kamratgrupp (Säljö, 2010).  
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4.3. Objektifieringsteorin och självobjektifiering 
 
Fredrickson och Roberts (1997) teori om objektifiering bygger på att kroppen i 
västerländsk kultur betraktas som sexuellt objekt vilket är till för andra att betrakta 
och värdera. Enligt denna teori är framförallt kvinnors kroppar utsatta för ständigt 
granskande och värderande. Sociala medier i kombination med medias exponering av 
attraktiva, vältränade eller smala kroppar och kroppsattribut, bidrar till en press hos 
individen att framställa den egna kroppen som attraktiv och sexig (Daniel & Bridges, 
2010; Fredrickson & Roberts, 1997; Morry & Staska, 2001). 
 
Värderandet av kroppen i kombination med att den exponeras i sociala medier, leder 
därmed till en självbild hos individen som får denne att betrakta sig själv ur ett 
tredjepersonsperspektiv. Enligt Fredrickson och Roberts (1997) blir denna 
objektifieringsprocess ett steg mot ”självobjektifiering”. Självobjektifieringen innebär 
att individens kropp betraktas likt ett objekt, vilket reduceras till något som är till för 
andra att uppskatta eller recensera. Detta kan i sin tur innebära att individens hälsa blir 
av sekundär prioritet (Fredrickson & Roberts, 1997).  
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5. Metod 
 
Under denna rubrik beskrivs den metod som använts till datainsamling. Här beskrivs 
dessutom hur urval av studiedeltagare gått till, vilka etiska ställningstaganden som 
gjorts, hur studien kommit att genomföras, samt hur det empiriska materialet 
analyserats.  
 
Enligt Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) ska valet av metod, samt 
metoddiskursen, i de flesta fall grunda sig i metodologiska överväganden. 
Metodologin skapar en brygga mellan de teoretiska antaganden och den metod en har 
valt att utgå från när en ska skriva sin uppsats. Det är även de vetenskapsteoretiska 
antagandena och valet av metod som ligger till grund för att kunna utforma sin 
frågeställning. 
 
Denna studie har genomförts med utgångspunkt i kvalitativ metod. Kvalitativa 
metoder växte fram som en motsats till kvantitativa metoder. Medan kvantitativa 
metoder mäter exempelvis längd, vikt, mängd, differens eller summa, är kvalitativa 
metoder avsedda för att mäta sådant som känslor, upplevelser, smak eller sociala 
fenomen. Kvalitativa metoder syftar alltså till att se om ett fenomen existerar, hur 
detta fungerar och i vilka situationer detta kan uppstå eller förekomma (Ahrne & 
Svensson, 2011). 
Kvalitativa metoder genererar vad en brukar kalla för “mjuk data”, vilket innebär att 
analys av data består av tolkning av data. Denna studies genomförande grundar sig i 
kvalitativa metoder, och i detta fall intervjuer som datainsamlingsmetod. Motivet till 
detta val, var att denna typ av datainsamlingsmetod ger kunskap kring upplevelser och 
känslor kring olika fenomen, till skillnad från exempelvis en enkätstudie som snarare 
genererat kvantitativ “hård data”. Denna metod var alltså mest passande för vad 
studien ämnade undersöka.  
 
5.1. Metodval 
 
I denna studie användes intervjuer som metod att samla in data. När en talar om att 
uppnå representativitet i kvantitativa metoder görs detta genom statistiskt korrekta 
urval, medan kvalitativa metoder snarare uppnår generaliserbarhet och trovärdighet 
genom material om ett visst fenomen som inte gått att få genom exempelvis enkäter. 
Intervjun, till skillnad från exempelvis enkäten, ger forskaren möjlighet att samla in 
och analysera material som innefattar upplevelser, känslor och företeelser i sociala 
miljöer (Ahrne & Svensson, 2011).  
I denna studie undersöktes upplevelser kring kroppsideal, självobjektifiering och 
psykosocial hälsa inom fitnesskulturen. Tillsammans med unga fitnessatleter 
genomfördes semistrukturerade intervjuer. Denna typ av intervju innebär att forskare 
och intervjuperson (som inte känner varandra) ses för att genomföra ett samtal i ett 
visst syfte, öga mot öga. Forskaren ska här försöka sträva efter objektivitet genom att 
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helst hålla sig så neutral som möjligt i samtalet, för att på så vis inte påverka 
intervjupersonens svar (Ahrne & Svensson, 2011).  
 
Intervjuguiden utformades genom kategorier som representerade syfte och 
frågeställningar (Se bilaga 1.), för att på så vis strukturerat täcka studiens 
frågeställningar.    
 
5.2. Urval 
 
Enligt Ahrne och Svensson (2011) är 6-8 individer ett minimum för antal 
intervjupersoner i en studie, då 1-2 individer knappast kan representera den grupp 
studien avser att undersöka. När det talas om representativitet i kvalitativa intervjuer 
brukar en tala om att forskaren ska uppnå en mättnad. Detta innebär att forskaren bör 
känna igen ett återkommande svarsmönster i de olika intervjuerna. Då är ytterligare 
intervjuer eventuellt överflödiga, eftersom fler intervjuer möjligen inte ger mer 
kunskap kring ämnet. Med anledning av detta, togs beslutet att genomföra sex stycken 
intervjuer.  
 
För studien gjordes ett målstyrt urval. Detta innebär att studiedeltagare väljs ut på icke 
slumpmässigt vis. De potentiella studiedeltagare som tillfrågas är alltså relevanta för 
studiens forskningsfrågor (Bryman, 2011) 
 
I studien gjordes avgränsningen av studiedeltagare till unga fitnessatleter i åldrarna 
20-25, då det var nödvändigt att avgränsa urvalet baserat på ålder. Det andra kriteriet 
för studiedeltagare var att denne ska ha genomfört minst två tävlingssäsonger (dvs. 
genomfört två dieter inför minst två tävlingar). Detta kriterium bygger på att 
deltagaren skall ha en längre erfarenhet av tävlingsinriktad fitness för att kunna bidra 
med relevant data till studien.  
 
Samtliga studiedeltagare tillfrågades på samma gym, då detta var det enda gym som 
klassades som ”fitnessgym” i staden där studien genomfördes. 
 

5.3. Genomförande 
 
Under denna rubrik förklaras hur studien genomförts. Från utformning av 
intervjufrågor till kontakt med deltagare, utförande av intervjuer och ljudupptagning.  
 
5.3.1. Utformning av intervjufrågor 
 
Då vi stod i begrepp att utforma intervjufrågor, delades först syftet och de olika 
frågeställningarna upp. Utifrån dess olika kategorier och nyckelord skapades teman i 
intervjuguiden. Därefter formulerades frågor utifrån de olika kategorierna, med grund 
i syfte och frågeställningar. För att ge studiedeltagaren möjlighet att kunna svara 
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utförligt utformades, i största mån, öppna frågor om deltagarens upplevelser kring ett 
visst fenomen. Utöver dessa utformades även ett antal ja/nej-frågor för att på så vis 
kunna gå vidare med en öppen fråga, kopplad till ja/nej-frågan, beroende på vad 
deltagaren svarade. Den färdigställda intervjuguiden lämnades in till handledare för 
granskning. Efter feedback från handledare reviderades och förbättrades ett antal 
frågor genom omformuleringar.  
 
5.3.2. Kontakt med deltagare 
 
Då intervjuguiden var färdigställd valdes ett fitnessgym ut, som skulle komma att bli 
arenan vid tillfrågan av intervjupersoner. Kontakt togs med gymägaren, och förfrågan 
om tillåtelse att få ta kontakt med medlemmar angående studien gjordes. Studiens 
syfte och vad den innebar, förklarades för gymägaren. Därefter angavs de kriterier 
studiedeltagarna var tvungna att uppfylla, och om gymägaren kunde ge förslag på 
medlemmar som uppfyllde dessa. Efter godkännande och förslag på deltagare från 
gymägaren, gjordes besök på gymmet vid de tillfällen de potentiella deltagarna 
vanligtvis brukade träna. För att inte störa de potentiella studiedeltagarna i sin träning, 
avvaktade vi till de blivit klara. Därefter togs kontakt med var och en, varpå ärendet 
förklarades. Initialt förklarades varför vederbörande tillfrågats, för att sedan gå vidare 
med att beskriva studiens syfte och utformning. Vidare förklarades att det var frivilligt 
att delta, att all data och alla personuppgifter skulle hanteras och förbli konfidentiellt, 
samt att all information och data endast skulle komma att användas till studiens 
ändamål och inget annat (Ejlertsson, 2014). När en överenskommelse gjorts med de 
tillfrågade atleterna, bokades tid på ett bibliotek. Detta gjordes med hänsyn, dels för 
oljudet och musiken på gymmet som hade kunnat störa inspelningen av intervjun, och 
dels för att gymmet inte hade något rum där intervjuerna hade kunnat genomföras, 
och därmed exponerat deltagaren för eventuella betraktare inne på gymmet.   
 

5.3.3. Utförande av intervju 
 
Enligt Zetterquist och Ahrne (2011) kan det vara bra att ha vissa baskunskaper kring 
området som intervjupersonen verkar inom, då chansen att få ut unik information är 
större. Med anledning av detta var det bara en av oss som genomförde intervjuerna, 
då en av oss själv tävlat i fitness ett antal gånger, vilket möjligen bidrog till att 
studiedeltagaren kände sig mer bekväm i intervjusituationen. Intervjun genomfördes 
vid ett bord i biblioteket som låg avsides från övriga bänkar och bord, för att slippa 
eventuella oljud som kan ha stört samtalet eller ljudupptagningen. Samtalet inleddes 
med att tala om studiens syfte för att på så vis få igång en dialog. De etiska 
forskningsprinciperna repeterades innan intervjun initierades, för ett slutgiltigt 
godkännande från intervjupersonen. Efter detta föreslogs att intervjun skulle startas, 
och efter medhåll från studiedeltagaren sattes inspelningsfunktionen på både telefon 
och surfplatta igång. Enligt Zetterquist och Ahrne (2011) är det centralt att i 
inledningen av en intervju, ställa frågor som tydliggör att en som intervjuare är 
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intresserad av att ta del av den intervjuades erfarenheter, upplevelser och synpunkter. 
I början av intervjun fick den intervjuade därför besvara frågor kring kroppsideal och 
hur vederbörande upplevde eller påverkades av dessa. Anledningen till att börja med 
denna kategori av frågor var att kroppsideal inte är ett fenomen som direkt är kopplat 
till intervjupersonen, utan är något som är mer av ett socialt fenomen. De följande 
frågorna behandlade självobjektifiering. Denna del uppfattades vid utformningen av 
frågorna som mer känslig, då det mer är kopplat till studiedeltagarens bild av sig 
själv. Med detta i åtanke fick dessa frågor följa upp frågorna kring kroppsideal. 
Avslutningsvis fick studiedeltagaren reflektera över eventuella åtgärder kring stöd 
från omgivning i tränings-/tävlingsmiljön.   
 
5.3.4. Ljudupptagning 
 
Intervjuer dokumenterades genom inspelningsapplikationen på telefon och surfplatta. 
Anledningen till att både telefon och surfplatta användes, var för att minimera risken 
för att minnet i någon av enheterna skulle ta slut, och därmed gå miste om 
intervjudata.  
 
5.4. Databearbetning genom diskursanalys 
 
Diskursanalys är användbart för oss att förstå språkets roll i hur vi utformar och 
skapar vår verklighet. Som metodansats är diskursanalys användbart för att kunna 
synliggöra vad som framställs som “sanningar”, eller vad som är “normalt” och 
därmed “onormalt”. Dessutom kan det användas för att se vad som anses som givet, 
genom att analysera hur fenomen uttrycks i tal eller skrift (Bolander & Fejes, 2009). 
Då diskursanalys används som metodansats är det väsentligt att intervjuaren redan vid 
intervjutillfället ser till att dialogen hålls inom ramarna för diskursen. Analysen 
initieras alltså egentligen så tidigt som vid datainsamlingstillfället (Bolander & Fejes, 
2009). När all data var insamlad, inleddes transkribering av intervjuerna, ord för ord. 
Något som inkluderades var även ljud som intervjupersonerna utstötte när de tänkte 
efter eller sökte en formulering, för att på så vis inte gå miste om nyanser i sättet de 
uttryckte sig på. Efter att transkriberingen var gjord, skrevs allt transkriberat material 
ut, för att lättare få en överblick och även större frihet att kunna markera och addera 
kommentarer i dokumentets marginaler.  
 
Som nämnts i inledningen av stycket ovan, bygger diskursanalys på att söka 
“sanningar”, vad som anses som “normalt” och därmed “onormalt” (Bolander & 
Fejes, 2009). Allt som sägs i intervjuerna beskriver således en verklighet genom 
uppfattningar som gör anspråk på att vara “sanningar”. En av uppgifterna är att 
synliggöra vilka beskrivningar av verkligheten som får status av att vara verklighet i 
ett visst sammanhang eller en viss kontext. Bolander och Fejes (2009) beskriver fyra 
steg av diskursanalysen. Det första steget är: “Vad talas det om och hur?”. I detta steg 
radades de olika kategorierna av ämnen upp, som vi identifierade i intervjuerna. Det 
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andra steget är: “Fördjupad analys av vad det talas om och hur.” Här markerades 
återkommande beskrivningar av fenomen i de olika intervjuerna, med färgpennor. Det 
tredje steget är: “Vad är ’normalt’ och vad är ’onormalt’?”. Här analyserades vad 
intervjupersonerna talade om som givet, alltså vad som uppfattas som en “sanning”, 
eller intervjupersonens verklighet. Det fjärde steget är: “Vad är ’onormalt’ och vad är 
’normalt’?”. Här analyserades vilka uttalanden som skiljde sig, intervjupersonerna 
emellan. Genom att underlätta vidare analys delades dessa resultat upp under 
respektive kategorier och färger.  
 
Slutligen jämfördes de olika “sanningar” eller uttalanden som framförts av de olika 
intervjupersonerna och dessa delades upp dessa i olika kategorier. Dessa likheter och 
skillnader inom kategorierna kom slutligen att utgöra grunden för studiens resultat.  
 

5.5. Etiskt förhållningssätt 
 
För att en studie ska bli godkänd av det universitet eller den högskola som studien 
utförs genom, krävs det att en ska följa de forskningsetiska principerna som finns för 
att skydda de personer som är involverade eller som kan bli påverkade av studiens 
innehåll (Ejlertsson, 2014).  
 
Dessa fyra forskningsetiska kraven är informationskravet, vilket innebär att 
studiedeltagaren ska informeras innan intervjun om vad syftet med undersökningen är 
och att det är frivilligt att delta (Ejlertsson, 2014). Som tidigare nämnt, så var det den 
första åtgärd som vidtogs då kontakt togs med studiens potentiella deltagare. Syftet 
med studien beskrevs, och att det självklart var frivilligt att delta.  
 
Det andra forskningsetiska kravet är samtyckeskravet. Denna innebär att individen 
själv avgör om vederbörande väljer att delta eller inte. Om den tillfrågade skulle vara 
under 15 år gammal krävs vårdnadshavarens samtycke innan en som forskare får lov 
att inkludera den tillfrågade (Ejlertsson, 2014). Då urvalet i denna studie bestod av 
individer mellan 20-25 år, kunde detta bortses från, eftersom det var upp till den 
tillfrågade att själv avgöra sitt eventuella deltagande i studien.  
 
Det tredje kravet är konfidentialitetskravet. Detta innebär att studiedeltagaren inte ska 
kunna identifieras av utomstående, samt att personuppgifter behandlas på sådant vis 
att obehöriga inte ska kunna ta del av dessa (Ejlertsson, 2014). När kontakt togs med 
deltagarna förklarades att varken personuppgifter, eller andra uppgifter som hade 
kunnat avslöja den potentiella studiedeltagarens identitet, skulle förekomma i studien.  
 
Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet, vilket innebär att studiedeltagarens svar 
och insamlad data inte kommer att användas till något än vad det är avsett för 
(Ejlertsson, 2014). Detta togs hänsyn till genom att förklara för den potentiella 
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studiedeltagaren att allt material endast skulle komma att användas till studiens syfte 
och inget annat. 
 
5.6. Metoddiskussion 
 
Anledningen till valet att ha utgångspunkt i kvalitativa metoder, var att studien 
syftade till att skapa kunskap om unga fitnessatleters upplevelser kring kroppsideal, 
självobjektifiering och psykosocial hälsa inom fitnesskulturen. Då studiens fokus 
ligger på de unga fitnessatleternas upplevelser, var en kvalitativ metodansats mest 
lämplig, då detta ger större utrymme för tolkning och analys. Kritik som skulle kunna 
riktas mot kvalitativa metoder, är risken för att forskarens uppfattning kring det 
studerade ämnet, kan påverka studiens utfall. Det är alltså, till skillnad från 
kvantitativa metoder, större risk för att subjektivitet och värderingar kan påverka 
studiens resultat. Enligt Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) anser vissa anhängare 
av kvantitativa metoder, att kvalitativa metoder lätt blir subjektiva, och speglar 
forskarens syn på det studerade fenomenet. Denna risk kan dock ses som reducerad, 
då en av oss inte är bevandrad inom fitnesskulturen, och därmed ser på den med nya 
ögon.  
 
Då vi stod i begrepp att välja datainsamlingsmetod stod valet mellan 
fokusgruppsintervjuer och enskilda intervjuer. Beslutet togs att genomföra enskilda, 
semistrukturerade intervjuer. Anledningen till detta var att fokusgruppsintervjuer hade 
kunnat bidra till att studiedeltagarna inte hade öppnat sig på samma sätt som vid 
enskilda intervjuer, då vissa av frågorna eventuellt skulle kunna upplevas som 
känsliga. Zetterquist och Ahrne (2011) förklarar dock att det finns nackdelar även 
med intervjuer. En av dessa är att forskaren aldrig säkert kan säga eller avgöra om 
studiedeltagaren talar sanning, eller om denne vinklar och nyanserar sitt svar 
beroende på vad vederbörande tror att forskaren vill höra. Förhoppningsvis ingav det 
dock en trygghet i att endast en av oss genomförde intervjuerna, då studiedeltagaren 
möjligen kände att det gick att samtala förtroligt i och med att den av oss som 
intervjuade själv tävlat i fitness och är en del av fitnesskulturen.  
 
Kritik som kan lyftas mot studien är att samtliga studiedeltagare tränar på samma 
gym. Detta påverkar givetvis generaliserbarheten i den mån att det inte fullt ut går att 
applicera eller överföra samma resultat på andra fitnessgym i Sverige. Anledningen 
till att detta gym valdes som arena för studien, var att detta var det enda fitnessgym 
som fanns i staden där studien genomfördes. Om studien innefattat deltagare från 
olika fitnessgym över hela landet hade generaliserbarheten ökat. Detta hade dock 
krävt mer tid och resurser för att genomföra.   
 
Gällande genomförandet av intervjuerna, tog de kortare tid än förväntat. Det hade 
beräknats att varje intervju skulle ta ca 35-40 minuter. När intervjuerna var 
genomförda konstaterades att intervjuerna blev 20-25 minuter långa. Efter 
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transkribering och analys, drogs dock slutsatsen att materialet var tillräckligt för att 
undersöka det studien ämnade göra. I rekryteringsprocessen av studiedeltagare 
upplevdes de tillfrågade intresserade och positivt inställda till studiens syfte och 
området som studien ämnade undersöka. Detta gjorde att intervjuerna blev levande, 
och intervjupersonerna på eget initiativ utvecklade sina svar.  
 
5.6.1 Användbarhet & Generaliserbarhet 
 
Vid en kvalitativ studie är det som forskare viktigt att kunna generalisera hur ens 
resultat kan vara överförbart på andra områden eller på andra miljöer som har en 
liknande utgångspunkt som ens eget projekt (Svensson & Ahrne, 2011). 
 
Denna studie har bidragit till en djupare insikt i, och större förståelse kring, unga 
fitnessatleters upplevelser kring kroppsideal, självobjektifiering och psykosocial hälsa 
inom fitnesskulturen. Studien är generaliserbar på så vis att det ger en fingervisning 
mot hur sociala normer och vedertagna uppfattningar inom fitnesskulturen kan 
påverka den enskilda atleten som individ på ett psykosocialt plan, men även hur 
vederbörande, av andra formas, och själv formar, sin identitet. Resultatet kan 
möjligen vara överförbart på ej tävlande atleter. Alltså, individer som är en del av 
fitnesskulturen och påverkas av dess olika normer och de förväntningar som följer.  
 
5.6.2. Tillförlitlighet & trovärdighet 
 
Som forskare är det viktigt att ens arbete är tillförlitligt och trovärdigt för läsaren. Det 
är därför viktigt att forskaren är systematisk och noggrann när en i metoden 
presenterar hur denne gått tillväga för att få fram sitt resultat. Det ska vara så pass 
detaljerat att en utomstående ska kunna replikera arbetet och komma fram till 
liknande resultat (Svensson & Ahrne, 2011).  
 
Intervjuguiden byggdes främst på öppna frågor, eftersom öppna frågor ger större 
utrymme för öppna svar. Det användes även av stängda frågor i studiens 
intervjuguide, men som kom att följas upp med öppna följdfrågor för att få ett så 
uttömmande svar som möjligt. 
 
För att öka tillförlitligheten och trovärdigheten användes ordagranna citat från 
deltagarna i resultatdelen. Detta för att styrka återkommande mönster i diskurserna 
bland intervjupersonerna. 
 
 
 
 

 



                                                                         Martin Lönegren & Christoffer Eriksson 

16	
	

6. Resultat 
 
I denna del redovisas resultatet från de olika intervjuerna utifrån studiens syfte och 
frågeställningar. Syftet är att skapa kunskap om unga fitnessatleters upplevelser kring 
kroppsideal, självobjektifiering och psykosocial hälsa inom fitnesskulturen.  
 
Målet med studien var att genom semistrukturerade intervjuer skapa kunskap om unga 
fitnessatleters upplevelser kring kroppsideal, självobjektifiering och psykosocial hälsa 
inom fitnesskulturen. Studiens metod byggde på intervjuer baserade på frågor som 
byggde på upplevelser kring kroppsideal, förväntningar, självobjektifiering, 
psykosocial påverkan och miljö. Under analysen framkom dels likheter, och dels 
olikheter kring vad som ansågs som “sanningar” kring de olika kategorierna som 
identifierades i intervjuerna.  
 
I resultatet lyfts citat och uttalanden från de olika intervjupersonerna. Dessa citat 
speglar en kollektiv uppfattning vi identifierat i analysen av det empiriska materialet. 
De citat vi valt att använda oss av, är de vi fann mest lämpliga i relation till studiens 
syfte och frågeställningar. Resultatet redovisas under de sju kategorier, som 
representerar de diskurser som framkom under analysen; - Förväntningar som press, - 
Jämförelse med sig själv och från andra, - Kroppen som identitet, - Sociala medier 
som påverkan, - Det vältränade kroppsidealet, - Mental/psykosocial påverkan. 
 
6.1. Förväntningar som press 
 
Återkommande upplevelser kring förväntningar var: Press från omgivningen, 
Instagramföljare, och andra på gymmet, att vara vältränad och ha bra form året om. 
Intervjupersonerna beskriver förväntningarna som en press, framför allt från 
omgivningen, men även att de upplever att de måste leva upp till den bild som vissa 
av intervjupersonerna skapat av sig själva på exempelvis Instagram.  
 

“..då levde jag via min Instagram, med mina följare, med min kropp. Jag har 
varit där, men det blir sådan press att leverera hela tiden. Det är ju väldigt 
psykiskt, men det tänker man inte på, hur påfrestande det är.”  

• Studiedeltagare 2. 
 
Sättet de olika intervjupersonerna pratade om förväntningarna, skapar en uppfattning 
om att förväntningarna och pressen stiger i paritet till hur “seriösa” de blivit med sin 
fitnessatsning.  
 

“..ju mer seriös man blivit med träningen och tävlingen, känner i alla fall jag, 
lite mer press från omgivningen och vänner att jag ska vara vältränad året runt i 
princip. Som jag kommer ihåg efter förra tävlingen så gick jag upp ganska 
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mycket i vikt och då fick jag höra kommentarer om det, och jag kände att det 
var lite jobbigt.” 

 
• Studiedeltagare 3. 

 
En olikhet bland skildringarna av förväntningar som identifierades, var hur 
förväntningarna kunde uppfattas som negativa i andra sociala sammanhang och 
kontexter.  
 

“..om man drar sig ur ett sammanhang och in i ett nytt, t.ex. när jag började 
plugga: Det var ju snart ett år sedan, och då var jag ju fortfarande väldigt 
vältränad, och då kändes det som att i det sammanhanget fick jag nästan ursäkta 
mig själv för att jag var lite stor. Och jag kände ju direkt att jag var tvungen att 
prestera jävligt bra i skolan eftersom jag visste att de flesta hade bilden av mig 
att jag var en stereotypisk byggare (kroppsbyggare) som är dum i huvudet. Så 
då kände jag ju nästan press på andra hållet att jag måste motbevisa att jag inte 
är helt dum.” 

 
• Studiedeltagare 1. 

 
6.2. Jämförelse med sig själv och från andra 
 
När intervjupersonerna talade om jämförelse kunde det identifieras ett tydligt 
mönster. Jämförelsen beskrevs som något obetydligt i relation till andra i 
omgivningen. Det handlade snarare om en jämförelse med individen själv och hur 
denne sett ut tidigare, ser ut nu och hur den vill se ut. Stor vikt lades vid den egna 
uppfattningen kring den egna kroppen.  
 

“..jag vill titta på mig i spegeln och vill se något som jag tycker om. Men det är 
åter igen bara jag själv som ska tycka om det, och sen bryr jag mig inte om vad 
omgivningen tycker.” 

 
• Studiedeltagare 4.  

 
“..visst kan man ha en förebild eller nåt sånt, men jag försöker att inte jämföra 
mig med något sånt. Jag är ju jag.. Ah.. Jag vet vad jag går för och vad jag gör. 
Ja.. Man får jämföra sig med sig själv hur man var innan och hur man är nu.”  

 
• Studiedeltagare 5.  

 
En aspekt som lyftes var jämförelsen från andra. Alltså, individer som exponerades 
för bilder på fitnessatleter via exempelvis sociala medier. Här talades det om riskerna 
med, och de negativa konsekvenserna av jämförelse.  
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“..det farliga tror jag är de som postar bilder en till två veckor från tävling och 
att folk tror att det är normalt att se ut så..”  

 
“..fler Instagramprofiler bör ta större ansvar och posta bilder när de inte är i 
tävlingsform. Det känns nu som de flesta bara postar bilder när de är en vecka 
ifrån tävling. Man använder gamla bilder året runt, att det ligger tusen bilder på 
lager som man använder året runt. Det tror jag kan vara jävligt farligt.” 

 
• Studiedeltagare 3.  

 
6.3. Kroppen som identitet 
 
När intervjupersonerna talade om identitet och självbild beskrevs den egna kroppen 
som en självklar del av identiteten. Formandet av identiteten framställs som en social 
konstruktion där omgivningens syn på fitnessatleten bidrar till skapandet av dennes 
identitet. Objektifieringen från omgivningen beskrevs i enstaka fall som något 
bidragande till självobjektifiering. När det talades om självobjektifiering fanns det ett 
stort mått av medvetenhet hos studiedeltagarna, vilket indikerar en typ av distans till 
fenomenet.  
 

“..när man var som mest inne i det så var det till 100% den man var. Folk visste 
ju vem man var enbart p.g.a. det. Man hade mycket folk som hörde av sig 
enbart p.g.a. att man höll på att tävla och såna människor har slutat att höra av 
sig nu. Så att det förknippar man sig med typ 100 %.” 

 
• Studiedeltagare 1.  

 
“..min kropp är en viktig del av min identitet tycker jag.. ehm.. Alltså i alla 
sammanhang jag verkar.. När man träffar nya människor eller träffar såna man 
inte träffat på länge, då får man ju ofta kommentarer om min kropp och såna 
saker.. så.. de är.. o sen.. Sen har jag ju alltid tränat utav en anledning, och det är 
ju för att utveckla min kropp och.. liksom få större muskler, och liksom.. bygga 
en atletisk kropp, så därför vill jag ju att det ska vara en del av min identitet 
också.” 

 
• Studiedeltagare 6.  

 

“..över lag så har det nog blivit en identitet. De vet vem jag är för att det här.. 
fitnessbubblan o det här.. Många i alla fall..” 

 
• Studiedeltagare 5.  

 



                                                                         Martin Lönegren & Christoffer Eriksson 

19	
	

I en del av intervjuerna går det att identifiera en typ av dubbelhet i att kroppen blir en 
så pass stor del av fitnessatletens identitet, då en del av intervjupersonerna beskriver 
en typ av objektifiering som de vill distansera sig ifrån.  
 

“..folk associerar mig bara med träning. Att allt bara handlar om träning och inte 
tänker på mig som en person. Visst det är kul att de gör det, men det är också 
därför jag håller mig borta från det. Att jag är en person bakom allt det där med, 
liksom.” 

 
• Studiedeltagare 2. 

 
Samtidigt talas det om möjligheten att kunna inspirera andra, genom exempelvis 
bilder på Instagram. 
 

“..det pushar mig till att utvecklas och komma längre när man kan inspirera 
andra. Det är just det som har gjort att jag har stannat länge, för att jag känt att 
jag kunnat inspirera så många personer. Det är min motivation. Att jag blir en 
förebild till andra. Det är ju kul att inspirera och motivera andra.” 

 
• Studiedeltagare 2.  

 
6.4. Sociala medier som påverkan 
 
När det talas om fitnesskulturen och hälsa, domineras intervjuerna av resonemang 
kring det sociala mediet Instagram. Att tävlingsinriktad fitness inte är något hälsosamt 
för många, är en gemensam uppfattning bland intervjupersonerna. Samtalen 
domineras av de negativa aspekterna, och de risker som uppstår när bilder på 
fitnessatleter i tävlingsform postas på Instagram året om.  
 

“..om man utsätts för bilder på Instagram där folk är vältränade hela tiden och 
att det dessutom skapar en väldigt skev bild på hur verkligheten egentligen ser 
ut. De flesta bilder som läggs upp är under perfekta förhållanden, och att de har 
tagit 400 bilder för att få den perfekta. De flesta ser inte ut så, och det skapar en 
bild av att folk tror att man ser ut så 365 dagar om året, men så är det inte 
liksom.” 

 
• Studiedeltagare 1.  

 
Intervjupersonerna talar främst om nackdelar med fitnesskulturen och hur den 
framställs. 
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“..nackdelar är nog mycket de här sociala medierna. Bilder som folk lägger ut o 
folk tror att det är så himla enkelt o komma till en viss nivå och se ut på ett visst 
sätt och såhär..” 

 
• Studiedeltagare 5.  

 
De negativa aspekter det talas om är de orealistiska kroppsideal som ungdomar 
exponeras för på sociala medier, som Instagram. 
 

“..fler Instagramprofiler bör ta större ansvar och posta bilder när dem inte är i 
tävlingsform. Det känns nu som de flesta bara postar bilder när de är en vecka 
ifrån tävling. Man använder gamla bilder året runt, att det ligger tusen bilder på 
lager som man använder året runt. Det tror jag kan vara jävligt farligt.” 

 
• Studiedeltagare 3.  

 
“..baksidan med allt det här har ju inte kommit fram. Jag har ju verkligen varit 
med hur det är på Instagram..” 

 
• Studiedeltagare 2.  

 

6.5. Det vältränade kroppsidealet 
 
När intervjupersonerna beskriver kroppsideal utgår de flesta från det allmänna 
kroppsidealet, samhällsidealet. Ett begrepp som återkommer är att en ska vara “fit”. 
Det allmänna kroppsidealet utgår från ett fitnessideal.  
 

“..man får ju mer uppmärksamhet när man har magrutor, än när man inte har 
det. Alla vill ju se 'fit' ut..”  

 
• Studiedeltagare 2.  

 
“..för det första tycker jag det gått över styr. Jag tycker det har blivit väldigt 
mycket mer.. Alltså utseendefixerat. Det har blivit osunt.” 

 
• Studiedeltagare 3.  

 
Kroppsidealet beskrivs som något starkt inspirerat av fitnesskulturen, där största fokus 
ligger på att killar ska ha magrutor, och tjejer en vältränad rumpa. 
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“..många som börjar träna och som inte är insatta i det, tänker man som kille att 
man vill ha synliga magrutor, för då är man inom det idealet, precis som ett 
omslag. Och tjejerna är om man har en fin rumpa..” 

 
• Studiedeltagare 4.  

 
“..en atletisk kropp, är väl det jag tror är det folk tycker så.. ser dom nån som är 
för stor så tror jag dom tänker att det är doping inblandat och annat..” 

 
• Studiedeltagare 5.  

 
Ett uttalande som stack ut var då en studiedeltagare beskrev kroppsidealet inom 
fitnesskulturen, bland de tävlande. Här talade intervjupersonen om dessa ideal som 
något ohälsosamt, både på ett fysiskt plan, men även mentalt.  
 

“..Det här med att man ska vara hård på scenen. Det tycker jag har gått rätt 
långt. Ehh.. Så ofta när man jämför tävlingsprestation med varandra så är det 
oftast inte så stort fokus på vem som har liksom snyggast symmetri eller finaste 
linjer, utan det är om vem som är hårdast liksom. Bara för den personen har lidit 
mest, liksom. Och det tycker jag har blivit rätt sjukt. För så upplever jag inte att 
det vara när jag började liksom. Då var det tal om att det skulle vara fin fysik. 
Nu är det mer att nu ska det vara räfflor på röven, och är det inte det så har man 
gjort bort sig liksom typ. I alla fall i byggning. Så det tycker jag är rätt 
vansinnigt faktiskt.” 

 
“..nu börjar man (fitnessdomare) istället sträva efter tjejer som är jättesmala. Så 
det hade kunnat vara bra men det är dess värre inte.” 

 
• Studiedeltagare 1.  

 
 
6.6. Mental och psykosocial påverkan 
 
När intervjupersonerna talade kring mental/psykosocial påverkan från att syssla med 
tävlingsinriktad fitness, beskrevs det som något negativt från de flesta. Framför allt 
handlade det om påfrestningar, mentalt och fysiskt, men även psykosocialt. Vissa 
beskriver hur fysiska påfrestningar blir mentala, medan andra beskriver att det hela 
blir mer av en psykosocial påfrestning, med press från omgivning, eller svårt med att 
ha ett socialt liv.  
 

“Nackdelarna är ju uppenbart då att man hänger upp sig på att ens eget värde är 
baserat på hur man ser ut. Och även kanske inte bara hur man ser ut på 
tävlingsdagen, utan faktiskt hur man ser ut hela tiden. För att så fort du ser lite 
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sämre ut så kommer folk snacka skit om dig och tycka 'Titta han har blivit 
plufsig'.” 

 
“..då blev det ju också så att då sa man ju nej till mycket andra grejer. Typ som 
att åka hem till familjen och så ibland, för att man var rädd att tappa momenten 
då med käk och träning och allt. Då prioriterade man det före, för man visste att 
ens humör hängde väldigt mycket på hur man presterade på gymmet.” 

 
• Studiedeltagare 1.  

 
“..många som dietar blir ju sura och kan inte prata med människor, och gå in i 
väggen. Det gör ju jättemånga. Att folk inte kan le.” 

 
• Studiedeltagare 2. 

 
“..sista veckan på diet fick jag ångest när jag såg en stege som jag skulle gå upp 
för. För att jag tyckte det var så jobbigt. Min hjärna sa till mig att luta dig mot 
en vägg eller sitt ner så fort du får chansen. Kroppen var så trött. Den mådde 
inte bra eftersom jag låg så pass lågt i fettprocent. Psykiskt tror jag det tar 
väldigt mycket stryk då.” 

 
• Studiedeltagare 4.  

 
Något som var genomgående i alla intervjuer var svårigheterna med att ha ett socialt 
liv. Det beskrivs som något som en som tävlande får “offra” om en vill bli eller hålla 
sig “fit”. 
 

“..det sociala livet försvinner. Jag har ju levt både det sociala och det osociala 
livet nu. Det är mycket man offrar för att vara så 'fit' som man vill vara.” 

 
• Studiedeltagare 2.  

 
“Nackdelar är att det sociala kan bli väldigt lidande. Man är väldig mycket i sin 
egen bubbla. Att man stänger in sig. Jag är väldigt fokuserad på tävlingen och 
målet. Det kan väl göra att det sociala kan bli lite lidande.” 

 
• Studiedeltagare 3. 

 
“..alltså tävlingssäsong, då är jag väldigt instängd och med mig själv, och 
försöker hålla mig borta från.. ja.. gå ut o festa och roa mig.” 

 
• Studiedeltagare 5. 
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Vissa av intervjupersonerna uttryckte att de blivit mentalt starkare av att gå på 
tävlingsdiet, eller leva ett strukturerat liv. De beskrev det som att de växt i sitt psyke 
och blivit starkare.  
 

“..jag upplever utifrån min erfarenhet att jag.. blir väldigt stark mentalt när jag 
fokuserar på att tävla. Det är många gånger jag kan ha ett väldigt bra fokus över 
lag, på det jag gör. Både på det som är.. som påverkar liksom själva 
tävlingssatsningen, men även vardagliga sysslan, som för min del varit studier, 
som att.. Det är väldigt välplanerat och organiserat.” 

 
• Studiedeltagare 6. 

 
“..i min första diet växte jag otroligt mycket i mitt psyke..” 

 
• Studiedeltagare 2. 

 

“Jag har fått en sundare inställning till allt. Jag gör det mer nu för att jag mår 
bättre under tiden och får mer struktur på livet.” 

 
• Studiedeltagare 3. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	



                                                                         Martin Lönegren & Christoffer Eriksson 

24	
	

6.7. Sammanfattande analys 
 
Hur talar fitnessatleter om påverkan kring/av mental & psykosocial hälsa inom 
fitnesskulturen? Resultatet visar att fitnessatleterna talar om tävlingsinriktad fitness 
som dels något negativt, och dels något positivt. Den kollektiva uppfattningen bland 
studiedeltagarna är att tävlingsinriktad fitness innebär stora mentala påfrestningar. 
Flera av studiedeltagarna talar om det sociala livet som något en fitnessatlet kan 
komma att behöva prioritera bort. Något som framkom var även hur studiedeltagarna 
talade om sociala mediers påverkan, dels för fitnessatleten och dels för fitnessatletens 
följare på Instagram. Studiedeltagarna talar om en orimlig eller ohållbar kroppsbild 
som skapas av fitnessatleter via Instagram, där de ungdomar som exponeras för dessa 
bilder, skapar sig osunda idealbilder. De flesta av studiedeltagarna talar dock även om 
tävlingsinriktad fitness som något positivt. Gemensamma erfarenheter bland 
studiedeltagarna är att de har fått struktur på sin vardag, en känsla av framgång, och 
att de växt i sitt psyke. Sammanfattningsvis talas det om påverkan kring/av mental & 
psykosocial hälsa både som något negativt och positivt för fitnessatleterna själva, 
medan bilden fitnessatleter skapar på sociala medier uteslutande talas om som något 
negativt. Det finns en medvetenhet och distans i hur studiedeltagarna talar om 
påverkan kring/av mental & psykosocial hälsa.  
 
Hur talar fitnessatleter om kroppsideal & förväntningar? När det talas om 
kroppsideal och förväntningar går det att urskilja två perspektiv. Det ena handlar om 
kroppsidealet i samhället, och det andra om kroppsidealet i fitnesskulturen. I relation 
till dessa kroppsideal talas det även om hur förväntningarna upplevs hos 
studiedeltagarna. De talar om de allmänna kroppsideal som något med lägre krav eller 
kriterier än inom fitnesskulturen. När de talar om förväntningar bygger dessa 
förväntningar på fitnessatletens fysiska form. Studiedeltagarna talar om att 
förväntningar främst kommer från omgivning och följare på Instagram. De talar om 
dessa förväntningar som något problematiskt, då fitnessatleter skapar en osund bild av 
sig själva på sociala medier, som de sedan upplever att de måste leva upp till.  
 
Hur talar fitnessatleter om objektifiering & självobjektifiering? När studiedeltagarna 
talar om objektifiering är sociala medier återkommande i beskrivningarna av 
upplevelser. Det talas om hur bilder av fitnessatleter på sociala medier bidrar till 
objektifiering och de negativa konsekvenser detta kan få, både för människor som 
exponeras för bilderna, men även för fitnessatleterna själva. Den gemensamma 
uppfattningen bland studiedeltagarna är att Instagram blir en plattform där 
fitnessatleter postar bilder på sig själva, som i sin tur exponeras för åtskilliga “följare” 
och därmed blir ett objekt för andra att betrakta.  
I beskrivningen av självobjektifiering framkommer det att detta är något de inte 
upplever är lika starkt som objektifieringen från omgivningen. När studiedeltagarna 
talar om självobjektifiering finns det ett mått av medvetenhet, vilket indikerar en typ 
av distans till fenomenet.  
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7. Diskussion  
 
Under denna rubrik behandlas de reflektioner som gjorts kring studiens resultat och 
det som framkommit av intervjuerna, i relation till tidigare forskning och studiens 
teoretiska ramverk. 
 
7.1. Förväntningar och jämförelse 
 
I resultatet framgår det att de förväntningar fitnessatleterna har på sig, bygger på den 
bild de skapat av sig själva som fitnessatleter. Förväntningarna bygger också på 
omgivningens bild av hur en fitnessatlet ska se ut, vilket bidrar till en mental och 
psykosocial press hos fitnessatleten. Det beskrivs att omgivning, följare på sociala 
medier och människor på gymmet förväntar sig att året om, se en oklanderligt 
vältränad kropp. Sättet de olika intervjupersonerna pratar om förväntningarna, skapar 
en uppfattning om att förväntningarna och pressen stiger i paritet till hur “seriösa” de 
blivit med sin fitnessatsning. När fitnessatleterna talar om jämförelse framkommer det 
att jämförelsen sker på så vis att fitnessatleterna jämför sig med hur de själva tidigare 
sett ut, eller vill se ut, snarare än jämförelse, tävlande atleter emellan. Ett 
återkommande tema som kan identifieras i intervjuerna är riskerna med jämförelse, då 
exempelvis följare på Instagram jämför sig med tävlande atleter och ser det som något 
typ av kroppsideal eller målbild. Detta fenomen skulle kunna kopplas till 
objektifieringsteorin (Fredrickson & Roberts, 1997). Genom exponeringen av 
vältränade kroppar i sociala medier, skapas en generisk bild av hur en fitnessatlet ska 
se ut, vilket inte enbart ger den allmänna populationen en bild av hur en fitnessatlet 
ska se ut, utan bidrar också till bilden unga fitnessatleter försöker skapa av sig själva. 
Det handlar alltså inte om jämförelse, fitnessatleter emellan, utan snarare en press från 
omgivningen, baserad på olika kriterier en fitnessatlet “ska” uppfylla. Fitnessatleten 
blir därmed ett objekt för andra att betrakta och betygsätta. Genom den sociokulturella 
teorin skulle en kunna se det som att kroppen blir en artefakt som förmedlar ett 
budskap. Medieringen av kroppen som artefakt sker genom sociala medier, vilket 
“utbildar” omgivning och följare, kring hur en fitnessatlet “ska” se ut (Säljö, 2010). 
 
I tidigare forskning har det visats att ungdomar som jämför sig med andra i sin 
omgivning och modeller, i större mån lider av otillfredställelse av sin egen 
kroppsbild. Kvinnor försöker gå ner i vikt, medan män är mer benägna att lägga på sig 
muskelmassa, och i vissa fall använda sig av anabola steroider (Jones, 2001; 
Morrison, Kalin & Morrison, 2004). Dessa studier visar att ungdomar som jämför sig 
med andra tenderar att uppleva otillfredställelse med sina egna kroppar. Detta kan 
antas skapa förväntningar och en press hos fitnessatleter, som på så vis kommit att 
representera den eftersträvansvärda kroppen. Dessa studier skulle kunna ses innehålla 
bakgrundsfaktorer till sättet fitnessatleter talar om förväntningar från omgivning, 
följare på sociala medier och andra på gymmet. Tidigare forskning visar inga 
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indikationer på hur fitnessatleter talar om förväntningar, utan kan snarare bidra till 
ökad förståelse kring fenomenet, samt sätta det i ett större sammanhang.   
 
7.2. Kroppen som identitet 
 
När intervjupersonerna talade om identitet och självbild beskrevs den egna kroppen 
som en självklar del av identiteten. Formandet av identiteten framställs som en social 
konstruktion där omgivningens syn på fitnessatleten bidrar till skapandet av dennes 
identitet. Detta skulle kunna kopplas till vad Wenger (1998) kallar för “situerad 
identitet”. En genomgående uppfattning kring hur den egna kroppen ses som en del av 
fitnessatleternas identiteter, är att de ofta förknippas med fitness eller kroppsbyggning 
av andra i sin omgivning. Hallsworth, Tiggemann och Wade (2005) bekräftade i sin 
studie att kroppsbyggare har signifikant högre värden av självobjektifiering än 
styrkelyftare och ej tränande individer. Utifrån resultatet i både Hallsworth, 
Tiggemann och Wade (2005), och vår egen studie, skulle en spekulativt kunna dra 
slutsatsen att fitnessatletens kropp är en så pass stor del av dennes identitet, att en viss 
grad av självobjektifiering blir ofrånkomlig i alla sammanhang. Det är alltså en 
situerad identitet, baserad på fitnessatletens kropp. I en av intervjuerna nämner en av 
studiedeltagarna att denne upplever större press från omgivningen att vara i god form 
året runt, ju mer “seriös” denne blivit med sina tävlingssatsningar. Enligt Wenger 
(1998) utvecklar individen sin identitet i den praktikgemenskap denne verkar, då en 
hela tiden strävar efter att bli bättre, utvecklas, och alltmer identifiera sig som en del 
av praktikgemenskapen. I intervjuerna framkommer både positiva och negativa 
aspekter i hur kroppen blivit en så pass stor del av fitnessatletens identitet. En 
studiedeltagare talar mer positivt om att dennes kropp blivit en viktig del av dennes 
identitet, då vederbörande vill att andra i omgivningen ska se detta, medan en annan 
studiedeltagare talar om detta som något negativt. Denna studiedeltagare talar om hur 
vederbörande hängde upp sitt eget värde på den egna kroppen och hur detta påverkat 
denne negativt. Ett exempel intervjupersonen tar upp är hur denne upplever att den är 
tvungen att motbevisa den cementerade bilden av “den korkade kroppsbyggaren” i 
andra sammanhang och kontexter. Kroppen blir således en artefakt, eller ett redskap 
som kan representera status och styrka i vissa praktikgemenskaper eller kontexter, 
medan den i andra sammanhang kan stå för dumhet eller andra negativa attribut 
(Säljö, 2010).  
 

7.3. Sociala medier och framställningen av kroppsideal 
 
När det talas om fitnesskulturen och hälsa, domineras intervjuerna av resonemang 
kring det sociala mediet Instagram. Studiedeltagarna talar om både fördelar och 
nackdelar med fitnesskulturen och hur den framställs som hälsosam. De fördelar som 
tas upp är att andra inspireras till att börja träna eller få inspiration till att bli mer 
fysiskt aktiva, medan det negativa är de orealistiska kroppsideal som ungdomar 
exponeras för på sociala medier, som Instagram. Den gemensamma uppfattningen 
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bland studiedeltagarna är att Instagram blir en plattform där fitnessatleter postar bilder 
på sig själva, som i sin tur exponeras för åtskilliga “följare” och därmed blir ett objekt 
för andra att betrakta. Studiedeltagarna talar om Instagram likt en förmedlande 
plattform, där betraktare lär sig hur en snygg kropp “ska” se ut. Instagram blir således 
en typ av sekundär artefakt, som fungerar för att framställa och förmedla kroppen, 
som primär artefakt (Säljö, 2010). När studiedeltagarna talar om hur en del 
fitnessatleter exponerar sina kroppar på sociala medier talas det om risker. En 
återkommande beskrivning av dessa risker är att en del tävlande fitnessatleter postar 
bilder på sig själva då de är i fysisk toppform med väldigt lite kroppsfett, ofta några 
dagar innan tävling. Detta beskrivs ge en falsk bild av hur vederbörande faktiskt ser ut 
då denne inte tävlar, då bilder från tävlingssäsonger postas året om. Dessa risker har 
tidigare belysts både av Morrison, Kalin & Morrisons (2004), Strealan & Hargreaves 
(2005) och Prichard & Tiggemann (2008). I dessa tre studier pekade resultatet på att 
de positiva effekterna av träning riskerar att utebli bland individer som motiveras av 
att träna för att förbättra sitt utseende och jämföra sig med andra. Det finns risk för 
motsatt effekt, då individerna som lägger större vikt vid sitt utseende, kan komma att 
utveckla osunda ideal och målbilder, vilket i förlängningen kan bidra till försämrat 
självförtroende. Individens missnöje med den egna kroppen kan då sluta i psykisk 
ohälsa. Hur studiedeltagarna i vår studie talar om dessa risker, indikerar en 
medvetenhet kring fenomenet. När det talas kring praktikgemenskapen som 
fitnesskulturen utgör, och i synnerhet tävlingsinriktad fitness, är en gemensam 
uppfattning bland studiedeltagarna, att det inte är något hälsosamt. De största riskerna 
framställs dock ligga i omvärldens syn på fitnesskulturen och vad som framställs som 
en hälsosam kropp. 
 

7.4. Mental/psykosocial påverkan 
 
Resultatet visar att fitnessatleterna talar om tävlingsinriktad fitness som dels något 
negativt, och dels något positivt. Den kollektiva uppfattningen bland studiedeltagarna 
är att tävlingsinriktad fitness innebär stora mentala påfrestningar. De flesta av 
studiedeltagarna talar om det sociala livet som något en fitnessatlet ofta behöver 
prioritera bort till förmån för struktur och fokus. Trots de mentala påfrestningar 
studiedeltagarna nämner, går det att identifiera positiva, gemensamma erfarenheter, 
som innebär att de fått struktur på sin vardag, en känsla av framgång, och att de växt i 
sitt psyke av att genomföra en tävlingssatsning. Suffolk (2015) undersökte i sin 
studie, motivationen till varför kvinnor ägnar sig åt kroppsbyggning och fitness, men 
även hur dessa individer formar och framställer bilden av sig själva och andra i 
fitnesskulturen. Resultatet av Suffolks (2015) studie visade, likt vår, att de positiva 
aspekterna med tävlingsinriktad fitness var att det gav en känsla av välmående, att 
känna sig stark, se vältränad ut, och bli sedda. Dessutom upplevde de flesta en känsla 
av kompetens, självbestämmande och social meningsfullhet. Något som skiljer vår 
studie från Suffolks (2015) är hur majoriteten av studiedeltagarna i vår studie talar om 
den sociala meningsfullheten. Som tidigare nämnts kan kroppen representera både 
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status och styrka i vissa sammanhang, medan dessa egenskaper inte alls blir primära i 
andra kontexter. Kvinnorna i Suffolks (2015) studie talar om den sociala 
meningsfullheten i den praktikgemenskap som utgörs av fitnesskulturen, medan 
studiedeltagarna i vår studie talar kring hur de upplever en social distansering. 
Orsaken till dessa olikheter kan dels ligga i den geografiska och sociokulturella 
skillnaden, då Suffolks (2015) studie är genomförd i U.S.A., medan vår är utförd i 
Sverige, och dels i att Suffolk (2015) hade en hälsofrämjande utgångspunkt i sin 
studie. Dessa skillnader styrker Säljös (2010) teori kring den sociala kontextens 
betydelse för hur det talas kring ett fenomen. Fitnesskulturen som praktikgemenskap 
är större i U.S.A., vilket då innebär fler utövare och möjligen större socialt stöd och 
acceptans.  
 

7.5. Hur kan ett pedagogiskt perspektiv synliggöra och påverka 
diskurser om fitnessatleter? 
 
Utifrån analysen från resultatet går det att urskilja mönster i den allmänna diskursen 
kring fitnessatleter. Något som är en stor bidragande faktor är sociala medier som 
förmedlande plattform och som sociokulturellt redskap i medierandet av budskap. 
Genom kroppen och sociala medier som artefakter och redskap, medieras olika 
budskap, inte enbart till tävlingsinriktade atleter, utan till den allmänna populationen 
(Säljö, 2010). Fitnesskulturen har således expanderat från att vara en obskyr 
bedömningssport till att påverka den generella populationens syn på kroppen som 
symbol. Detta påverkar fitnessatleterna själva genom framförallt ökad negativ press 
från omgivning och förväntningar. Det skulle kunna ses som en typ av situerat lärande 
där kunskap, identiteter, artefakter och situationer alla är bidragande faktorer till 
konstruktionen av målbilder eller ideal. Omgivningens syn på fitnessatleten, är alltså 
en produkt av kulturella och sociala faktorer, då lärande aldrig sker i ett kulturellt 
vakuum (Wenger, 1998). Fitnessatleten skapar en bild av sig själv, som omgivningen 
förväntar sig. Det är alltså en komplex växelverkan mellan fitnesskulturen, 
fitnessatleter och omgivning i hur kroppen framställs och representeras, och därmed 
hur diskurser skapas. För att synliggöra och påverka dessa diskurser skulle det 
troligen krävas åtgärder framför allt inifrån fitnesskulturen. Det finns flera alternativa 
åtgärder som spekulativt skulle kunna bidra till att ge fitnessatleten de redskap denne 
behöver för att hantera förväntningar och press från omgivningen. Precis som sociala 
medier fungerar som ett redskap för att exponera en vältränad kropp med låg 
fettprocent, skulle det kunna fungera för att leverera sunda budskap. Det skulle kunna 
handla om ett trendskifte där tävlande atleter gör omgivning och följare på sociala 
medier medvetna om hur en mer hälsosam kropp ser ut “off-season” - alltså perioder 
då dessa atleter inte tävlar och har pressat sina kroppar till en gräns där det blivit 
osunt. Detta skulle möjligen kräva att coacher och tränare inte endast utbildar atleten i 
de fysiska aspekterna av tävlingsinriktad fitness, utan även ger atleten de psykosociala 
och mentala verktyg som kan komma till användning för att skapa eller bibehålla ett 
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sunt förhållningssätt både till sporten och omgivningen. Vi anser att det är ett ärende 
som skulle kunna hamna på hälsopedagogens bord.  
 

8. Konklusion och förslag till fortsatt forskning 
 
Studien har bidragit till större kunskap om hur unga fitnessatleter talar kring 
kroppsideal, självobjektifiering och psykosocial hälsa inom fitnesskulturen. Den mest 
framträdande diskursen handlade om förväntningar och press från omgivning, och hur 
detta, negativt kan påverka fitnessatleterna. En annan framträdande diskurs kretsade 
kring sociala medier och dess påverkan, både på fitnessatleten själv, men även 
omgivning och de individer som exponeras för bilder av vältränade kroppar på sociala 
medier. Det finns ett stort mått av medvetenhet och en typ av distans till hur de unga 
fitnessatleterna talar kring dessa olika fenomen. Fortsatt forskning på området skulle 
förslagsvis fokusera på att praktiskt studera olika åtgärder. Dessa skulle dels kunna 
innebära praktiska instanser där unga fitnessatleter ges mentala verktyg i syfte att 
kunna skapa sunda förhållningssätt till sporten och omgivningen, och dels för att 
synliggöra och påverka diskurser om fitnessatleter. Flera intressanta aspekter som 
skulle vara relevanta att studera med samma utgångspunkt är genusskillnader, 
åldersskillnader och grad av aktivitet på Instagram.  
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10. Bilaga 1.	
 

Intervjuguide 
 
Psykosocial hälsa och kroppsideal: 

• Upplever du att du har förväntningar på dig från omgivningen, kring hur din 
kropp ska se ut? Hur upplever du dessa? Varför? 

• Hur upplever du att din självkänsla eller ditt självförtroende påverkas 
beroende på vilken form du är i? Motivera 

• Hur upplever du kroppsidealen inom fitnesskulturen? Jämför du dig själv med 
dessa? 

Kroppsideal som symbol för hälsa: 
• Vad tror du att den vältränade kroppen som en symbol för hälsa, har för 

påverkan på ungdomar som exponeras för vältränade kroppar som 
representerar god hälsa? 

• Upplever du att tävla i fitness är hälsosamt? Fördelar/Nackdelar 
mentalt/psykosocialt? 

• Upplever du att din kropp är en del av din identitet? Hur påverkar det dig 
under tävlingssäsong jämfört med off-season? 

Självobjektifiering: 
• Upplever du att du har press på dig att hålla en god fysisk form, från 

omgivning och exempelvis följare på Instagram? 
• Kan du uppleva att du fäster din personlighet/identitet vid ditt yttre? Att du 

exempelvis formar dig och formas av hur du ser på dig själv och hur du tror att 
andra ser på dig? Kan det påverka hur du mår och känner dig? 

• Hur påverkas du av beröm/kritik kring ditt yttre, din form eller kropp? 
(Off/on-season?) 

• Kan du uppleva att du blir granskad och värderad utifrån ditt yttre? 
Miljö 

• Hur skulle du vilja att tränings-/tävlingsmiljön var uppbyggd för att du skulle 
få det stöd du behöver? 
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