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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund Bodybuilding är en individuell tävlingsform och vid tävlingar bedöms enbart 

utseende och poseringsförmåga. Syftet med bodybuilding är att utveckla en övergripande 

symmetrisk kroppsbyggnad som visar muskelstorlek samt muskeldefinition. Inför tävlingar 

använder bodybuilders strikta dieter och fettinnehållet i kosten är lågt. Bodybuilding utgör en 

stor del av de aktivas liv och kräver engagemang, planering och struktur på vardagen, vilket 

kan leda till att familj och socialt liv försakas. 

Syfte Syftet med studien var att undersöka svenska manliga bodybuilders förhållningssätt till 

kost, samt hur deras livsstil såg ut och hur träningen påverkade deras dagliga liv. 

Metod Halvstrukturerade telefonintervjuer genomfördes med fem svenska män i åldrarna  

23 till 55 år, som tränar och är eller har varit tävlande inom bodybuilding. Intervjuerna 

spelades in, transkriberades och analyserades sedan med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat Drivkrafter som låg bakom deltagarnas utövande av bodybuilding, var exempelvis 

förändring av utseende, välmående och struktur på vardagen. De ansåg att en hälsosam kost är 

fettsnål, men följde inte någon särskild diet. Idealet var husmanskost, fast med mindre fett och 

mer grönsaker. I intervjuerna beskrev informanterna olika uppoffringar som de hade gjort till 

förmån för bodybuilding, men upplevde inte dessa som någon förlust. Informanterna hade ett 

socialt liv utifrån vad som passade deras träning. 

Slutsats Bodybuilding var en livsstil som i hög utsträckning styrde de aktivas liv. Livsstilen 

karakteriserades av en strukturerad vardag med strikta dieter och uppoffringar för att uppnå en 

muskulös kropp. Synen på kost bland de aktiva var att en fettsnål kost är liktydig med en 

hälsosam kost. Bodybuilders valde själva sin livsstil och ansåg att den passade dem, därför 

upplevde de inte att de försakade någonting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Background Bodybuilders compete individually and are judged by looks and posing ability 

when competing. The purpose of bodybuilding is to develop an overall balanced physique that 

shows muscle size and muscle definition. Bodybuilders follow strict diets before contests and 

the fat content of the diet is low. Bodybuilding is a large part of bodybuilder’s lives and 

requires dedication, planning and structure, which means that family and social life can be 

afflicted.  

Objective The purpose of the study was to investigate Swedish male bodybuilder’s lifestyle, 

approach to diet and the effect exercise had on their daily lives. 

Method Semi-structured telephone interviews was conducted with five Swedish males 

between the ages 23 to 55 years, who exercise and used to compete, or still competes in 

bodybuilding. The interviews were recorded, transcribed and then analyzed using qualitative 

content analysis. 

Results Body modification, wellbeing and a structured life were some of the motives for 

participation in bodybuilding among bodybuilders. The bodybuilders believed that a healthy 

diet was a low-fat diet, but didn’t follow any particular diet. The ideal diet consisted of 

traditional Swedish food, but with less fat and more vegetables. The informants described 

various sacrifices they had made to participate in bodybuilding, but didn’t feel like they had 

missed out. They had a social life based on what suited their training schedule. 

Conclusion Bodybuilding was a lifestyle, which largely controlled the bodybuilder’s lives. 

The lifestyle was characterized by a structured living with strict diets and sacrifices to achieve 

a muscular body. The view of nutrition among bodybuilders was that a low-fat diet is 

synonymous with a healthy diet. The bodybuilders had chosen a lifestyle they felt suited them 

and therefore didn’t feel like they missed out.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 BAKGRUND .......................................................................................................................... 5 

1.1 Bodybuilding och kost ..................................................................................................... 5 

1.2 Hur bodybuilding påverkar det dagliga livet .................................................................... 5 

1.3 Bodybuilding och gymkulturen ........................................................................................ 5 

1.4 Bodybuilding och den muskulösa kroppen ...................................................................... 5 

1.5 Hälsoskadliga beteenden inom bodybuilding .................................................................. 6 

2 SYFTE ..................................................................................................................................... 6 

3 METOD ................................................................................................................................... 6 

3.1 Urval ................................................................................................................................. 7 

3.2 Datainsamling ................................................................................................................... 7 

3.3 Analys ............................................................................................................................... 7 

3.4 Etiska aspekter .................................................................................................................. 8 

4 RESULTAT ............................................................................................................................ 8 

4.1 Beröm för en snygg kropp var en stark drivkraft ............................................................. 8 

4.2 Förebilder och inspiration till tränings- och kostupplägg ................................................ 9 

4.3 Gymmet blev en social mötesplats ................................................................................... 9 

4.4 Hälsosam kost var en fettsnål kost ................................................................................... 9 

4.5 Uppoffringar var en del av bodybuilders livsstil ............................................................ 10 

4.6 Anabola steroider har gett bodybuilding dåligt rykte ..................................................... 10 

5 DISKUSSION ....................................................................................................................... 11 

5. 1 Metoddiskussion ............................................................................................................ 11 

5. 2 Resultatdiskussion ......................................................................................................... 11 

6 SLUTSATSER ...................................................................................................................... 13 

7 FÖRFATTARNAS BIDRAG TILL ARBETET ................................................................... 14 

8 TACK .................................................................................................................................... 14 

9 REFERENSER ...................................................................................................................... 15 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

Bilaga 2 - Annons BODY Magazine, Kolozzeum och Facebook 

Bilaga 3 - Villkor för deltagande 

Bilaga 4 - Exempel på innehållsanalys  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

1 BAKGRUND 
 

Bodybuilding och dess verksamhet handlar om underhållning och fysisk aktivitet (1). 

Bodybuilding är emellertid en aktivitet som varken kan klassificeras som elitidrott eller som 

hälsofrämjande aktivitet (2). Bodybuilders tävlar individuellt och vid tävlingar bedöms enbart 

utseende och poseringsförmåga. De aktiva har en avvikande kroppsstorlek och kroppsform 

jämfört med resten av befolkningen. Syftet med bodybuilding är att utveckla en övergripande 

symmetrisk kroppsbyggnad som visar muskelstorlek samt muskeldefinition. Målet för 

bodybuilders är att under uppbyggnadsfasen öka muskelmassan, medan det är viktigt att 

reducera kroppsfettet till låga nivåer och samtidigt behålla muskelmassan inför och under 

tävlingssäsongen (3, 4).  

 

1.1 Bodybuilding och kost 

För att forma kroppen inför tävling använder en del bodybuilders strikta dieter som innefattar 

vätskerestriktioner (2, 5). Bodybuilders är tvungna att beräkna den exakta kalorimängden och 

näringsintaget i måltider, samt har speciella mattider och ändrar dieten flera gånger under året 

(2). Inför tävlingar är fettinnehållet i kosten i princip obefintligt och kaloriintaget kan vara så 

lågt som 1000 kcal, medan bodybuilders under uppbyggnadsfasen kan äta över 5000 kcal. 

Tidigare forskning har visat att kosttillskott var vanliga bland bodybuilders och några av de 

vanligaste tillskotten var kolhydrat- och proteintillskott (2).  

 

1.2 Hur bodybuilding påverkar det dagliga livet 

Att vara en hängiven bodybuilder kräver att utövaren upprätthåller en strukturerad vardag och 

planerar sin tid in i minsta detalj (2). Bodybuilding blir en livsstil som innebär att utövaren är 

tvungen att göra uppoffringar på grund av det strikta träningsprogrammet. Då bodybuilding 

tar upp en stor del av de aktivas liv, får det konsekvenser för andra delar av livet som till 

exempel familj och socialt umgänge. Träning och tävlingar kräver uppmärksamhet och 

målmedvetenhet, vilket tar tid och fokus från jobb och karriär. Bodybuilders har ett enormt 

träningsberoende och träningsbegär, samt ägnar största delen av sina liv åt träningen. 

Forskning har visat att erfarna bodybuilders har ett större behov av att ha kontroll över sitt 

träningsschema än de som hade utövat bodybuilding en kortare tid (6). Det har också visat sig 

att bodybuilding blir en viktig del av identiteten för personer som varit aktiva en längre tid.  

 

1.3 Bodybuilding och gymkulturen 

Gymmet är en manlig värld med en maskulin atmosfär som är anpassad för att utövarna ska 

kunna markera sin styrka genom olika styrketräningsövningar (7). Styrketräning upptar en 

stor del av bodybuilders tid, vilket innebär att de spenderar många timmar i gymmet (2). 

Gymmet fungerar som en samlingsplats där bodybuilders umgås och möter jämlikar, det blir 

som ett hem för dem. Det är således en viktig plats för bodybuilders och erfarna bodybuilders 

blir en del av den stöttande, sociala atmosfär som råder på gymmet (6). På gymmet är det 

accepterat att visa upp sig och bodybuilders som går dit är där för att förändra sin kropp och 

håller på med bodybuilding för att det är någonting de är bra på (2). Forskning har visat att 

män som styrketränade på gym gick dit framförallt för att de ville bli starkare och öka sin 

muskelmassa (7). En studie i hur kulturen och det sociala samspelet såg ut på gym visade att 

bodybuilders med extremt vältränade kroppar fick mer respekt och högre status än de som var 

mindre vältränade (2).  

 

1.4 Bodybuilding och den muskulösa kroppen 

Bodybuilding betraktades tidigare som en avvikande aktivitet i samhället, men har på senare 

år blivit mer accepterad (8). Det har visat sig att bodybuilding lockar en del individer med låg 
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självkänsla och att många med hjälp av bodybuilding vill uppnå den ultimata maskulina 

kroppen med mycket muskler (4). Bodybuilders eftersträvar en extremt muskulös kropp, där 

bröst, armar och skuldror är särskilt framträdande, vilket överensstämmer med det manliga 

skönhetsidealet (7, 8). Manlighetsidealet i gymmet karakteriseras av en vältränad, muskulös, 

fast kropp fri från fett. Att ha en muskulös kropp har visat sig ge både respekt och en känsla 

av makt i gymmet på grund av kroppsstorleken (2).   

 

1.5 Hälsoskadliga beteenden inom bodybuilding 

Bodybuilders ägnar en stor del av sin tid åt att skapa en slank, muskulös kropp med en låg 

andel kroppsfett och metoderna för att uppnå den ideala bodybuilderkroppen är inte alltid 

hälsosamma, utan kan även vara skadliga (1, 2, 5, 9). Ett exempel på detta är användandet av 

anabola steroider som har förekommit bland vissa bodybuilders (2). Det är emellertid ett fåtal 

utövare som har ett beteende som ger många bodybuilders dåligt rykte. Manliga bodybuilders 

kan även bli fixerade vid sin vikt och kroppsform, de riskerar av den anledningen att utveckla 

ohälsosamma ätbeteenden (5, 9). Det har konstaterats att ett flertal utövare lider av olika 

störningar som förvrängd kroppsuppfattning, träningsberoende, tvångsmässig träning, samt 

har psykologiska egenskaper som kan liknas vid ätstörningar som anorexia nervosa, bulimia 

nervosa och body dysmorphic disorder (1, 2, 4, 5). Body dysmorphic disorder kan beskrivas 

som omvänd anorexia och kännetecknas av att personen har en sjuklig rädsla för att bli för 

liten, samt upplever sig själv som svag och underutvecklad, trots att denne redan är stor och 

extremt muskulös (4). Tidigare forskning har visat att en snabb viktminskning hos utövare 

som tävlade i viktklassningssporter, som till exempel boxning, associerades med försämrad 

prestationsförmåga under tävling på grund av kraftlöshet (10). Ilska, depression och förvirring 

var också konsekvenser av viktminskningen. Resultatet av olika typer av hälsoskadliga 

beteenden blir i slutänden en lägre livskvalitet (1). 

Sammanfattningsvis finns det relativt mycket forskning som har undersökt negativa följder av 

bodybuilding. De flesta studier som behandlar bodybuilding har varit inriktade på olika typer 

av ätstörningar, anabola steroider och träningsberoende (1, 2, 4, 5). Då det saknas 

undersökningar som fokuserar på bodybuilders vardag och kostvanor, samt studier från 

Sverige, skulle det vara intressant att undersöka svenska bodybuilders livsstil och syn på kost. 

 

2 SYFTE 
 

Syftet med studien var att undersöka svenska manliga bodybuilders förhållningssätt till kost, 

samt hur deras livsstil såg ut och hur träningen påverkade deras dagliga liv. 

Syftet besvarades med hjälp av följande frågeställningar: 

 

-     Vilka drivkrafter/motiv ligger bakom utövandet av bodybuilding? 

-     Vilken syn har bodybuilders på kost? 

-     Är det någonting som bodybuilders måste försaka till förmån för träningen? 

-     Hur ser bodybuilders livsstil ut? 

 

3 METOD 
 

En kvalitativ metod i form av fem halvstrukturerade telefonintervjuer användes för att besvara 

studiens syfte. Orsaken till att en kvalitativ metod valdes var att bodybuilders motiv, attityder, 

känslor och tankar skulle undersökas och beskrivas i studien (11). Telefonintervjuer 

genomfördes av praktiska skäl, då intervjupersonerna bodde i olika städer. Halvstrukturerade 

intervjuer innebar att en intervjuguide bestående av till största delen öppna frågor fanns som 

stöd, men att även följdfrågor som inte fanns med i intervjuguiden ställdes (11). En 
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intervjuguide upprättades på grund av att en studies reliabilitet optimeras när instruktioner och 

rutiner för forskningsprocessen skapas.  

 

3.1 Urval 

Urvalsgruppen bestod av svenska män mellan 23 till 55 år som tränar och är eller har varit 

tävlande inom bodybuilding. Intervjupersonerna hade tränat bodybuilding i mellan 7 till 37 år. 

Tanken var att de skulle ha varit bodybuilders under en längre period av sina liv för att det 

skulle gå att undersöka på vilket sätt tävlandet och träningen hade påverkat deras livsstil. 

Samtliga intervjupersoner jobbade, men en studerade även vid sidan av jobbet.  

 

Urvalsgruppen vid intervjuer behöver inte vara representativ eller återge vad som är typiskt 

för befolkningen i stort, överförbarheten blir därmed lägre vid kvalitativa än vid kvantitativa 

metoder (11). Vid kvalitativa metoder är det istället det unika som är intressant att återge och 

intervjuer ger en fördjupad bild av olika fenomen. Datainsamlingen pågår till dess att ingen ny 

information framkommer i intervjuerna och en teoretisk mättnad uppnås.  

 

3.2 Datainsamling 

En litteratursökning genomfördes och i denna användes följande databaser: Pubmed, Web of 

science, SocINDEX, ERIC, samt SPORTDiscus. Inför intervjuerna upprättades en 

intervjuguide (Bilaga 1). För att säkerställa att intervjufrågorna uppfattades på det sätt som 

avsågs och för att se hur lång tid intervjun tog genomfördes en pilotintervju (12) med en 

träningsaktiv person. Därefter konstaterades att intervjuguiden inte behövde revideras.  

 

Webbredaktören för nätupplagan av kroppsbyggartidningen BODY Magazine och den 

ansvarige för Kolozzeum.com kontaktades via e-post och en annons där intervjupersoner 

efterlystes lades därefter ut på dessa hemsidor, samt BODY Magazines Facebooksida  

(Bilaga 2). En person som hade fått reda på att bodybuilders efterlystes tog kontakt och gav 

författarna namn och telefonnummer till fyra intervjupersoner. En femte intervjuperson 

kontaktade oss via e-post efter att ha sett annonsen på BODY Magazines hemsida. Samtliga 

informanter fick villkor skickade via e-post som de fick godkänna innan intervjuerna 

genomfördes (Bilaga 3). Intervjupersonerna fick själva välja en tid för telefonintervjun som 

passade dem (12). En av författarna hade huvudansvaret för varje intervju och var den som 

ställde frågor, medan den andra förde anteckningar och kom med förslag till följdfrågor. 

Intervjuerna varade mellan 20 och 30 minuter, spelades in med hjälp av diktafon och 

transkriberades därefter. De spelades in, då det vid innehållsanalys rekommenderas att 

intervjuerna spelas in för att underlätta analysprocessen (12). Detta eftersom intervjuaren kan 

skriva ner ordagrant vad som sades och sedan gå igenom intervjuerna flera gånger för att inte 

missa någon information. 

 

3.3 Analys 

De transkriberade intervjuerna analyserades med hjälp av innehållsanalys (Bilaga 4). 

Innehållsanalys ökar studiens trovärdighet jämfört med studier där ingen analysmetod 

används. Enligt Graneheim och Lundman innebär innehållsanalys att de transkriberade 

intervjuerna sammanfattas i flera steg (13). Dessa steg är: meningsbärande enheter, 

kondenserade meningsbärande enheter, koder och slutligen kategorier. Kategorierna som 

skapades fick fungera som inspiration till rubrikerna i resultatet. Några av kategorierna 

innehöll lite information och slogs därför ihop med andra kategorier, vilket innebär att en 

rubrik i resultatet kan innehålla fler än en kategori. De transkriberade intervjuerna lästes 

igenom enskilt av båda författarna flera gånger innan den ursprungliga texten kortades ner i 

flera steg, där det viktigaste i meningarna valdes ut och kategorier skapades utifrån koderna. 
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Olika överstrykningsfärger användes för olika personer, där det viktigaste från varje intervju 

ströks under, för att sedan klippas och klistras om i textbehandlingsprogrammet Word. Delar 

av intervjuerna som inte hade med syftet att göra som till exempel detaljerade beskrivningar 

av vad informanterna åt och drack under en dag uteslöts. Fokus låg istället på att analysera de 

delar som hade med syftet att göra. Citat valdes ut efter att koder och kategorier hade 

identifierats.  

 

Det finns alltid en risk för bias vid intervjuer i och med att forskaren är en del av 

forskningsprocessen (11, 12). Förförståelse i form av tidigare erfarenheter och utbildningar 

gör att forskaren aldrig är helt objektiv (11). Olika forskare kan därför uppleva samma 

situation olika på grund av olika förförståelse, erfarenheter och fördomar (11).  

Författarna har läst fristående kurser i kostvetenskap vid ett universitet, tränar på gym, samt 

hade inför intervjuerna läst artiklar om bodybuilding. Förförståelsen kan ha påverkat hur 

författarna sedan tolkade och strukturerade resultatet. Detta försökte vi undvika genom att 

hela tiden reflektera över vår förförståelse, samt fundera över om vi såg mönster som inte 

fanns. Båda författarna närvarade även vid samtliga telefonintervjuer, då studiens trovärdighet 

ökar när flera forskare tolkar insamlat data (11). 

 

3.4 Etiska aspekter 

Villkor e-postades ut inför intervjuerna för att uppfylla samtyckes- och 

konfidentialitetskravet. Konfidentialitetskravet innebär att informanterna inte ska kunna 

identifieras och av den anledningen fick intervjupersonerna efter transkribering fingerade 

namn (12). Ljudfiler från intervjuerna och personuppgifter raderades efter intervjuerna. 

Samtyckeskravet handlar om att se till att intervjupersonerna inför intervjuerna vet vad det är 

för studie de deltar i (12). Inför intervjuerna informerades informanterna därför skriftligt om 

studiens syfte, att deltagande var frivilligt, samt att de när som helst kunde dra sig ur studien 

(Bilaga 3). 

 

4 RESULTAT 
 

4.1 Beröm för en snygg kropp var en stark drivkraft 

Samtliga bodybuilders tränade i stort sett uteslutande styrketräning i gym, men kom från olika 

träningsbakgrunder och idrotter ursprungligen. Det framkom i intervjuerna att det fanns flera 

olika drivkrafter bakom deras intresse för bodybuilding. Drivkrafter som framkom hade i de 

flesta fall med utseende och att se bra ut att göra. Det handlade då främst om att få en 

muskulös kropp och i första hand en grövre överkropp. Ett annat motiv som blev tydligt var 

att de ville bli stora och starka. Positiv respons på utseendet från andra ökade även 

motivationen bland informanterna.  

 
Erik: ”Man är ung och vill se snygg ut i kroppen. Man skulle vara stor och stark och det 

passade mig (…). Jag ville ju bygga muskler.” 

 
Oskar: ”Man ville ju framförallt ha armar, det var första delmålet då att man skulle ha lite 

grövre armar.” 

 

Ytterligare motiv bakom utövandet av bodybuilding var att informanterna mådde bra, fick en 

kick av träningen, samt kände sig hälsosamma och nyttiga. De hade bestämda mat- och 

träningstider, samt uppskattade att de fick struktur på vardagen. Intervjupersonerna försökte 

att träna så fort de fick en ledig stund och ansåg att de fick ordning på kost, sömn och träning. 

Detta var en livsstil som passade dem bra.  
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Erik: ”Man mådde ju bra, man sov bra och sen hade man väldigt ordnat liv i och med att  

träningen planerades in och sen hade man ju så att säga bestämda tider, man skulle träna då,  

då skulle man vila och allt det här, samtidigt som man jobbade och pluggade. Det passade  

bra, jag tycker att jag mådde bra av träningen. (…) Jag ville få kroppen i balans.” 

 

Att prestera så bra som möjligt och få bra resultat på tävlingar var också orsaker till att många 

hade valt bodybuilding. Det fanns dock en informant som tvärtom ansåg att han i första hand 

tävlade mot sig själv. 

 
Thomas: ”Det var väl att bli så bra som möjligt, att kunna se att man blev bättre och bättre 

hela tiden. Jag hade väl egentligen inget mål att vinna en massa tävlingar eller bli bäst eller 

någonting sånt där, utan man tävlade mot sig själv för att se hur bra man kunde bli själv.” 

 

4.2 Förebilder och inspiration till tränings- och kostupplägg 

Alla bodybuilders hade olika förebilder som inspirerade dem när de höll på med 

bodybuilding. Förebilder som nämndes var Arnold Schwarzenegger, samt bodybuilders på 

Internet och i umgängeskretsen. Informanterna fick inspiration till sitt tränings- och 

kostupplägg genom bodybuildertidningar och litteratur inom området. Andra 

inspirationskällor var föredrag inom området, filmer, samt att några hade tagit hjälp av 

antingen kostcoach eller dietist. Endast en person hade utbildning i nutritionslära. Samtliga 

bodybuilders uppgav emellertid att de var självlärda och skötte själva sin kost och träning.  

 
Oskar: ”Man plockade ihop sitt eget träningsprogram efter erfarenheter. Det var bara att 

lära sig den hårda vägen.” 

 

4.3 Gymmet blev en social mötesplats 

En del av informanterna tränade ensamma, medan andra tränade tillsammans med en 

träningskompis. Gemenskapen mellan bodybuilders som gick till samma gym var mycket bra, 

vilket gjorde att de kom till en social gemenskap även om de tränade ensamma. 

 

4.4 Hälsosam kost var en fettsnål kost  

Intervjupersonerna uppgav exakta kalorimängder och siffror på vad de intog under olika faser 

i träningen. De drack lika mycket vätska under både tävlings- och uppbyggnadsfasen.  

I uppbyggnadsfasen var det inte så viktigt vad kosten bestod av, utan det handlade framförallt 

om att komma upp i ett högt kaloriintag. Inför tävlingsperioden minskades kaloriintaget och 

det blev en form av självsvält. 

 
Erik: ”Då visste jag hur många kalorier jag förbrukade under en dag exakt (…). Så det var ju 

väldigt fokuserat. (…) Man går runt och är mätt hela tiden.” 

 

Samtliga bodybuilders tog någon typ av kosttillskott och det handlade i första hand om 

proteintillskott i form av proteindrinkar, men även vitamin- och kolhydrattillskott förekom. 

Orsaker till konsumtion av dessa var att intervjupersonerna ville öka i vikt, bygga muskler, 

tillgodose behovet av alla näringsämnen, samt ekonomiska aspekter, då tillskotten är billigare 

än stora mängder mat. Kosttillskotten var även lättare att äta än en hel måltid, då dessa inte 

mättar på samma sätt.  

 

Samtliga bodybuilders ansåg att en hälsosam kost var liktydig med en fettsnål kost. Det räckte 

emellertid inte med att kosten var fettsnål, utan fettkvalitén hade även betydelse. Magert kött i 

form av fisk och fågel intogs i större mängd än annat kött, men animaliskt fett undveks i hög 

utsträckning på grund av dess fettsammansättning. Svensk husmanskost och att äta från 
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kostcirkelns alla delar var typexempel på hälsosam kost. Husmanskosten behövde dock 

modifieras genom att minska fettinnehållet och öka frukt- och grönsaksmängden. Onyttig mat 

som nämndes var det som informanterna kallade för skräpmat, såsom pizza och hamburgare. 

Samtliga informanter ansåg att de åt hälsosamt och undvek ”onyttiga” livsmedel som godis, 

chips och läsk, framförallt inför tävlingar. 

 
Petter: ”Jag har ju koll hela tiden på vad jag äter. Hälsosam kost för mig är inte skräpmat.” 

 
Erik: ”Man åt ju inget godis, det existerade ju inte. (…) Man åt mycket frukt men inte fett och 

sådant, det var väldigt kostriktigt skulle jag vilja säga.” 

 
Thomas: ”Ja, det är framförallt att man äter en fettsnål kost då, mycket grönsaker, lite fett, 

mycket frukt och ja i princip så försöker man äta som man ska i hela den här kostcirkeln.” 

 

4.5 Uppoffringar var en del av bodybuilders livsstil 

Bodybuilding upptog största delen av de aktivas liv. Då flera hade oregelbundna arbetstider, 

anpassade de träningen efter arbetet.  

 
Thomas: ”I stort sett 24 timmar om dygnet lever man med det. (…) Det upptog i stort sett all 

vaken tid.” 

 
Per: ”Hela livet, 100 procent, jag var helt uppslukad.” 

 

Trots att bodybuilding upptog mycket tid hade informanterna förståelse från omgivningen, 

såsom vänner och familj. Några hade flickvän eller fru som också tränade och de var därför 

förstående när deras män spenderade en stor del av sin tid på gymmet. En bodybuilder 

upplevde dock att han på grund av lågt kaloriintag var lättretlig och blev på dåligt humör, men 

att bodybuilding i övrigt inte påverkade hans liv. 

 
Thomas: ”Jag klarade mig rätt så bra, man kunde vara lite snarstucken i och med att man låg 

lågt i kaloriintag och så att man hade lite hetare temperament, det kunde man säkert ha.” 

 

Intervjupersonerna hade offrat olika saker för bodybuilding, men uppfattade det inte som 

någon förlust eller någonting de ångrade, då det var självvalt. Till saker som de valde bort 

hörde festande och alkohol. En bodybuilder upplevde att han inte kunde åka på semester till 

orter där träningsmöjligheter inte fanns. En annan nämnde att om han offrade någonting, så 

var det kroppen, då den hårda träningen och de strikta dieterna var slitsamma. 

 
Per: ”Tyckte aldrig att det var någon uppoffring. (…) Umgicks bara med kroppsbyggare som 

levde likadant.” 

 
Erik: ”Ja, alltså det var ju i princip när alla festade, jag drack ju ingenting. (…) Jag tycker 

inte att jag har offrat någonting, jag offrade mest min kropp.” 

 

4.6 Anabola steroider har gett bodybuilding dåligt rykte 

I intervjuerna togs aldrig frågan om anabola steroider upp, men några av intervjupersonerna 

tillade i slutet av intervjuerna att de aldrig hade använt anabola steroider eller andra olagliga 

preparat under sin aktiva tid. De ansåg att det var synd att några få personers dåliga beteende 

har gett hela bodybuilderkulturen dåligt rykte. 

 
Oskar: ”Jag har aldrig använt anabola steroider vid träning. (…) Jag visste redan då att det 

fanns massa biverkningar.” 
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Petter: ”Vissa har en dålig insyn på många bodybuilders, på grund av att vissa beter sig inte  

så bra, eftersom vissa använder sig av olagliga preparat och det ger ju sporten en ganska  

dålig insyn och det är ju därför det till exempel inte sänds på Eurosport, det gjorde det ju för  

tio år sen.” 

 

5 DISKUSSION 
 

5. 1 Metoddiskussion 

I studien telefonintervjuades fem män mellan 23 till 55 år som tränar och är eller har varit 

tävlande inom bodybuilding. Vid kvalitativ forskning bör intervjuer genomföras med så pass 

många personer att teoretisk mättnad uppnås (11). På grund av begränsningar i tid och 

omfattning intervjuades endast fem personer. Hade fler intervjuer genomförts skulle teoretisk 

mättnad ha kunnat uppnås och resultatet eventuellt ha sett annorlunda ut, samt 

överförbarheten ha ökat.  

 

Författarnas förförståelse hanterades genom att författarna försökte att styra samtalen så lite 

som möjligt och hålla sig till frågorna i intervjuguiden. I dialogen med informanterna använde 

intervjuaren ord som ”Mm” och olika följdfrågor istället för värderande svar som ”Åh, vad 

bra att du åt det”. Intervjuarens roll vid intervjuerna var att i första hand lyssna och visa 

intresse för vad informanterna hade att säga, då ett aktivt lyssnande ökar chansen att 

informanternas uppfattningar kommer fram i intervjuerna istället för att de säger det som de 

tror att forskaren vill höra (11). Intervjuerna kan ha påverkats både positivt och negativt av att 

de skedde per telefon istället för ansikte mot ansikte, då författarna därmed inte hade 

möjligheten att observera informanternas kroppsspråk. En fördel med telefonintervjuer är 

emellertid att författarnas kroppsspråk inte påverkar intervjupersonerna. Informanterna kan 

även känna sig mer anonyma och tala fritt när de inte har träffat intervjuaren. Författarna 

upplevde att pauserna på telefon blev kortare och färre, eftersom det kändes onaturligt med 

långa tystnader. Detta kan ha påverkat intervjuerna negativt eftersom de blev kortare och 

intervjupersonerna kunde ha haft mer att tillägga om de hade fått fler pauser och längre tid på 

sig att tänka efter.  

 

Urvalsgruppen bestod av både personer som hade tävlat i och de som fortfarande tävlar i 

bodybuilding. En del av informanterna tävlade mest under 1970-, 80- eller 90-talet, medan 

några fortfarande tävlade och alltså har sin mest aktiva period nu, under 2000-talet. 

Forskningen pågår ständigt och det är därför troligt att informationen om kost och 

näringsrekommendationer har ändrats mellan 1970 och 2000-talet. Detta kan i sin tur ha 

påverkat informanternas syn på kost och därmed också studiens resultat.  

 

5. 2 Resultatdiskussion 

I resultatet framkom det att informanterna ansåg att bodybuilding passade dem bra. Resultat 

på tävlingar och att jämföra sig med andra bodybuilders var en viktig drivkraft för många, 

medan någon annan tävlade mot sig själv. Andra drivkrafter som nämndes var att få struktur 

på vardagen, må bra eller vara hälsosam. Detta överensstämmer med en tidigare studie som 

visade att en del bodybuilders valde att hålla på med bodybuilding för att det var någonting de 

var bra på (2). Studien visade även att planering av tid och struktur på vardagen krävs av en 

engagerad bodybuilder. I bodybuilding bedöms utseende, muskelstorlek, samt 

muskeldefinition. Det var därför inte överraskande att flera intervjupersoner nämnde 

utseendet som en viktig motivation till varför de höll på med bodybuilding. Informanterna 

beskrev bland annat att de ville ha en grövre överkropp och armar, samt bygga muskler för att 

bli stora och starka. Detta ligger i linje med tidigare forskning som har visat att bodybuilders 
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ideal, gymmets och det manliga skönhetsidealet är i stort sett likadana (7, 8). Det som dessa 

ideal har gemensamt är att framförallt överkroppen skulle vara vältränad, med en låg andel 

kroppsfett och muskulösa armar. Vältränade bodybuilders står högre i rang på gymmet och 

det är accepterat att visa upp sin kropp där (2). Detta är en förklaring till varför utseendet blir 

viktigt för bodybuilders, då de spenderar en stor del av sin tid på gymmet, umgås med 

bodybuilders och därmed kan jämföra sig med varandra. Då utseendet får ett högt värde 

prioriteras strategier som leder till det ideala utseendet högt, såsom att äta ”rätt” och träna. En 

tänkbar risk med att värdesätta utseendet högt är utseendefixering, vilken kan leda till 

hälsoskadliga beteenden (1, 2, 5, 9). I intervjuerna nämndes flera motiv och drivkrafter som 

låg bakom deltagandet i bodybuilding, men det kan även ha funnits dolda motiv som aldrig 

togs upp. Detta på grund av att informanterna är omedvetna om dessa eller att de är svåra att 

berätta om för en relativt okänd intervjuare som de ännu inte hade fått förtroende för. Ett 

exempel på ett sådant motiv är låg självkänsla (4).  

 

I intervjuerna nämnde informanterna exakta kalorimängder som de intog under uppbyggnads- 

respektive tävlingsfasen. Detta ligger i linje med en tidigare studie som visade att 

bodybuilders var tvungna att hålla en sträng diet och beräkna den exakta kalorimängden (2). 

Utifrån resultatet blev det tydligt att bodybuilders var noggranna med och ville ha kontroll 

över vad de stoppade i sig, samt följde ett strikt schema, åtminstone under tävlingsperioden. 

Det tyder även på att de är insatta i ämnet kost, trots att bara en informant hade utbildning 

inom detta område. Samtliga intervjupersoner intog någon form av kosttillskott. Detta ligger i 

linje med tidigare forskning som visade att det var vanligast bland bodybuilders att inta 

kolhydrat- eller proteintillskott (2).  

 

Intervjupersonerna ansåg att en hälsosam kost var fettsnål. Svensk husmanskost var enligt 

dem nyttig mat, medan skräpmat och godis var exempel på onyttiga livsmedel som de inte 

brukade äta. Tidigare forskning har visat att fettinnehållet i bodybuilders kost inför tävlingar 

var lågt (2). Detta tyder på att bodybuilders ser fett som en ohälsosam del i kosten. 

Informanterna nämnde dock även att fettkvalitén hade betydelse. Informanterna följde inte 

någon särskild diet som innebar att de uteslöt delar av kostcirkeln, utan hade en traditionell 

syn där husmanskosten, fast med mindre fett och mer grönsaker, var idealet. En fettsnål kost 

kan leda till att bodybuilders som tränar mycket får i sig för lite energi och fett i förhållande 

till sin energiförbrukning. Detta kan i sin tur leda till sämre prestationer på träningar och 

tävlingar. Enligt en studie var några följder av ett lågt kaloriintag och en snabb viktminskning 

humörsvängningar och orkeslöshet (10). I intervjuerna framkom att en av intervjupersonerna 

upplevde att han på grund av lågt kaloriintag blev lättretlig och tappade humöret. En tänkbar 

konsekvens av dåligt humör är att relationer till familj och andra människor i bodybuilders 

omgivning påverkas negativt. 

 

Informanterna upplevde att gemenskapen mellan bodybuilders på gymmet var bra och de som 

gick dit för att träna blev kompisar som umgicks även utanför träningslokalen. Gymmet är en 

viktig social plats där bodybuilders möts och tillbringar stor tid (2). Det är också en plats där 

en stöttande anda råder (6). Utifrån intervjupersonernas upplevelser av en social gemenskap 

på gymmet, är det troligt att många bodybuilders tränar tillsammans och har samma mål, 

vilket ökar motivationen. Att bara umgås med andra som har samma intresse kan även leda 

till att alla tänker likadant, att världen blir inskränkt och att flera perspektiv på saker och ting 

undviks, samt att en fixering vid att äta rätt och träna uppstår. Detta skulle i förlängningen 

kunna resultera i exempelvis ett träningsberoende (1, 2).   
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I intervjuerna beskrev informanterna att de hade offrat olika saker för att utöva bodybuilding, 

men att de inte upplevde uppoffringarna de gjort som någon förlust. De valde exempelvis bort 

vissa livsmedel och alkohol till förmån för bodybuilding. Informanterna hade en stor del av 

sin umgängeskrets i gymmet och många gånger flickvän eller fru som också tränade, de hade 

alltså valt ett socialt liv utifrån vad som passade deras träning. Intervjupersonerna upplevde 

därmed inte att bodybuilding fick några negativa konsekvenser för deras sociala liv. De 

ägnade en stor del av sina liv åt bodybuilding och såg det som en livsstil. Forskning har dock 

visat att familj och socialt liv försakas på grund av att bodybuilding utgör en stor del av de 

aktivas liv (2). I det avseendet skiljer sig resultatet i denna studie från tidigare forskning. 

 

I denna studie har bodybuilders drivkrafter, syn på kost och uppoffringar som de gör tagits 

upp, vilket ger en bild av deras livsstil. Då bodybuilding är prioritet ett i de aktivas liv, 

anpassar de sitt liv efter träning och tävlingar. Livsstilen karakteriseras av strikt planering och 

en strukturerad vardag, vilket i förlängningen ger litet utrymme för spontanitet. I intervjuerna 

upplevde till exempel en informant att han inte kunde åka på semester om det inte fanns 

träningsmöjligheter. Detta visar att bodybuilders kan vara tvungna att tänka efter innan de ska 

göra någonting impulsivt utöver det de har planerat som exempelvis en resa. Det är viktigt att 

poängtera att de har valt en livsstil som de upplever passar dem själva. I och med att de har 

valt bodybuilding har de inte bara valt en tränings- och tävlingsform, utan en hel livsstil.  

 

Denna studie bidrar med att öka kunskapen om hur svenska manliga bodybuilders 

förhållningssätt till kost är, samt hur deras livsstil ser ut och hur träningen påverkar deras 

dagliga liv. I framtiden skulle det vara intressant att titta närmare på mer exakt vad 

bodybuilders äter genom exempelvis kostregistrering. Det skulle även vara intressant att 

undersöka kvinnliga bodybuilders kostvanor och livsstil. Det skulle därutöver finnas en poäng 

i att titta på personer som tävlar i bodybuilding idag och personer som var aktiva under 1970, 

-80 eller -90-talet för sig, för att sedan jämföra dessa grupper och undersöka om deras 

kostvanor och livsstil skiljer sig åt. 

 

6 SLUTSATSER 
 

En viktig drivkraft som gav bodybuilders motivation var utseendet och framförallt att få en 

muskulös kropp. Bodybuilding var en livsstil som i hög utsträckning styrde de aktivas liv. 

Livsstilen karakteriserades av en strukturerad vardag med strikta dieter och uppoffringar för 

att uppnå en muskulös kropp. De aktiva hade en traditionell syn på kost, då de ansåg att 

husmanskost med mer grönsaker och mindre fett är exempel på nyttig mat. Synen på kost 

bland de aktiva var att en fettsnål kost är liktydig med en hälsosam kost. På vägen mot den 

vältränade kroppen var alkohol, vissa livsmedel och spontanitet några av sakerna som de 

valde att offra. Bodybuilders valde själva sin livsstil och ansåg att den passade dem, därför 

upplevde de inte att de försakade någonting. 
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7 FÖRFATTARNAS BIDRAG TILL ARBETET 
 

Elin Falkenlund och Sara Blomberg har tillsammans planerat och genomfört studien, samt 

författat uppsatsen. 

 

8 TACK 
 

Stort tack till alla deltagare som ville ta sig tid att ställa upp på intervjuerna och pilotintervjun 

i studien! Vi vill även tacka de som på olika sätt har hjälpt oss att hitta intervjupersoner till 

uppsatsen. 
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Intervjuguide 
 

Innan intervjun: 

- tillfrågas deltagarna om det går bra att samtalet spelas in på en diktafon 

- informeras deltagarna om att ljudfilerna bara avlyssnas av intervjuaren, sen raderas och att 

transkriberingen kodas. 

- informeras deltagarna om anonymitet 

- informeras deltagarna om att deltagande är frivilligt och att de när som helst kan dra sig ur 

studien. 

- informeras deltagarna om syftet med studien: Syftet med studien är att undersöka hur 

bodybuilders förhållningssätt till kost är, samt hur deras livsstil ser ut och hur träningen 

påverkar deras dagliga liv. 

 

Öppningsfrågor 

 

Syftet med öppningsfrågorna är att inleda ett samtal med intervjupersonen och få dem att 

känna sig bekväma i situationen.   

 

Ålder? 

Huvudsysselsättning: jobb/studier? 

 

Hur länge har du hållit på med bodybuilding? 

 

Hur kom det sig att du började med bodybuilding? Hur kommer det sig att du har fortsatt? 

 

Huvudfrågor 

 

Syftet med huvudfrågorna är att undersöka hur intervjupersonernas träningsvanor och 

kostvanor ser ut, samt hur bodybuildingen påverkar deras dagliga liv. 

 

Vad är det för typ av träning du ägnar dig åt? 

         

        -    Hur många dagar i veckan tränar du i snitt? Hur många pass per dag? 

        -    Skiftar aktiviteten över året? I sådana fall hur? 

        -    Hur har du fått inspiration till ditt träningsprogram? 

        -    Hur är gemenskapen mellan bodybuilders (ensamträning/gruppträning)? 

 

Kan du berätta hur du har ätit och druckit idag, börja från det att du steg upp? 

 

- Äter eller dricker du annorlunda när du är i någon annan fas (uppbyggnad/tävling)? 

- Hur har du fått inspiration och kunskap om hur du ska äta under dessa faser 

(utbildning/kurser i kost)?  

- Brukar du följa någon diet? Hur ser den i sådana fall ut? 

- Äter du kosttillskott? I sådana fall vad för kosttillskott och av vilken anledning? 

- Anser du själv att du äter hälsosamt? Hur kommer det sig att du tycker så? 

- Vad är hälsosam kost för dig? 
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Hur stor del av ditt liv tar bodybuildingen upp? 

 

- Hur inverkar träningen och tävlandet på din huvudsysselsättning (jobb/studier)? 

- Hur inverkar träningen och tävlandet på din fritid? (Familj, vänner etc.) 

- Finns det någonting som du känner att du är tvungen att välja bort på grund av 

bodybuildingen? I sådana fall vad? 

 

Vad är ditt mål med bodybuildingen? 

 

Har du någonting du vill tillägga? 
 

Tack, för att du tog dig tid och ville ställa upp! Om du vill kan vi mejla uppsatsen till dig när 

den är klar? 
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Annons BODY Magazine, Kolozzeum och Facebook 
 

2010-04-07  

 

Kroppsbyggare efterlyses för intervju om kostvanor 
 

Två studenter vid Umeå Universitet som läser till en kostvetarexamen ska i sin avslutande C-

uppsats behandla bodybuildingutövares kostvanor. De vill således intervjua personer som 

tävlar inom bodybuilding. Bor du i Umeåtrakten och är intresserad av att ställa upp på en 

intervju? 

 

Frågorna tar 20-60 minuter och berör hur kosten i uppbyggnadsfasen respektive 

tävlingsfasen ser ut och hur stor plats träningen tar i det dagliga livet. Intervjupersonerna 

väljer själva plats och tid. 

 

Planerad intervjuperiod är vardagar vecka 15-17. Information om villkoren för deltagande 

sänds till dem som är intresserade av att delta.  

 

Kontaktinformation: Elin Falkenlund 
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Villkor för deltagande 
 

 

 
Umeå Universitet,  

C-uppsats kostvetenskap 

Kandidatuppsats 15 hp  

 

 

 

Till dig som har tillfrågats om att delta i undersökningen 

 
Om studien 

 
Syftet med studien är att undersöka hur svenska bodybuilders förhållningssätt till kost är, 

samt hur deras livsstil ser ut och hur träningen påverkar deras dagliga liv. 
 

Villkor för deltagande 
 

 Intervjuerna kommer att genomföras individuellt via telefon vid ett tillfälle som passar 

dig. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan i studien 

utan närmare motivering.  

 

 

 Du är som deltagare i studien anonym. Detta innebär att alla uppgifter om identifierbara 

personer kommer att antecknas, lagras och avrapporteras på sådant sätt att uppgifterna 

inte kommer att kunna identifieras av utomstående. Intervjuerna kommer att spelas in med 

hjälp av inspelningsutrustning. Filerna från inspelningen av intervjun kommer sedan att 

raderas så snart innehållet har skrivits ner. Namn på dig som intervjuperson kommer 

även att bytas ut till ett fiktivt namn i uppsatsen. 

 

 

 Intervjumaterialet är avsett för forskningsändamål och kommer därför inte att användas i 

andra syften.  

 

 

 Resultatet av intervjustudien kommer att presenteras i form av en kandidatuppsats.  

 

 

Vid frågor eller kommentarer kontakta ansvariga för studien: 

 

Elin Falkenlund eller Sara Blomberg 
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Exempel på innehållsanalys 

 

 
 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande  

enhet 

Koder 

Ja alltså det var ju i princip 

när alla festade, jag drack ju 

ingenting överhuvudtaget så 

blev de ju att man träffade 

sina kompisar på dagtid. 

Man sov då man skulle sova 

så det blev inte så mycket 

festande, men det är 

ingenting jag tycker att jag 

har förlorat. Jag har ju gjort 

det jag tyckte varit roligt. 

Jag tycker inte att jag har 

offrat någonting, jag offrade 

mest på min kropp. 

Drack ingenting 

 

Träffade kompisar på 

dagtid 

 

Inte mycket festande 

 

Ingenting jag tycker jag har 

förlorat 

 

Offrade min kropp 

Väljer bort 

alkohol och 

festande 

 

 

 

 

Upplever att inte 

offrar någonting 

 

Offrar kropp 

 
 

 

Exempel på konstruktion av kategorier: 

 

 

 

 

 

                    Kompisar                              Arnold Schwarzenegger           Stora killar på 

       Internet 

 

                                                                                                                                      

 

 

Förebilder 

 

 

 

 

 


