
 

 

 

 

 

 

Styrketränande unga mäns psykiska hälsa 
 

Lina Exinge och Emma Johansson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kandidatuppsats i psykologi, HT 2016 

Kurskod: PSA120 

Program: Beteendevetenskapliga programmet 

Handledare: Jakob Eklund 

Examinator: Jacek Hochwälder 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 

Avdelningen för psykologi 





1 
 

Styrketränande unga mäns psykiska hälsa 

 
Lina Exinge och Emma Johansson 

 

 
Myten om att styrketräning är fysiskt skadligt för barn och ungdomar 

har motbevisats i vetenskapliga studier. Syftet med studien var att 

undersöka hur unga män (16-20 år) upplever att deras psykiska hälsa 

påverkas av styrketräning. Studien bygger på 13 djupintervjuer med 

styrketränande unga män. Materialet analyserades genom 

meningskoncentrering. Resultatet visar att hos styrketränande unga 

män (1) uppstår positiva och negativa känslor, (2) är teknik, kost, sömn 

och struktur viktigt, (3) påverkas självbilden av strävan efter muskler, 

(4) påverkas självbilden av strävan efter en bättre version av sig själv, 

(5) varierar självkänslan, (6) finns medvetenhet om kroppen, (7) finns 

en strävan efter bättre utseende och (8) uppnås specifika resultat. En 

strävan efter något bättre genomsyrar studien som i sin tur har effekt på 

den psykiska hälsan. Ytterligare forskning behövs för att undersöka om 

långvariga konsekvenser på den psykiska hälsan föreligger. 

 

Keywords: self-image, self-esteem, body-image, strength training, 

psychological well-being 

 

 

Inledning 
 

Genom tiderna har det ansetts farligt för barn och ungdomar att styrketräna. Tidigare forskning 

har visat att styrketräning är farligt för skelettet och att det hämmar tillväxten (Behm, 

Faigenbaum, Falk & Panagiota, 2008). Idag ses detta som en myt och Behm et al. (2008) 

sammanställer flera vetenskapliga studier som klargör att styrketräning är effektivt och 

fördelaktigt för barn och ungdomar. Dessa studier visar att styrketräning minskar skador, ökar 

bentätheten utan negativ påverkan på tillväxten och utvecklar muskelstyrkan och uthålligheten. 

Behm et al. (2008) betonar i sina slutsatser vikten av att säkerställa tekniken hos styrketränande 

ungdomar. Behm et al. (2008) kom även fram till att ungdomens ålder, mognad, fysiska 

kondition och hälsotillstånd också bör beaktas i samband med styrketräning. Vidare drar Behm 

et al. (2008) slutsatsen att styrketräning kan betraktas som alternativ fysisk aktivitet gentemot 

andra sporter så som till exempel lagsporter. Dock kvarstår frågan om hur den psykiska hälsan 

påverkas av styrketräning. 

 

 

Styrketräning 
 

Styrketräning är en av Sveriges 10 populäraste motions- och tävlingsaktiviteter bland både 

ungdomar 13-18 år och unga vuxna 18-25 år (Riksidrottsförbundet, 2015). Ortega, Ruiz, 

Castillo och Sjöström (2007) definierar styrketräning som en fysisk aktivitet som är planerad, 

strukturerad, systematisk och målmedveten. Ortega et al. (2007) beskriver vidare styrketräning 

som en förmåga att kunna utföra arbete mot ett motstånd. Motståndet kan variera i vikt och 

beror på flera olika faktorer som storleken på och antalet berörda muskeldelar som hjälper till 

vid arbetet. Nelson, Goldberg, Harris, Landry och Risser (1990) anser att styrketräning 
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involverar viktträning, det vill säga att lyfta olika tunga vikter. Detta kan göras på olika sätt 

exempelvis genom att fria vikter fästs vid en stång eller med hantlar av varierande tyngd. Det 

kan även handla om viktmaskiner som hjälper till att hålla balansen medan individen arbetar 

mot ett motstånd. Detta anser Nelson et al. (1990) ökar musklernas styrka och uthållighet. 

Vidare hävdar Nelson et al. (1990) att syftet med styrketräning beror på vad individen vill 

åstadkomma med träningen. Styrkelyftning är en del inom styrketräning där individen försöker 

lyfta en maximal mängd fria vikter i specifika lyft (Nelson et al., 1990), med andra ord strävan 

efter att bli så stark som möjligt. Bodybuilding är en annan typ av träningsform inom 

styrketräning där individen använder olika vikter, maskiner och motståndsmetoder för att 

utveckla muskelmassan och kroppssymmetrin (Nelson et al., 1990), det vill säga strävan efter 

en så muskulös kropp som möjligt. 

 

Styrketräning hos barn och ungdomar. McCreary och Sasse (2000) fann i sin studie att unga 

män som strävar efter en muskulös kropp styrketränar i större utsträckning än andra. 

Styrketräning hos ungdomar har ökat och blir allt mer populärt. Payne, Morrow Jr, Johnson och 

Dalton (1996) anser att detta medfört att vuxna accepterar metoden som ett alternativt sätt för 

att få ungdomar att utöva fysisk aktivitet. Större acceptans tillsammans med en oro för ungas 

hälsa har bidragit till forskning om styrketränande ungdomar (Payne et al., 1996). Trots att 

myten om att styrketräning skulle vara fysiskt skadligt för barn och ungdomar motbevisats 

trycker Behm et al. (2008) på vikten av riktlinjer och uppläggsplaner. Detta för att inte orsaka 

fysisk skada hos ungdomar. Payne et al. (1996) hävdar att det är viktigt att komma ihåg att 

vuxnas träningsprogram inte bör appliceras på barn och ungdomar. Detta med avseende på att 

många redskap som används på ett gym är utformade för vuxna men även för att ungdomars 

fysiologiska och psykologiska mognad varierar. Payne et al. (1996) anser att detta är faktorer 

som kan orsaka fysisk skada och det är därför viktigt att dessa barn och ungdomar förstår syftet 

med träningen, att de vill utöva aktiviteten, har kontroll över vad som görs och även förstår 

vikten i att träning är ett livslångt förlopp.  Trots dessa riktlinjer i den fysiska försiktigheten hos 

styrketränande ungdomar kvarstår även här frågor kring den psykiska hälsan och hur den inte 

ska komma till skada i strävan efter en större, starkare och muskulösare kropp. 

 

 

Vad är en perfekt kropp? 
 

Harrison och Hefner (2006) visade i sin studie, likt tidigare forskning, att media är en 

bidragande orsak till unga flickors tunna kroppsideal. Harrison och Hefner (2006) anser även 

att det finns tidigare forskning som visar på ett samband mellan strävan efter den tunna 

kvinnliga kroppen och ätstörningar redan så tidigt som hos lågstadieelever (Harrison & Hefner, 

2006). Olivardia, Pope Jr och Borowiecki III (2004) anser att männens kroppsideal inte 

granskats i lika stor utsträckning som kvinnors i den vetenskapliga litteraturen.  

McCreary och Sasse (2000) fann i sin studie att män strävar efter den mesomorfa muskulösa 

kroppen. Olivardia et al. (2004) hävdar att det finns många studier som visar på sambandet 

mellan depression och kroppsmissnöje hos kvinnor men få studier som visar på ett samband 

mellan den psykiska hälsan hos män och snedvridna kroppsuppfattningar. Olivardia et al. 

(2004) kom i sin studie fram till att män ansåg sig vara ”tjockare” än vad de egentligen var. 

Dessutom ansåg männen att den ”perfekta kroppen” hade ett medelvärde på ca 11.3 kg mer 

muskler än vad de själva hade och att den ”perfekta kroppen” hade ett medelvärde på 3.5 kg 

mindre fett än de själva (Olivardia et al., 2004). Detta innebär att idealkroppen var betydligt 

mer muskulös och hade mindre fett än vad männen ansåg sig själva ha. Dock, oavsett hur 

männen såg ut, ansåg de inte sig själva nå upp till idealet (Olivardia et al., 2004). Vidare visar 

Olivardia et al. (2004) att Festingers (1954) teori om social jämförelse kan appliceras på 
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männen. Denna teori innebär att avvikelsen mellan sig själv och en annan individ kan leda till 

åtgärder för att minska skillnaden. Dessa åtgärder går ut på att individen kommer göra det den 

kan för att minska avvikelsen mellan det som jämförs (Festinger, 1954; Olivardia et al., 2004). 

Män likväl som unga kvinnor är villiga att göra förändringar för att minska skillnaderna mellan 

sin egen kropp och idealet. Detta väcker ett intresse för hur de yngre männen i ungdomsåren 

upplever sin kropp och hur deras psykiska hälsa påverkas men även hur den psykiska hälsan 

påverkar deras syn på kroppen. Olivardia et al. (2004) ger i sin studie stöd för att självkänslan 

hos män har ett negativt signifikant samband med många kroppsmissnöjesfaktorer, så som 

muskelmissnöje och en skevare känsla för kroppsproportioner. Olivardia et al. (2004) slutsats 

tyder på att mäns självbild och självkänsla vilar mer på en tillfredsställelse av muskelstyrka 

snarare än graden av fett som finns på deras kroppar. 
 

 

Psykisk hälsa 

 

Psykisk hälsa är ett svårt begrepp att definiera anser Ryff (1998) då det innefattar en mängd 

olika aspekter. Ryff (1998) undersöker i sin studie olika begrepp som tidigare forskare använt 

sig av för att mäta psykologiskt välmående. Ryff (1998) anser att begreppen var för sig inte ger 

en fullständig beskrivning av begreppet psykologiskt välmående. Ryff (1998) gjorde ett försök 

att lägga ihop sex stycken begrepp av den tidigare forskningen för att se om dessa tillsammans 

kan förklara psykologiskt välmående. Dessa var: (1) självacceptans, (2) positiva relationer, (3) 

en känsla av självständighet, (4) behärskning av omgivningen, (5) känsla av meningsfullhet och 

syfte med livet samt (6) personlig utveckling. Ryff (1998) kom fram till att variablerna ålder, 

kön, etnicitet och kultur påverkade resultatet. Detta medför att psykologiskt välmående är svårt 

att definiera och mäta med avseende på dessa variabler (Ryff, 1998).  

Ett annat sätt att se och definiera psykisk hälsa anser Satici (2016) handlar om individens 

fokus på vad den mår bra av, vilka individuella egenskaper som stärker den i vardagen och vad 

personen känner en långvarig glädje av. Genom att framhäva de positiva aspekterna i en 

individs liv, kan det medföra att de negativa aspekterna tar mindre plats enligt Satici (2016). 

Satici (2016) ser det subjektiva välbefinnandet som flerdimensionellt och att det handlar om 

kognitiva dimensioner som inkluderar individens tillfredsställelse med livet. Satici (2016) kom 

fram till att positiva handlingar och livstillfredsställelse har ett positivt samband med 

psykologisk återhämtning. Dessa positiva handlingar har dessutom ett negativt samband med 

psykologisk sårbarhet. Detta resultat innebär med andra ord att positiva handlingar skyddar mot 

de negativa aspekterna i individens liv (Satici, 2016). 

Som beskrivits ovan kan psykisk hälsa och välmående angripas på flera olika sätt och ses ur 

flera olika perspektiv. Enligt Hoare, Milton, Foster och Allender (2016) påverkas den psykiska 

hälsan av fysisk aktivitet. Detta handlar om all fysisk aktivitet i kontrast till ungdomar som är 

stillasittande under en längre tid på dygnet. Hoare et al. (2016) kom fram till att mer 

stillasittande ungdomar mår sämre psykiskt än de som rör på sig. Dock återstår frågan om för 

hög dos eller intensitet av fysisk aktivitet, som exempelvis intensiv och långvarig styrketräning, 

kan ge negativa effekter på den psykiska hälsan. 

 

 

Självkänsla 
 

Rosenberg, Schooler, Schoenbach och Rosenberg (1995) anser att den vanligaste definitionen 

i forskning om självkänslan är den så kallade globala självkänslan. Global självkänsla defineras 

som individens positiva eller negativa inställning och attityd till sig själv. Den globala 
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självkänslan beskrivs även som den subjektiva helhetsinställningen som individen har om sig 

själv, det vill säga den generella inställningen och attityden (Rosenberg et al., 1995).  
Murk (2013) anser att individens självkänsla har legat i fokus som en del av den psykiska 

hälsan och individers välmående över en längre tid. Vidare förklarar Murk (2013) att forskare 

har försökt analysera och mäta begreppet självkänsla, dock har det visat sig vara en varierande 

skildring. Murk (2013) anser att utomstående faktorer påverkar självkänslan som exempelvis 

kultur, normer och personliga egenskaper vilket i sin tur kan ha effekt på den psykiska hälsan.  

Frederick, Sandhu, Morse och Swami (2016) använder sig av personlighetsegenskaperna i 

Big five (öppenhet, samvetsgrannhet, extraversion, tillmötesgående och neuroticism) för att se 

om dessa har ett samband med individernas livstillfredsställelse och självkänsla i relation till 

utseende och vikt.  Frederick et al. (2016) kom fram till att individens syn på sig själv har en 

inverkan på den psykiska hälsan vilket var betydelsefullt för individens inställning och 

beslutsfattande i vardagen. Frederick et al. (2016) kom även fram till att självkänslan i relation 

till dessa personlighetsegenskaper varierar med avseende på hur personen ser på sig själv. 

Pila, Sabiston, Brunet, Castonguay och O’Loughlin (2015) undersöker självkänsla utifrån 

ett kroppsligt perspektiv. Känslor som skam och skuld i samband med individens syn på sig 

själv används för att undersöka kroppens storlek i förhållande till personens självkänsla. Pila et 

al. (2016) anser att sociala normer och förväntningar på individens utseende ger effekter på 

individens känslotillstånd. Dessutom påverkas individen av fördomar från samhället beroende 

på utseendet gällande hans eller hennes vikt (Pila et al., 2015).  

 

 

Självbild 
 

Petersen, Schulenberg, Abramowitz, Offer och Jarcho (1984) beskriver begreppet självbild som 

något flerdimensionellt. Dessa dimensioner innefattar individens erfarenheter och idéer om sig 

själv i alla varierande aspekter genom livet. Självbilden kan ge uttryck genom olika sociala 

områden som exempelvis bland vänner, familj, arbete eller skola (Petersen et al., 1984). 

Simmons, Rosenberg och Rosenberg (1973) beskriver dessa dimensioner av självbild som 

självkänsla, självmedvetenhet, stabilitet och det upplevda självet. Självkänslan som beskrivits 

ovan är individens positiva och negativa inställning till sig själv. Självmedvetenhet innefattar 

en medvetenhet om andras och det egna beteendet i mötet med andra. Med stabilitet syftar 

denna dimension till hur individen ser på sig själv och vem han upplever sig vara. Det upplevda 

självet innefattar hur den egna individen tror sig uppfattas av andra (Simmons et al., 1973). 

Begreppen självbild och självkänsla kan uppfattas lika dock är det inte samma sak då 

självkänslan är en deldimension av självbilden (Petersen et al., 1984; Simmons et al., 1973). 

Gezelius, Wahlund, Carlsson och Wiberg (2016) beskriver självbilden utifrån Harry Stack 

Sullivans interpersonella teori och anser att självbilden är något som skapas i nära relationer till 

andra, tidigt i individens liv. Dessa relationer formar människan med avseende på hur individen 

förhåller sig, agerar och reagerar gentemot andra individer anser Gezelius et al. (2016). I sin 

studie kom Gezelius et al. (2016) fram till att individernas självbild stärks i uppmuntran från 

betydande relationer. Detta är även något som påverkar hur andra responderar på individen 

genom till exempel sociala beteenden längre fram i livet. Det är dessa relationsband som ligger 

till grund för hur individer väljer att interagera med den sociala omgivningen samt hur den 

bekräftar individens självbild hävdar Gezelius et al. (2016). 

Nepon, Flett och Hewitt (2016) binder samman individens syn på sig själv i relation till 

perfektionism. De undersöker hur individens strävan efter att prestera bättre än tidigare ger 

uttryck i olika miljöer som till exempel i arbete och i sociala sammanhang. Nepon et al. (2016) 

anser att samhället och de sociala normerna kan påverka individens upplevelse av en ständig 

strävan att förbättras och därmed får det en effekt på individens självbild och välmående. Nepon 
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et al. (2016) kommer fram till att självbilden hos en högpresterande person kan påverka den 

psykiska hälsan i form av depressiva symptom och utbrändhet.   

 

 

Psykisk hälsa hos unga män 
 

I Socialstyrelsens folkhälsorapport 2009 bekräftas att ungas psykiska hälsa försämrats sedan 

början på 1990-talet, framför allt hos flickor. Oro, ängslan och ångestkänslor blir allt vanligare 

bland unga i Sverige (Socialstyrelsen, 2009). En senare rapport om psykisk ohälsa bland barn 

och unga beskriver att allvarligare former ökar så som depressioner, ångestsjukdomar och 

personlighetsstörningar (Socialstyrelsen, 2013). Folkhälsomyndighetens årliga rapport om 

folkhälsan visar att unga vuxna (16-29 år) i allt större grad rapporterar besvär med oro, ångest 

och ängslan jämfört med äldre åldersgrupper (Folkhälsomyndigheten, 2016). Dessa rapporter 

belyser hur viktigt det är med fortsatt forskning för att kunna öka den psykiska hälsan. 

Känslor spelar en central roll för individens psykiska hälsa. Rana och Nandinee (2016) kom 

fram till att positiva känslor fungerar som en motor för hälsofrämjande beteenden under 

tonårstiden, detta för att upprätthålla ett psykologiskt välbefinnande. Under senare tonåren och 

i nya vuxenlivet påvisar Rana, Gitanjali, Mishra, Nandinee och Vincent (2016) att män känner 

mer hopplöshet än kvinnor i samma ålder. Rana och Nandinee (2016) förklarar vikten av att 

dessa unga män måste bibehålla positiva känslor och träna på att frambringa dessa för att öka 

deras välmående. Som slutsats anser Rana och Nandinee (2016) att positiva känslor ska ses som 

ett instrument som hjälper unga till en ökad psykisk hälsa.  

Den psykiska utvecklingen är i en kritisk period under ungdomsåren, speciellt självbilden. 

Korhonen, Laukkanen, Peiponen, Lehtonen och Viinamaki (2001) anser att kopplingen mellan 

självbilden och den psykiska hälsan är särskilt viktig under ungdomsåren eftersom det är då de 

nya kognitiva förmågorna skapas så som självreflektion och identitetsfrågor. Detta ökar 

intresset för att undersöka hur självbilden ser ut hos unga män idag. 

Självkänslan är även det en central del i den psykiska hälsan hos unga människor. Moksnes 

och Lazarewicz (2015) beskriver självkänslan som den viktigaste delen som påverkar 

ungdomars psykiska välbefinnande. Moksnes och Lazarewicz (2015) fann i sin studie ett starkt 

positivt samband mellan självkänsla och känsla av sammanhang hos ungdomar. Vidare hävdar 

Moksnes och Lazarewicz (2015) att forskningen om könsskillnader angående ungas självkänsla 

varierar. I studien finner Moksnes och Lazarewicz (2015) ingen skillnad mellan könen i 

relationen mellan självkänsla och känsla av sammanhang. Dock visar den på att unga män har 

en betydligt högre känsla av sammanhang jämfört med unga kvinnor (Moksnes & Lazarewicz, 

2015). Detta ökar intresset för hur unga män upplever sin självkänsla. 

 

 

Psykisk hälsa hos unga män som styrketränar 
 

Att unga män strävar efter muskelmassa kommer enligt McCreary och Sasse (2000) från flera 

olika forskningskällor. Dock sammanfattar McCreary och Sasse (2000) att unga män tenderar 

att se sig själva som mindre muskulösa än vad de är, 28-68% av alla normalbyggda unga män 

försöker gå upp i vikt. Vidare anser McCreary och Sasse (2000) att mäns strävan efter 

muskelmassa skapar konsekvenser. Jakten efter en muskulös kropp kan i vissa fall leda till 

psykisk ohälsa eller bieffekter som till exempel hetsätning och användning av anabola steroider 

anser McCreary och Sasse (2000). Mer komplext skapar detta intresset för hur strävan efter en 

perfekt kropp påverkar den psykiska hälsan och hur den psykiska hälsan i sin tur påverkar 

strävan efter en perfekt kropp. 
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I studien fann McCreary och Sasse (2000) att unga män som styrketränade ständigt strävade 

efter den muskulösa kroppen. Dessa ungdomar hade även en låg självkänsla och höga nivåer 

av depression (McCreary & Sasse, 2000). Detta gällde dock unga män men inte unga kvinnor 

som styrketränade vilket väcker frågor om hur de unga männen själva upplever sitt psykiska 

välmående, sin självkänsla, självbild och kropp. 

 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Forskning om unga män som styrketränar handlar mestadels om hur det påverkar deras fysiska 

hälsa. Dessutom finns även en bredare forskning om självbild och självkänsla hos yngre kvinnor 

medan unga män hamnar i skymundan. Syftet med studien var att undersöka hur unga män i 

åldrarna 16-20 år upplever att deras psykiska hälsa påverkas av styrketräning. Mer precist 

undersöktes följande frågeställningar: (a) hur upplever unga män (16-20 år) att styrketräning 

påverkar deras psykiska hälsa?, (b) hur upplever unga män att deras självbild påverkas av 

styrketräning?, (c) hur upplever unga män att deras självkänsla påverkas av styrketräning? och 

(d) hur upplever de unga männen sin kropp? 

 

 

Metod 
 

Deltagare 

 

Studien bygger på semistrukturerade djupintervjuer (Bryman, 2008) med unga män i åldrarna 

16-20 år. Denna målgrupp valdes då detta är en tid för att finna sig själv i övergången mellan 

tonåring och vuxen. Individer som är 16 år utgör senare delen av tonåren medan individer som 

är 20 år utgör gränsen till vuxen. I undersökningen deltog 13 unga män från olika delar av 

Mellansverige och både större och mindre städer representerades. Urvalskriterierna för 

deltagandet i undersökningen var variablerna kön (man), ålder (16-20 år) och att de aktivt 

styrketränar på gym minst två gånger i veckan. Ytterligare en variabel som togs hänsyn till var 

att männen var friska. Detta med avseende på att de inte har någon sjukdom som kan tros 

påverka resultatet som exempelvis ortorexi eller ätstörningar. Alla männen tränade i snitt fyra 

till sex gånger i veckan. Deltagarna tränar på olika gymkedjor och anläggningar, deras 

sysselsättning är varierande, en del är studerande och andra befinner sig i arbetslivet. I studien 

tillfrågades 14 personer om att delta vilket innebär bortfall på en person där anledningen till 

bortfallet var tidsbrist. Denna målgrupp ligger till grund för studiens syfte och urvalet är 

handplockat, så kallat målstyrt där individerna valts ut strategiskt. Det målinriktade urvalet 

medför att deltagarna är relevanta för studiens syfte och frågeställningar utifrån de egenskaper 

som efterfrågas (Bryman, 2008). Ingen ersättning utgick. 

 

 

Material 
 

Under intervjuerna användes en intervjuguide (Kvale & Brinkman, 2014). Intervjuguiden 

innehöll förberedda frågor kring ämnet och en struktur för intervjuns förlopp (Kvale & 

Brinkman, 2014). Intervjuguidens frågor konstruerades utifrån den tematiska och dynamiska 

dimensionen som bör tas hänsyn till vid formulering av frågor (Kvale & Brinkman, 2014). 

Utifrån den tematiska dimensionen betraktades frågeställningarnas teman (Kvale & Brinkman, 

2014) vilka var; upplevelsen av styrketräningens påverkan på den psykiska hälsan, upplevelsen 

av självbild, upplevelsen av självkänsla samt upplevelsen av kroppen. 
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Utifrån den dynamiska dimensionen konstruerades frågorna så att intervjupersonen lätt 

skulle kunna förstå innebörden av dessa, vilket underlättade flytet i samtalet (Kvale & 

Brinkman, 2014). Intervjuguiden var upplagd så att det fanns möjlighet till följdfrågor och 

uppföljning för att på bästa sätt kunna täcka hela intervjupersonens upplevelse av temana. 

Frågorna var utformade så att intervjuaren kunde förhålla sig induktivt och låta deltagarnas 

beskrivningar av upplevelser, tankar och känslor kring temana avgöra när, var och om 

följdfrågor behövdes (Kvale & Brinkman, 2014). Exempel på frågor och uppmaningar från 

intervjuguiden var: ”vad är det bästa med att träna på gym?” och ”berätta om ett träningspass 

som gick dåligt”. Dessa berättelser gav intervjupersonen möjlighet att på eget sätt tolka 

situationer och beskriva procedurer. Det gav även intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor 

som till exempel ”vilka känslor upplevde du då?” och “kan du utveckla?”. Vid varje tillfälle 

användes en mobiltelefon för att spela in intervjuerna samt penna och anteckningsblock. 

Missivbrevet fanns dessutom tillhands för att kunna återges i korta drag innan intervjun startade. 

 

 

Procedur 
 

För att nå ut till den aktuella målgruppen användes kontaktnät och sociala medier. Förfrågningar 

via mejl till tre gymnasieskolor gjordes och dessutom kontaktades personer som arbetar på gym 

för deras rekommendationer. Efter detta handplockades de individer som uppfyllde 

urvalskriterierna. Deltagarna valdes även ut så att varje ålder inom målgruppen skulle vara 

representerad minst en gång. Respondenterna kontaktades via telefon eller sociala medier med 

ett bifogat missivbrev som beskrev studiens syfte och att deltagandet för intervjun antogs ta 

cirka 30-45 minuter. Missivbrevet innehöll även information om rättigheter, vilka beskrevs 

utifrån de forskningsetiska principerna; konfidentialitets-, samtyckes-, informations- och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). I missivbrevet framgick också att intervjun skulle 

komma att spelas in och att studiens författare och deras handledare skulle ha tillgång till det 

inspelade materialet. Därefter bestämdes tid och plats för intervjun med hänsyn till att 

respondenterna skulle känna sig bekväma och trygga under sitt deltagande. Intervjutillfällena 

ägde rum på olika platser som till exempel bibliotek och caféer. Studiens författare närvarade 

under samtliga intervjuer, en intervjuade medan den andre var passiv och antecknade. Två 

intervjuer skedde via telefon eftersom avståndet mellan studiens författare och deltagarna var 

långt. Dock förekom en del resande då männen befann sig i olika delar av Mellansverige. 

 

 

Databearbetning 
 

Det inspelade intervjumaterialet transkriberades och varje enskild intervju blev ca 13 sidor. I 

det transkriberade materialet togs angivelser som namn bort för att inte kunna avslöja 

personernas identiteter. Även pauser, harklingar och skratt togs bort för att det inte var 

meningsfullt för studiens syfte. I nästa steg gjordes meningskoncentreringar (Kvale & 

Brinkman, 2014) av intervjuerna där varje intervju koncentrerades ned till ungefär 900 ord. 

Ytterligare angivelser, upprepningar och övrig information som ansågs irrelevant i förhållande 

till syftet reducerades. Kvar återstod kärnan i intervjuerna och det meningskoncentrerade 

materialet formulerades sedan till listor, en för varje deltagare. Listorna innehöll kortare 

beskrivningar av de kärnmaterial som återstod efter meningskoncentreringen, så kallade 

komponenter. Till slut slogs listorna samman vilket gav 375 komponenter. Nästa steg bestod i 

att göra ytterligare reduceringar av upprepningar och de komponenter som liknade varandra 

slogs ihop. Detta steg medförde att listan minskades till 96 komponenter som sedan sattes in i 

en tabell för att bedöma vilka som förekommit i samtliga intervjuer. Listan på 96 komponenter 
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abstraherades än en gång och komponenter som inte hade tillräckligt med stöd från flertalet 

intervjupersoner togs bort. Detta resulterade i åtta slutgiltiga centrala komponenter för 

upplevelsen av styrketräningens påverkan på unga mäns psykiska hälsa. Analysen gjordes med 

hjälp av tematisk analys. Temana utgår från studiens fyra frågeställningar. Under varje 

frågeställning beskrivs de centrala resultatet som framkommit i studien (se Tabell 1, s. 8).  

I samband med bearbetning av data utfördes ett interbedömarreliabilitetstest. Testet utfördes 

av studiens författare samt av två andra psykologistudenter för att bedöma stabiliteten i 

analysen. Författarna läste två transkriberingar var, därefter kryssade de för vilka komponenter 

som de ansåg passa in på materialet. Listan som användes för att utföra testet innehöll 96 

komponenter. Några av komponenterna var; viktigare hur man ser ut på sommaren, norm att 

vara vältränad och träna på gym, personen kan känna sig smutsig och personen tränar för en 

typ av kroppsförändring. De andra psykologistudenterna läste igenom var sin transkribering. 

När de läst klart fick de kryssa i vilka komponenter de ansåg hade stöd i intervjun. Detta 

resulterade i fyra tabeller som slutligen jämfördes. De fyra interbedömarreliabilitetstesten hade 

Cohen’s kappa mellan .55 och .81 med ett medelvärde på .63.  

 

 

Resultat 
 

Intervjupersonerna fick under sitt deltagande i undersökningen svara på frågor om hur de 

upplever att styrketräning påverkar deras psykiska hälsa. Alla 13 deltagare anser att de tränar 

för sitt välmående. Däremot varierar anledningen till varför de började styrketräna och varför 

de tränar idag. Trots variationen hittades gemensamma nämnare. 

De viktigaste resultaten för undersökningen var att (1) styrketräning medför både positiva 

och negativa effekter/känslor på individens psykiska hälsa. Även uteliggande faktorer påverkar 

individens psykiska hälsa som exempelvis (2) sömn, kostvanor, träningens struktur och tekniskt 

utförande. Gemensamt är den (3) ständiga strävan efter en muskulös kropp och (4) en strävan 

efter att bli en bättre version av sig själv. Individens motivation till styrketräningens resultat 

kan göra att (5) självkänslan varierar beroende på hur aktiviteten faller sig. Styrketräning som 

aktivitet har gjort individen (6) medveten om hur den egna kroppen fungerar och hur individen 

kan ändra utseende på valda kroppsdelar. Alla deltagare i studien (7) strävar efter ett bättre 

utseende där (8) styrketräning kan ge specifika kroppsliga resultat som individen har som 

målsättning. Dessa resultat var viktigast då majoriteten av deltagarna i studien beskrev dessa 

delar och det utgjorde en stor del av de material som samlats in. En översikt över resultatet 

återfinns i Tabell 1 (se Tabell 1 nedan). En sammanfattande figur av resultatet återfinns längst  

ned i resultatdelen (se Figur 1 s. 13). 
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Tabell. 1 

Hur unga män som styrketränar upplever sin psykiska hälsa 

Resultat Frågeställningar som utgör resultatet 

Positiva och negativa effekter/känslor framkallas. 

Teknik, kost, sömn och struktur är viktigt. 

Frågeställning a (psykisk hälsa) 

Ständig strävan efter ökad muskelstyrka. 

Strävan efter en bättre version av sig själv. 

Frågeställning b (självbild) 

Träningens utfall gör att självkänslan varierar. Frågeställning c (självkänsla) 

Medveten om kroppsfunktioner och utseende. 

Strävar efter ett bättre utseende. 

Styrketräning ger specifika kroppsliga resultat. 

Frågeställning d (kropp) 

 

 

Positiva och negativa effekter/känslor på den psykiska hälsan 
 

För att förstå hur den psykiska hälsan påverkas av styrketräning undersöktes de unga männens 

självbild, självkänsla och syn på sin kropp. Det fanns även utomstående delar i resultatet som 

påverkade individens psykiska hälsa. Dessa var: positiva och negativa känslor/effekter samt 

tekniken, kosten, sömnen och strukturen. Positiva och negativa känslor/effekter innebär delvis 

att individerna upplever positiva och negativa känslor i samband med styrketräning. Dessutom 

upplever de positiva och negativa effekter av träning. Av intervjupersonerna upplever 100% 

positiva känslor och effekter av träning. Utav de 13 deltagarna var det 12, det vill säga 92.4% 

som upplevde varierande känslor och effekter av styrketräning. Genomgående i resultatet 

kommer intervjupersonerna att förkortas till ”ip” följt av ett individuellt nummer som varje 

intervju tilldelades, till exempel intervjuperson åtta blir ip8. 

 

Positiva och negativa effekter. De positiva effekter som männen i studien beskriver är 

fördelarna i vardagen som träningen medför. Fördelarna ser olika ut men handlar till största del 

om att må bättre. Ip1 tror att han skulle klara skolan bättre nu när han styrketränar: ”… du blir 

mer disciplinerad, sådan grej som skolan… hade jag gått in för skolan nu hade jag klarat det” 

(ip1). Vidare säger han att träningen lär honom disciplinen som krävs: ”… du lär dig dina 

gränser, du vet vad du kan” (ip1). Ip6 beskriver en positiv effekt med hänseende på hälsa: ”Jag 

mår bättre, alltså psykiskt och fysiskt… Ja och hälsan” (ip6). 

De negativa effekterna utgörs av den tid träningen tar ifrån individen vilket förklaras som att 

träning kan bli likt ett beroende. Ip2 beskriver hur den tar över vardagen: ”Man känner att, ja, 

men nu har det blivit för mycket fokus på det här, nu måste jag liksom kunna släppa det någon 

gång.... man måste kunna lägga tankarna på något annat” (ip2). Andra deltagare förklarar att 

negativa effekter uppstår i samband med ett dåligt träningspass. Ip8 beskriver svårigheten att 

släppa träningen om det går dåligt: ”jag går och grubblar på det ganska länge… det är det 

problemet jag har. Jag gräver ner mig lite för mycket kanske i vad som är dåligt” (ip8).  

 

Positiva och negativa känslor. Det är även när ett träningspass gått dåligt som individen 

upplever negativa känslor i vardagen. Ip9 förklarar vid frågan om träning som gått dåligt 

påverkar vardagen: ”man kanske blir lite nere eller… liksom inte lika glad och… det känns lite 
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dåligt, man vill att det ska gå bra” (ip9). De positiva känslor som träningen medför handlar om 

att bli lugnare, gladare och piggare i vardagen. Ip13 beskriver: ”jag blir lugn av att gå på gym, 

alltså jag blir lugnare och ja, får en skön känsla i huvudet av att träna alltså då är jag ju lugn 

resten av dagen och då är jag ju glad” (ip13).  

 

I samband med träning. De positiva och negativa känslor och effekter som uppstår i samband 

med träning innefattar att individerna inför, under och efter träning upplever dessa känslor och 

effekter. Ip4 beskriver känslan inför att träna såhär: ”Ibland är man jättetaggad och ibland är 

det såhär nej jag har ingen lust alls” (ip4). De flesta deltagarna anser att det handlar om det 

mentala, det psykiska hänger ihop med det fysiska. Har det varit en bra eller dålig dag innan 

träningen påverkar det passets utgång. Ip2 förklarar: ”ibland kan det vara att huvudet är inte 

med men kroppen är… dom bästa har varit att när både huvudet och kroppen är med” (ip2). 

Upplever de unga männen att passet går dåligt kan det skapa en stress. Ip4 förklarar: ”då blir 

jag oftast mer förbannad… varför går det inte som det brukar. Det är såhär frustration. För man 

vill ju se resultat man vill ju liksom se att det händer saker, men det händer liksom inget” (ip4). 

Alternativt, om det går bra, upplever de kraft. Ip1 anser att ett bra pass skapar känslor som: ”… 
eufori, för det första att vara produktiv…. du går till gymmet en gång och gör ett bra pass, 

kommer hem och sen känner du att jag har fan gjort någonting idag” (ip1). Beroende på hur 

passet gått upplever de unga männen känslor som besvikelse eller glädje. Ip12 beskriver båda 

delarna: ”… jag kan vara jävligt förbannad och har det gått bra, då är jag hur glad som helst” 

(ip12). Här sätter han ord på vad denna del av resultatet handlar om, att träning skapar både 

positiva och negativa känslor vilket männen ständigt måste ta itu med. 

 

 

Teknik, kost, sömn och struktur påverkar den psykiska hälsan 

 

En annan del av resultatet som var karakteristiskt för den psykiska hälsan handlar om träningen 

som en livsstil. Genomgående redogör deltagarna för kostens och sömnens betydelse för att 

träningen ska fungera. De flesta av männen upplever att de blir mer hälsosamma av detta vilket 

gör dem piggare och att de mår bättre. För att kosten och sömnen ska fungera krävs det en 

struktur i upplägget kring träningen i individernas vardag. Däremot är det inte bara kosten och 

sömnen som struktureras upp, utan även träningspassen. Detta för att maximera effektiviteten 

och därmed resultatet av träningen.  

 

Maten. Hur individerna äter och vad de äter påverkar deras sinnestillstånd och 

träningspassets utgång. Ip3 förklarar hur han planerar maten för att den ska passa ihop med 

hans träning: ”det du äter spelar ju roll hur du utvecklas, du kan ju äta pizza varje dag men du 

kommer ju inte få den utvecklingen du vill” (ip3). I kontrast till detta pratar ip7 om kostens 

kontinuitet: ”om jag vet att jag ska köra på eftermiddagen så försöker jag sätta i mig en bra 

måltid frukost och lunch och ett bra mellanmål så att jag har bra med energi så jag kan köra på 

kvällen” (ip7). Ip10 anser att dagen blir dålig om bra mat uteslutits: ”Jag märker ju ifall det är 

dålig mat i skolan till exempel så får jag en sämre dag” (ip10). 

 

Sömnen. Samma sak gäller för sömnen, den påverkar både sinnesstämningen och 

träningspasset. Ip11 redogör för att kosten och sömnen är en stor del av ett bra pass: ”… man 

har hållit en bra kost eller att man har sovit mycket och att man är taggad och så där” (ip11). 

Vidare förklarar han varför ett träningspass går dåligt: ”du har ätit dåligt och sen kommer man 

och ska träna.… sen generellt bara om du har ätit dåligt eller sovit dåligt” (ip11). 
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Strukturen. Träningsupplägget anser deltagarna kommer med erfarenhet. Några av dem har 

tagit professionell hjälp men de flesta har hittat det som passar dem bäst med tidens gång. Ip13 

förklarar: ”jag planerar på helgen… på måndag kör jag det och på onsdag kör jag det” (ip13). 

Vidare säger han: ”jag har en liten plan i huvudet, men sen så har jag ju skrivit ner alla övningar 

som jag kör och sen så väljer jag ut från dem vilka jag ska köra” (ip13). Ip2 beskriver träning 

som en rutin: ”… det är mycket rutin som är mitt liv som att ha ändå rutiner annars blir det 

liksom en stress så att rutiner det är det jag måste ha för att kunna göra det jag gör” (ip2). 

 

Tekniken. Tekniken handlar om hur individerna lyfter och vilka muskler de tränar. I direkt 

mening handlar inte detta om den psykiska hälsan men tekniken beskrivs viktig för individens 

välmående. Ip7 beskriver: ”ja men rätt teknik bara, alltså de är grunden till allt alltså annars 

kommer du att skada dig oavsett om du får träningsvärk… du får träningsvärk i bröstet men du 

pajar dina axlar” (ip7). Ip13 diskuterar vikten av teknik för att minska skaderisken: ”Det är väl 

som med all träning det finns skaderisk, gör man någon övning fel så kan man ju skada sig och 

på ett gym där du går dit själv så är du ju oftast själv så du vet ju inte” (ip13). Denna del påverkar 

som ovan nämnt inte den psykiska hälsan direkt men i och med att styrketräningen ses som en 

livsstil finns en oro för skador och vad händer med deras livsstil då? 

 

 

Självbilden och den ständiga strävan efter ökad muskelstyrka 
 

En del av den psykiska hälsan handlar om hur individen ser på sig själv. Det innefattar både 

upplevelsen av den egna kroppen och vilka egenskaper individen upplever sig ha. Individens 

syn och upplevelse av sig själv verkar vara en stor del av anledningen till styrketräning. 

Självbilden blir därför central i den psykiska hälsan och individens mående.  

 

Den ständig strävan. Denna del beskriver individens ständiga strävan att bli större, starkare 

eller öka i muskelmassa. Hur individen ser på sig själv rent kroppsligt, som muskulös eller stor 

och stark, är kopplat till vem individen vill framstå sig vara. Styrketräningen fungerar som ett 

hjälpmedel i att stärka sig själv men också genom bekräftelse från andra. Individen blir sedd 

som ambitiös, hälsosam och duktig. Det är en strävan efter att passa in i samhällets normer. Ip9 

säger: ”De flesta gymmar väl för att det ska synas. I dagens samhälle är de ju så alltså, många 

tycker det är trevligt att se ut… man vill väl se stor ut antar jag” (ip9). Hur individen identifierar 

sig kommer från den omgivande miljön och kan få effekt på självbilden. Vidare säger ip9: 

”Många går ju till gymmet bara för att det är norm att man ska vara vältränad och så där” (ip9). 

Detta visar på att unga män upplever krav från samhället. Ip11 säger: ”Det känns som att man 

måste träna liksom speciellt om man är kille… man förväntas träna på gym och vara krallig och 

så där” (ip11). Männen upplever en känsla av att aldrig bli nöjd kroppsmässigt, en press att 

prestera och använda sin tid på ett produktivt sätt. 

 

 

Självbild och strävan efter en bättre version av sig själv 

 

Detta resultat beskriver självbilden i form av att individen vill framstå som någonting bättre än 

vad han anser sig själv vara i dagsläget. De unga männen vill känna sig nöjda med sig själva 

och det de presterar. Individen har en strävan efter att utstråla något som omgivningen 

accepterar och riktar uppmärksamheten åt. Ip1 säger: ”Det handlar inte om att och vara bättre 

än någon annan eller något sådant det var mest bara för att få samma respekt som alla andra i 

rummet” vidare säger han: ”utstrålningen du ger visar hur hårt arbete du ger” (ip1). Strävan 

efter att bli trygg i sig själv genom träning och få känslan av att ha gjort något som anses ”bra”.  
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Utvecklas. Det verkar finnas något som gör att individerna upplever att det alltid finns 

utvecklingsmöjligheter till förbättring. Ip1 beskriver det såhär: ”man blir aldrig nöjd, man blir 

nöjdare men aldrig nöjd” (ip1). Den här strävan efter självförbättring pekar även på individens 

önskan om att vardagen ska bli lättare genom styrketräning till exempel som ip7 säger: ”att få 

en kropp som jag kan använda, såklart man vill bli lite större men inte liksom bodybuilding 

stor, du vill ju ha en snygg kropp” (ip7). Det ska vara en kropp som underlättar personens 

vardag men som även ser bra ut. Individerna tänker ofta på träning och valen de gör i vardagen 

för att kunna bli bättre. Ip2 uttrycker: ”Ja, det är det mesta hela tiden, det är det man brukar 

kunna få kommentarer men vad fan gör du inget annat” (ip2).  

 

 

Självkänslan varierar 
 

Hur de unga männens självkänsla påverkas av styrketräning är varierande. I resultatet återfanns 

en del som bygger på ett dilemma av träningens utfall. Av alla deltagare kunde 100% redogöra 

för att när träningen gick bra så ökade självkänslan. Samtidigt kunde 84.7% av deltagarna, det 

vill säga 11 av 13, redogöra för att om träningspasset gick dåligt så varierade självkänslan. Ip1 

förklarar hur hans självkänsla påverkas om passet gått dåligt: ”Självkänslan… blir absolut 

påverkad, du känner dig svag, du känner dig klen, du känner dig omanlig, de kan skena iväg 

ganska långt” (ip1). Vidare beskriver han: ”Som ett matteprov, sätter du dåligt på den så är du 

deppig hur länge som helst efter, och sen är det ju med ångesten att du vet att du får göra om 

matteprovet, det är lite samma princip” (ip1). Däremot om det gått bra så påverkas självkänslan 

till något bättre anser han: ”är de ett bra pass, då kommer man ut och mår som en konung 

liksom. Då har du gjort det du ska, det gick bra” (ip1). Ip13 beskriver även han självkänslan 

som varierande beroende på hur träningspasset har gått: ”känner jag att ett pass har gått bra så 

känner jag vad duktig jag är jag klarade mycket, går det dåligt blir jag ju skitarg på mig själv 

och då orkar jag inte och… det här var inge kul” (ip13). Med andra ord är de unga männen 

ganska hårda mot sig själva. De beskriver ilska, besvikelse och svaghet. Samtidigt kan de känna 

glädje och styrka om det gått bra. Påverkan på självkänslan varierar beroende på hur passet gått 

vilket medför att resultatet inte pekar åt ett håll.  

Det finns antydningar om att självförtroendet har ökat över tid, efter att individen börjat 

styrketräna vilket i sin tur påverkar självkänslan. Ip2 beskriver: ”lite bättre självförtroende att 

nä men man ser bättre ut, man väger mer och allting känns bättre det blir bara, det liksom går 

ihop på något sätt” (ip2). Ip11 fångar även han bilden av ett ökat självförtroende: ”Man får ett 

större självförtroende tycker jag när man tränar på gym eftersom att det händer mer med 

kroppen, du ser mer tydliga resultat och sen så om du tränar rätt så bygger du en stark kropp” 

(ip11). Dock är denna del, om ett allmänt ökat självförtroende, bara en antydan vilket innebär 

att det inte är generellt för alla eller ens de flesta deltagarna. Fokus ligger istället på den 

varierande självkänslan beroende på träningspassets utfall.  

 

 

Männens kropp och en medvetenhet om kroppsfunktioner och utseende 
 

Denna frågeställning, om kroppen, handlar om hur deltagarna tänker om och hanterar sin kropp. 

I strävan efter ett bättre utseende är det inte enbart träningen som spelar in. Individens val i 

vardagen kring kost och att vara påläst om skaderisk är viktiga delar. Alla individer har olika 

kroppsmässiga förutsättningar för utveckling. Styrketräning hjälper till att nå målen genom att 

männen utgår från sig själva och då lär de sig hur kroppen fungerar och reagerar.  
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Medvetenheten. Individen är medveten om vad som krävs av honom för att förändra en 

specifik kroppsdel. Genom intresse och inre motivation till att förbättra sitt utseende är varje 

träningstillfälle en läroprocess. I den här processen lär sig individen hur den ska göra för att få 

resultat, hur hårt den måste pressa sig själv och vilka val som är avgörande i vardagen för att 

nå dit den vill. Ip1 säger: ”man kan inte hoppas på en förändring utan att vara konsekvent… 

man inser alltså allting har ju en learning curve” (ip1). Samtidigt som männen lär sig kroppens 

funktioner lär de sig även vad kroppen mår bra av. Ip2 säger: ”… känner oftast efter hur kroppen 

mår och kör efter det nu när man fått liksom mer erfarenhet” (ip2).  

Processen att förändra sin kropp gör individerna medvetna om att ingen annan kan göra 

jobbet åt dem och att det handlar om dem själv i slutändan, ip2 säger: ”Men jag har ändå känt 

såhär att nä, jag kör mitt race och då, det fungerar oftast bäst” (ip2). Ip8 säger: ”Alltså i grund 

och botten är det ändå för min egen skull” (ip8). En betydande del i resultatet är kostens 

betydelse. I samband med kosten blir männen medvetna om sitt utseende, ip5 säger: ”man 

räknar ju kalorier och man får ju liksom göra en koll på hur mycket man ska ha och hur mycket 

man bränner på en dag” vidare säger han: ”sen får man ju kolla på vågen hela tiden och spegeln 

och se” (ip5). Med andra ord, en koncentration på kroppens utseende och en medvetenhet om 

hur de unga männen framställer sig. 

 

 

Männens kropp och strävan efter ett bättre utseende 

 

Den här resultatdelen beskriver vilka mål och ambitioner som individerna har för att få ett bättre 

utseende. Männen har olika mål med träningen, vissa vill tävla och andra vill förbättra sitt yttre 

av olika anledningar. Detta kan exempelvis vara att bli mer social, gå ner i vikt eller lättare att 

skaffa flickvän. Deltagarna strävar efter en typ av kroppsförändring som de vill att andra men 

även de själva ska kunna se. Ip5 beskriver: ”man vill ju ha en estetisk kropp liksom de är det, 

grekiskgud kropp liksom, det är klart man vill det så det är väl det man strävar efter” (ip5). Ip2 

beskriver sin strävan: ”även när jag började träna på gym då för att det var liksom det som låg 

i fokus hela tiden växa och liksom bli starkare” (ip2). Det finns alltid något på kroppen som kan 

se bättre ut eller förbättras, ip5 säger vidare: ”man når ju aldrig de målet man vill alltså så är 

det ju, man kommer alltid hitta något som är bättre, man vill få bredare axlar man vill få bättre 

sexpack” (ip5). Vilket utseende som individerna eftersträvar ser olika ut men det är en 

upplevelse av att utseendet måste förbättras. Ip13 beskriver ett bra utseende är såhär: ”hela 

kroppen, benen och bröst och axlar och armar och rygg, allting ska vara symmetriskt” (ip13). 

 

Motivationen. Deltagarna blir motiverade av vilka de anser vara vältränade personer, det vill 

säga av personer som är mer vältränade än de själva. Ip13 uttrycker motivationen genom andra 

såhär: ”men väldigt stora i alla fall så känner jag att ja då blir man ju lite motiverad och bara en 

dag så kanske man är större än dem” (ip13). Det är som ett driv att fortsätta styrketräna när de 

ser att andra har lyckats.  

 

 

Männens kropp och styrketräningens specifika kroppsliga resultat 
 

Detta resultat riktar sig till varför styrketräning är effektivt när det gäller att göra en 

kroppsförändring. Styrketräning som fysisk aktivitet kan ha stor inverkan på en utvald muskel 

vid utförandet. Det är den träningsform som ger mest synliga resultat enligt deltagarna. Vissa 

kroppsdelar är viktigare att träna av olika skäl för olika personer. Ip3 säger ”jag tränar ju ben 

också, men de viktigaste är ju överkropp för benen syns ju inte” (ip3). Under intervjuerna fick 

deltagarna en fråga om vad de tycker är roligast att träna och svaret varierade bland olika 
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kroppsdelar. Ip9 säger: ”de är väl de som syns, de flesta gymmar väl för att det ska synas” (ip9). 

Det som de flesta ansåg vara fördelaktigt med att styrketräna var bland annat resultatet på 

kroppen, ip11 säger: ”man tränar på gym eftersom att det händer mer med kroppen, du ser mer 

tydliga resultat” (ip11). Den fysiska aktiviteten är en individuell sport, personen utgår från sig 

själv och sina egna mål. Ip1 beskriver styrketräning som fysisk aktivitet såhär: ” De är en 

självisk sport” (ip1). För att lyckas få bra resultat anser deltagarna att det är en individuell 

aktivitet. En annan fördel med att styrketräna enligt ip1 var: ”utvecklingen som person” (ip1). 

 

 

Figur över styrketränande unga mäns psykiska hälsa 

 

Figur 1. illustrerar en sammanfattning av de åtta centrala resultaten som beskrivs ovan. 

Resultatet visar hur majoriteten av deltagarna upplever deras psykiska hälsa i samband med 

styrketräning. Som lägst har vissa delar av resultatet åretfunnits i 11 av 13 intervjuer. Emellertid 

är flertalet av resultaten överensstämmande med samtliga intervjuer. 
 

 
Figur 1. Resultatet för styrketränande unga mäns psykiska hälsa 

 

 

Diskussion 

   
Resultatet för denna undersökning visar att unga män påverkas (1) positivt och negativt av 

styrketräning. Detta beror på (2) teknik, kost, sömn och struktur. (3) Självbilden bygger på en 

strävan efter muskelstyrka och (4) en strävan efter en bättre version av sig själv. (5) 

Självkänslan varierar och de unga männen (6) är medvetna om sina kroppsfunktioner och sitt 

utseende. De unga männen (7) strävar efter ett bättre utseende och anser att (8) styrketräning 

ger specifika kroppsliga resultat. 
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Positiva och negativa effekter/känslor 

 

Hoare et al. (2016) studie visar att alltför mycket stillasittande medför konsekvenser på den 

psykiska hälsan hos dagens ungdomar. Denna studie styrker detta då de unga männen beskriver 

flertalet positiva effekter av styrketräningen som bland annat ett bättre välbefinnande. Däremot 

beskrev männen även att stress, besvikelse och grubblande förekom i jakten på den perfekta 

kroppen i samband med träning. McCreary och Sasse (2000) anser att konsekvenser i den 

psykiska hälsan kan komma att påverkas av styrketräning. I sin studie visar de att 

styrketräningen kan påverka unga män negativt i form av depression och låg självkänsla 

(McCreary & Sasse, 2000).  Den föreliggande studien ger stöd till McCreary och Sasse (2000) 

då många av männen känner sig dåliga, nere och stressade om det inte går bra under passet.   

Däremot, som beskrivits ovan, medför styrketräningen även positiva effekter och känslor 

vilket påverkar den psykiska hälsan. De unga männen i studien beskriver motivation, glädje 

och eufori. Vidare beskrivs träning medföra effekter som till exempel att de blir piggare och 

lugnare i vardagen och mår bättre. De positiva känslorna och effekterna är faktorer som bidrar 

till varför männen tränar. Dessa faktorer styrker Saticis (2016) studie om att individen bör 

fokusera på vad den mår bra av och det som stärker långvarig glädje för att få tillfredställelse i 

livet. Rana och Nandinee (2016) kommer fram till att ungdomar bör framhäva positiva 

känslorna för att få ett ökat välmående. Detta styrks även i den föreliggande studien då de unga 

männen anser att det fysiska och det psykisk hänger ihop och är viktigt för passets utgång.  

 

 

Teknik, kost, sömn och struktur 

 

I enlighet med Ryff (1998) visar denna studie att det finns olika faktorer som påverkar den 

psykiska hälsan vilket gör den svår att definiera. Ryff (1998) beskriver att kön, etnicitet, ålder 

och kultur påverkar utgången av hur individen mår. Männen i denna undersökning beskriver 

styrketräningen som en livsstil där teknik, kost, sömn och struktur påverkar deras psykiska 

välmående. Deltagarna förändrar sina vanor som exempelvis kosten och sömnvanorna. Dessa 

förändringar anser männen är bidragande orsaker till ett ökat välmående. Satici (2016) beskriver 

att individerna bör fokusera på det som får dem att må bra vilket dessa män gör genom goda 

sömn och kost vanor. Tekniken i träningen beskrivs även den som en bidragande faktor till att 

må bra och att inte skada sig. Detta styrker Behm et al. (2008) som betonar tydliga riktlinjer 

och träningsupplägg för att inte skada ungdomars hälsa i samband med styrketräning. Däremot 

kvarstår frågan, när blir det för mycket? Denna studies resultat visar att de unga männen är 

villiga att göra stora förändringar i till exempel kosten i jakten på den perfekta kroppen. Detta 

bekräftar även McCreary och Sasses (2000) antagande om att män, liksom kvinnor, är beredda 

att gå långt i strävan efter en perfekt kropp.  

 

 

Självbilden och strävan efter muskelstyrka  
 

Det första resultatet under frågeställningen om självbild är strävan efter muskelstyrka. Gezelius 

et al. (2016) förklarar att självbilden skapas i nära relation till andra tidigt i en individs liv vilket 

stärks i samband med denna studie. Männen som intervjuades befinner sig fortfarande i en 

ganska tidig del av livet och precis som Korhonen et al. (2001) hävdar är det en tid för 

självreflektion och identitetsskapande. De unga männen strävar efter att passa in i samhället då 

de anser att styrketräna är en norm i dagsläget. Männen känner att det förväntas av dem att de 

ska styrketräna vilket bidrar till en strävan efter att identifiera sig i enlighet med de sociala 
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normerna vilket även Gezelius et al. (2016) anser. Detta styrker även Nepon et al. (2016) som 

anser att sociala normer påverkar upplevelsen av att ständigt sträva efter förbättring.  

 

 

Självbilden och strävan efter en bättre version av sig själv 

 

Det andra resultatet under frågeställningen om självbild är strävan efter en bättre version av sig 

själv. Resultatet för den föreliggande studien visar även på en strävan efter att bli en bättre 

person och inte bara kroppsligt bättre. Männen vill känna sig hälsosamma, vara nöjda med sig 

själva och hela tiden utvecklas. Dessutom ställer de höga krav på sig själva angående träningen 

vilket kan förknippas med högpresterande personer.  Nepon et al. (2016)  studie visar att 

självbilden hos högpresterande personer kan påverkas negativt i form av depression och 

utbrändhet. Likaså i tidigare diskussionsavsnitt i denna studie kan frågan ställas om var gränsen 

går mellan hälsosamma beteenden och psykisk ohälsa.  

 

 

Varierande självkänsla 

 

Moksnes och Lazarewicz (2015) beskriver självkänslan som en viktig del i det psykiska 

välmåendet hos ungdomar. Denna studie styrker detta antagande då resultaten visar att den 

varierande självkänslan påverkar individens känslor och tankar efter träningspasset. McCreary 

och Sasses (2000) fann i sin studie att unga män som styrketränar har en låg självkänsla vilket 

även denna undersökning delvis pekade på. Detta berodde dock på träningspassets utgång. 

Männens självkänsla försämrades vilket även McCreary och Sasses (2000) ansåg men i denna 

studie bara när det gått dåligt. Däremot förbättrades självkänslan när träningspasset gått bra. 

Detta resultat kan även antas vara en bidragande orsak till att tidigare forskning om att 

självkänsla hos ungdomar varierar vilket Moksnes och Lazarewicz (2015) hävdar att den gör.  

Frederick et al. (2016) kom fram till att individens syn på sig själv inverkar på den psykiska 

hälsan och påverkar individens inställning samt beslutsfattande. Detta kan den föreliggande 

studien även ge stöd för då männen beskriver att om ett träningspass går dåligt känner de sig 

arga och besvikna på sig själva vilket påverkar humöret efter träningen men också hur 

kommande träningspass läggs upp. Går träningspasset däremot bra känner sig männen duktiga, 

glada och självförtroendet ökar vilket leder till positiva effekter och handlanden i vardagen. 

Frederick et al. (2016) antar även att självkänslan tillsammans med ett psykiskt välmående 

påverkar tron på den egna förmågan vilket en del av männen i denna studie beskriver vara en 

positiv effekt av styrketräning. 

 

 

Medvetenhet om kroppsfunktioner och utseende 

 

Likt McCreary och Sasses (2000) studie som visade att styrketränande unga män strävar efter 

en mer muskulös kropp kan denna undersökning finna likheter som styrker detta. De 

styrketränande unga männen är medvetna om deras kroppsfunktioner för att ständigt kunna göra 

en förändring för att efterlikna denna kroppstyp. Detta beskrivs till exempel genom att hålla 

koll på vikten alternativt kontrollera matintaget men även hur deltagarna strukturerar upp 

träningen genom att skriva ner de vikter som lyfts. Detta är dock ingen jämförande studie 

gentemot andra idrotter men undersökningen stödjer McCreary och Sasses (2000) antagande 

om att de styrketränande unga männen i stor utsträckning strävar efter denna kroppstyp.  

Olivardia et al. (2004) antagande att Festingers (1954) teori om social jämförelse kan 

appliceras på styrketränande unga män finner även denna studie likheter med. I resultatet 
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beskrivs det som en läroprocess för att individerna ska nå dit de vill. Männen lär sig till exempel 

via internet eller genom böcker hur kroppen och träning fungerar. Allt för att nå det önskade 

resultat vilket Olivardia et al. (2004) beskriver som en del av den sociala jämförelsen. 

 

 

Strävan efter bättre utseende 

 

En ständig strävan efter ett bättre utseende genomsyrar hela undersökningen. Individerna 

beskriver att de aldrig blir nöjda och att de alltid finns övermän. Nås ett mål sätter de upp nya 

eller så har de inga mål i nuläget för att de vet att de alltid kan bli bättre. Denna del av studien 

styrker Olivardia et al. (2004) som visade att männen i deras studie kände att de aldrig nått 

målet om idealkroppen. Olivardia et al. (2004) kom fram till att oavsett hur de såg ut beskrevs 

alltid kroppsidealet som mer muskulös och ha mindre fettmassa. De unga männen i denna 

undersökning var genomgående vältränade, ändå ansåg alla att det inte var tillräckligt.  

 

 

Styrketräning ger specifika kroppsliga resultat  
 

Många av anledningarna till varför männen ägnar sig åt styrketräning är de specifika kroppsliga 

resultaten som träningen ger. Männen anser att de kan träna specifikt utvalda kroppsdelar och 

att träningsformen ger mer synliga resultat. Detta styrker Ortega et al. (2007) som definierar 

styrketräning som planerad, strukturerad, systematisk och målmedveten. Männen i denna 

undersökning planerar, strukturerar och är medvetna om vad som ska förändras.  Det styrker 

även Nelson et al. (1990) definitioner på de två träningsformerna, bodybuilding och 

styrkelyftning. Männen strävar ständigt efter att bli starkare eller att få en muskulösare kropp.  

 

 

Reliabilitet och validitet 
 

Studiens huvudsyfte var att undersöka om unga män upplever att deras psykiska hälsa påverkas 

av styrketräning. I studien undersöktes även upplevelsen av eventuell påverkan på självbilden 

och självkänslan som en del av den psykiska hälsan samt hur männen upplever sina kroppar. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är validitet en viktig aspekt av kvalitativa intervjustudier, 

liksom i all forskning. Validitet innebär att studien mäter det den avser att mäta. Studiens 

resultat beskriver hur de unga männen upplever att deras psykiska hälsa påverkas vilket medför 

att studien kan anses ha utförts enligt det föreliggande syftet. Därmed anses studien undersöka 

det den avser att undersöka och validiteten styrks. Reliabiliteten anser Kvale och Brinkmann 

(2014)  är viktig i kvalitativa studier. Reliabiliteten täcker studiens tillförlitlighet, om resultatet 

kan reproduceras av andra forskare vid andra tillfällen. I studien gjordes ett 

interbedömarreliabilitetstest med hjälpa av material från fyra deltagare. Testet visade en relativt 

god överensstämmelse gällande tolkning av insamlad data vilket antas styrka reliabiliteten. 

Val av metod gjordes med avseende på att fånga individernas upplevelser och känslor kring 

studiens syfte. Djupintervjuer medför att individernas subjektiva berättelser och egna tolkningar 

framhävs. Detta medförde att de unga männen i studien kunde beskriva fritt och göra egna 

tolkningar av hur styrketräningen påverkar dem. Med hjälp av en intervjuguide följdes en röd 

tråd som genomsyrar alla 13 intervjuer. Genom att använda en intervjuguide har samtliga 

deltagare fått besvara samma frågor vilket även hjälpt att hålla samtalet igång. Detta medförde 

att deltagare som var nervösa eller fåordiga ändå kunnat bidra med betydelsefull data till det 

slutgiltiga resultatet. Deltagarnas olika åldrar och det faktum att de är bosatta i olika städer kan 

bidra till en viss generaliserbarhet. Det kan även medföra att andra forskare kan reproducera 
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denna undersökning och komma fram till liknande resultat och därmed stärka studiens 

reliabilitet ytterligare. 

Den aktuella studien innehar 13 deltagare och för att kunna generalisera resultatet ytterligare 

behövs mer forskning. Att reproducera denna studie i en annan tid som eventuellt inte präglas 

av ett samhälle som är fokuserat på utseende och hälsa kan vara problematiskt.  Hot mot 

validiteten är för förståelsen av ämnet som kan färga analysen av insamlad data. En faktor är 

även den oundvikliga inverkan på deltagarna som intervjusammanhangen innefattar och kan ge 

effekt på intervjupersonernas svar. Studiens författares påverkan anses som oundviklig trots 

medvetenheten angående denna risk. I och med deltagarnas ålder uppfattades att svaren ibland 

var motsägelsefulla vilket skulle kunna bero på till exempel social önskvärdhet. 

Med tanke på begränsningarna gällande antalet deltagare och tid för undersökningen kan 

dock vidare forskning behövas för att kunna uttala sig om den valda populationen i stort. En 

djupare studie som riktar in sig på skillnaderna mellan könen gällande psykisk hälsa/ohälsa i 

samband med styrketräning bör göras. Detta för att kunna få ett bredare perspektiv på 

ungdomars psykiska hälsa i samband med fysisk aktivitet. Unga mäns psykiska hälsa bör 

uppmärksammas på liknande sätt som för unga kvinnor. Därför behövs det en mer djupgående 

undersökning om styrketräningens inverkan och eventuella effekter ur ett långvarigt perspektiv.  

 

 

Slutsatser 

 

Resultatet av studien visar att unga män som styrketränar ständigt strävar efter någonting bättre. 

Det handlar inte bara om ett bättre utseende och mer muskler på kroppen utan även en bättre 

version av sig själv. Detta påverkar den psykiska hälsan i form av positiva och negativa känslor 

samt en varierande självkänsla. Dock behövs mer forskning på vad de långvariga och framtida 

konsekvenserna av styrketräning medför på den psykiska hälsan. Förhoppningsvis kan denna 

studie leda till mer forskning inom området för att uppmärksamma inte bara den fysiska hälsans 

konsekvenser utan även den psykiska hälsans konsekvenser av styrketräning i lägre åldrar. 

Detta resultat ökar däremot kunskapen om hur de unga männens välbefinnande påverkas för 

stunden av styrketräning och vilka effekter de har på deras psykiska hälsa.  
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