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Abstract 

The purpose of my research was to analyze how three female running bloggers 

describe that running contributes to an improved health from an existential physi-

cal and mental health dimension, and furthermore if running in nature has health 

improving impacts. My analysis was based on a deductive method and the re-

search was based on a transversal text analysis supported by OpenCode. Melder’s 

operationalization of the existential health dimension and WHO’s operationaliza-

tion of the physical and mental health dimension was used to categorize and struc-

ture the material, as well as researcher Kaplan’s Attention Restoration Theory. 

Part one was based on Melder’s existential health aspects to analyze whether the 

aspects recur in descriptions of the bloggers’ running. Part two and three of the 

analysis was based on WHO’s operationalization of the physical and mental 

health aspects and whether those are present in the bloggers’ descriptions and ex-

pressions of running. The analysis of part one, two and three showed that all exis-

tential, physical, and mental health aspects were included in the bloggers’ descrip-

tions of running. Part four dealt with the relation between existential and physical 

health aspects while part five examined whether the existential and mental health 

aspects are interrelated. The result of analysis four and five showed that the exis-

tential health dimension indeed affects and contributes to both a physical and 

mental health dimension. The final analysis uses the Attention Restoration Theory 

to examine how the bloggers’ express that running in nature contributes to im-

proved health. The result of this analysis shows that running contributes to im-

proved health.  

 

 

Key words: HQOL, existential dimension, physical dimension, mental dimension, 

nature, running.  
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Kapitel 1 Inledning 

1.1. Inledning  

Idag beskrivs löpningen som en trend, en trend som via media, ny teknik och en 

lättillgänglighet har utvecklats och blivit en central del hos var femte vuxen 

människa (Reithner, 2012). Löpningen är lättillgänglig, det behövs endast ett par 

skor och det finns möjlighet att löpa överallt i världen. Men handlar verkligen den 

rådande löpartrenden endast om en lättillgänglighet eller fyller löpningen en 

bredare och djupare funktion i människans vardagliga liv? Spridningen och 

utvecklingen av löpningen har gjort mig intresserad av att studera om löpningen 

bidrar till en ökad hälsorelaterad livskvalité (HQOL) och förbättrad hälsa för 

människan.  

 

Löpartrenden syns framförallt i sociala medier där människan vill dela med sig av 

sin löprunda, utveckling, framsteg och upplevelsen av ett pass. Sociala medier 

växer och ett av dessa fenomen är bloggar. En blogg beskrivs som en personlig 

dagbok på nätet och fungerar som en plattform där åsikter, erfarenheter och upp-

levelser uttrycks och delas med andra (Thevenot, 2007, s. 1). Texten i en blogg 

bidrar till en dokumentation av livet och fungerar som en plattform där läsaren får 

följa med i det vardagliga livet som resor, sjukdomar, träning eller familjetid 

(Nardi, 2004, s. 42). I samband med att bloggarna beskriver sin vardag får läsaren 

följa bloggarens liv i med och motgångar, lycka, sorg och i en hantering av varda-

gen.  

 

Utveckling, spridningen och den växande löpartrenden har gjort mig intresserad 

av att studera bloggar som definierar sig som löparbloggar. Uppsatsen avser där-

med att studera hur de existentiella, fysiska samt psykiska hälsodimensionerna 

återfinns i löparbloggarna och om de iså fall integrerar och samspelar med 

varandra och bidrar till en hälsorelaterad livskvalité samt om bloggarna upplever 

att löpningen i naturen bidrar till en förbättrad hälsa. 
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1.2. Syfte och mål  
 

Syftet och målet med uppsatsen är att undersöka om och i sådant fall hur textför-

fattarna till de utvalda löparbloggarna beskriver och upplever att löpningen stärker 

livskvalitén utifrån en existentiell, fysisk och psykisk hälsodimension och om 

dessa dimensioner integrerar och påverkar varandra. Uppsatsen syftar även till att 

undersöka hur och vad löpning i skogen innebär för bloggarna. Studien är baserad 

på en kvalitativ textanalys av tre kvinnliga bloggare i yrkessam ålder med familj 

som kallar sig löparbloggar.   

 

1.3. Frågeställningar  
 

Med detta syfte som bakgrund kommer uppsatsens frågeställning vara:  

 

 Om och i sådant fall hur beskrivs en existentiell, fysisk och psykisk hälso-

dimension i de utvalda löparbloggarna? 

 På vilket sätt beskriver bloggarna att den fysiska- och den existentiella 

hälsodimensionen påverkar och bidrar till varandra?  

 På vilket sätt beskriver bloggarna att den psykiska- och den existentiella 

hälsodimensionen påverkar och bidrar till varandra?  

 Uttrycker bloggarna att löpning i naturen bidrar till en förbättrad hälsa? 

               

1.4. Definitioner  
 

1.4.1. Blogg, bloggare och bloggande   
Nationalencyklopedin definierar begreppet blogg som en personlig dagbok med 

regelbundna inlägg i en kombination av text och bilder. Bloggaren är själv förfat-

taren för bloggen och väljer därmed hur privat eller offentlig hen vill vara och 

vilket material bloggen ska innehålla (Jansson, 2016). En blogg är uppbyggd likt 

en dagbok där inläggen är daterade och kommer i en kronologisk ordning där lä-

saren har möjlighet att orientera sig. Inläggen kan variera från långa inlägg, till 

enstaka meningar, även bilder och ljudklipp kan förekomma i blogginläggen 

(Sveningsson, Lövheim & Bergqvist, 2003, s. 41). Uppsatsen avser att analysera 

texten utifrån de tre utvalda bloggarna. Uppsatsen använder ordet bloggarna samt 

löparbloggarna, det första ordet innebär skribenterna för bloggarna och med ordet 

löparblogg avser att beskriva bloggtexterna.  

 

1.4.2. Hälsa  
World Health Organization(WHO) definierade år 1948 utvecklade begreppet 

hälsa som ett tillstånd av fullständig fysisk, psykisk och socialt välbefinnande. 

WHO utvecklar begreppet hälsa och menar att hälsa kan ses som en resurs för 

människan att nå andra mål i livet (Medin & Alexandersson, 2008, s. 65). WHO 

har haft en stor roll i utvecklande av begreppet hälsa då de väljer att vidga per-

spektivet och inte endast utgå från individens biologi. År 1991 i Sundsvall utveck-

las WHOs hälsobegrepp som idag präglar synen på dagens hälsa. Hälsa ses som 

en resurs i människans liv för att exempelvis klara sina mål med livet och sin livs-

situation, vilket är det perspektiv som kommer användas i uppsatsen.   
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1.4.3. Hälsorelaterad livskvalité (HQOL) 
Definitionen av livskvalité skulle kunna beskrivas av hur bra livet är, WHO be-

skriver livskvalitén som individens upplevelse av livet där den kulturella kontext 

hen lever i sätts i relation till förväntningar och personliga mål. HQOL används 

för att beskriva de delar av livet som påverkas av hälsan som sjukdom, skada eller 

behandlingar, vilket kan beskrivas som individens förmåga att leva ett gott liv 

trots ett begränsat hälsotillstånd (WHO, 2006). HQOL avser en multidimensionell 

upplevelse av hälsa som berör fysiska, psykiska och sociala funktioner som de-

pression eller allvarliga sjukdomar (Zullig 2005, s. 1574). Professorn i hälsopsy-

kologi och den internationella samordnaren av WHO:s utformande enkät ”WHO-

QOL-SRPB field test instrument”1 Suzanne Skevington anser att den existentiella 

hälsodimensionen har betydelse i definitionen av HQOL och är viktigt att ta med i 

studierna av HQOL (2005, s. 381). Skevingtons tidigare forskning visar att den 

existentiella hälsodimensionen påverkar och bidrar till en förbättrad HQOL 

(O´Connell & Skevington, 2005, s. 394). WHO`s enkät ”WHOQOL-SRPB field 

test instrument” kommer i uppsatsen utgöra grunden för studiens definition av de 

olika hälsodimensionerna. Uppsatsen kommer utgå ifrån tre olika hälsodimens-

ioner existentiell, fysisk samt psykisk. Dessa dimensioner består i sin tur av olika 

aspekter till exempel är smärta en aspekt av den fysiska hälsodimensionen. 

 

1.4.4. Existentiell hälsodimension  
WHO utvecklar begreppet hälsa och väljer även att se hälsa utifrån en existentiell 

dimension. En existentiell hälsodimension innebär att individen skapar en balans  

mellan livets mening, harmoni och förundran över tillvaron. WHO har i sitt 

arbete av enkäten ”WHOQOL-SRPB field test instrument” operationaliserat åtta 

aspekter som ingår i den existentiella hälsodimensionen. Dessa åtta aspekter är: 

Andlig kontakt, mening och syfte med livet, upplevelse av förundran över tillva-

ron, helhet och integration, harmoni och inre fred, hoppfullhet och optimism, en 

personlig tro. Studien är baserad på en funktionell definition av existentiell hälsa. 

Doktorn i religionspsykologi Cecilia Melder (2011, s. 20) anser att genom att 

välja en funktionell definition av begreppet existentiell avstår forskaren från att 

behöva fokusera på det dogmatiska innehållet och kan fokusera på vad den exi-

stentiella dimensionen gör för människan, vilket är uppsatsen syfte. 

  

1.4.5. Fysisk hälsodimension  
Enligt WHO räknas den fysiska hälsodimensionen in som en viktig del i god hälsa 

och livskvalité. Uppsatsen avser att använda sig av WHO:s mätinstrument som 

berör den fysiska hälsodimensionen, i enkäten avser den fysiska hälsodimension-

en energi, smärta, trötthet och vila (WHO, 2002, s. 4). 

 

1.4.6. Psykisk hälsodimension  
WHO beskriver den psykiska hälsan som ett tillstånd av välbefinnande där indivi-

den har medvetenhet och förmåga att hantera vardagen i livet. Psykiska hälsodi-

mension är relaterat till att främja ett välbefinnande och att förebygga och hantera 

psykiska störningar (WHO, 2001). Den psykiska hälsodimensionen avser följande 

aspekter: positiva känslor, koncentration, självkänsla, kroppslig bild samt negativa 

känslor (WHO, 2002, s. 2).  

 

                                                 
1 SRPB är WHO:s förkortning för spiritualitet, religiositet samt personliga övertygelser.  
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1.5. Avgränsning 
 

För att avgränsa uppsatsen kommer tre bloggar väljas ut och analyseras. Bloggar-

na väljs genom ett strategiskt urval, vilket innebär att materialet belyser det som 

uppsatsen avser att studera (Malterud, 2014, s. 55). En ytterligare avgränsning är 

att bloggarna kallar sig löparbloggare och består av kvinnor som balanserar en 

vardag med både barn, yrke och löpning. Den tredje avgränsningen är att analysen 

endast kommer beröra bloggarnas textmaterial som är kategoriserad med löpning. 

Det innebär att bilder och klipp samt blogginlägg som berör andra delar av livet 

inte analyseras, vilket inte ger en helhetsbild av bloggarnas liv. Uppsatsens syfte 

motiverar de nyss nämnda avgränsningarna.   

 

1.6. Arbetshypotes  
 

Arbetshypoteser till uppsatsen är 1) att bloggarna beskriver och upplever att löp-

ningen bidrar till livskvalité med fokus på en existentiell, fysisk och psykisk 

hälsodimension och att dessa dimensioner samspelar med varandra 2) bloggarna 

uttrycker att löpa i naturen och att det bidrar till en förbättrad hälsa. 

 

1.7. Forskningsgenomgång 
 

För att få tillgång till tidigare material inom ämnet gjordes en databassökning. 

Databassökningen gjordes på databasen PsycINFO, Medline, ScienceDirect och 

NCBI, National Center for Biotechnology, samt den nationella bibliotekskatalo-

gen Libris och Uppsala Universitets egen litteraturkatalog DISA. För att ta del av 

tidigare forskning användes sökorden hälsa, HQOL, existentiell hälsodimension, 

fysisk hälsodimension, hälsofrämjande, livskvalité, WHOQOL, fysisk aktivitet, 

löpning samt natur samtliga sökord söktes även på engelska. Sökningarna gjordes 

mellan 30 och 31 mars 2016 och kombinerades efter lämplighet.  

 

WHO är ett ledande organ när hälsorelaterad livskvalité (HQOL). I det arbetet 

ingår att utveckla forskningen om det existentiella perspektivets inverkan på män-

niskan. WHO poängterar att den existentiella dimensionen som innefattar andlig-

het och en personlig tro inte haft en tydlig roll i forskningen i väst. WHO ville 

därmed öka kunskapen om hur den existentiella dimensionen kan relateras till en 

HQOL (WHO, 2006, s. 1487). Pilotstudien för WHOQOL-SRPB genomfördes i 

18 länder i världen och det totala deltagandet var 5087 personer (WHO, 2006, s. 

1490). Enkäten som WHO utformat består av 100 frågor + 32 frågor som rör and-

lighet och personlig tro (SRPB). Resultatet av enkäten visade att de fanns en kor-

relation mellan den existentiella hälsodimensionen och de övriga hälsodimension-

erna. Den starkaste korrelationen var mellan den existentiella hälsodimensionen 

och den psykiska- och sociala hälsodimensionerna vilket kopplas ihop med livs-

kvalitén (WHO, 2006, s. 1486). 

 

Religionspsykologen Cecilia Melder presenterar i sin avhandling Vilsenhetens 

epidemiologi- En religionspsykologisk studie i existentiell folkhälsa den existenti-

ella hälsodimensionen i en svensk kontext. Studiens syfte är att studera hur den 

existentiella hälsodimensionen påverkar individens möjligheter och skapande av 

en god hälsa och välbefinnande (Melder, 2011, s. 19). Studien använder sig av 
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”mixed methods” vilket innebär både den utformande enkäten WHOQOL-SRPB 

samt intervjuer. Studien gjordes på vuxna människor i Vällingby där åldersgrup-

pen var mellan 35-55 år (Melder, 2011, s. 120). Resultatet av studien visar att den 

existentiella hälsodimensionen påverkar hälsan, välbefinnandet och att det finns 

ett samspel och samband mellan den existentiella hälsodimensionen och de övriga 

hälsodimensionerna (Melder, 2011, s. 219). Melder menar att den existentiella 

hälsodimensionen är avgörande för individens upplevelse av välbefinnande och 

hälsa samt att de olika hälsodimensionerna integration med varandra skapar en 

ohälsa eller hälsa, en god integration mellan hälsodimensionerna skapar en god 

hälsa (Melder 2011, s. 222). 

 

Forskarna Kathryn A. O’Connell and Suzanne M. Skevington undersöker i sin 

studie The relevance of spirituality, religion and personal beliefs to health-related 

quality of life: Themes from focus groups in Britain hur andlighet, religion och 

personliga övertygelser är faktorer som berör HQOL och människans välbefin-

nande (O´Connell & Skevington 2005, s. 379). Studiens baseras på intervjuer och 

enkäten WHOQOL-SRPB. Studiens resultat baseras på vuxna fokusgrupper i 

Storbritannien och fokusgrupperna innehåller olika kön, hälsotillstånd, religiösa 

och icke-religiösa. Resultatet av studien visar att den existentiella hälsodimens-

ionen är viktig hos individerna för en god livskvalité samt att de olika existentiella 

hälsoaspekterna har olika betydelse beroende på individens trosinriktning. 

(O´Connell & Skevington, 2005, s. 395). Resultatet visar att deltagarna med en 

kristen tro lägger vikt vid de existentiella hälsoaspekterna som berör tro och en 

gudomlig karaktär samt de som benämner sig som ateister anser att en inre frid, 

hopp och optimism är viktiga aspekter för en god livskvalité. Det som är signifi-

kant för alla deltagare är att den andliga styrkan är viktigt oavsett religiös tro eller 

inte (O´Connell & Skevington, 2005, s. 292).    

 

I studien Physical activity and health related quality of life studerar forskarna 

Nana Kwame Anokye, Paul Trueman, Colin Green, Toby G Pavey och Rod 

S.Taylor om den fysiska aktiviteten kan kopplas samman med en ökad HQOL 

(2012, s. 1). Studien undersökte hur den objektiva och subjektiva fysiska aktivite-

ten kan påverka och om de finns några skillnader mellan en objektiv och subjektiv 

fysisk aktivitet kopplad till HQOL. Studiens data härstammar från Health Survey 

for England år 2008 och undersökningen är gjord på 5537 individer i åldern 40-60 

år (Anokyel, Trueman, Green, Pavey, Taylor, 2012, s. 2). Den subjektiva fysiska 

aktiviteten undersöks via frågeformulär och den objektiva fysiska aktivitetens 

resultat grundar sig på en accelerometer utifrån modellen GT1M vilket innebär en 

mätning på individens fysiska aktivitet (Anokyel, Trueman, Green, Pavey, Taylor, 

2012, s. 2). Resultatet visar att en högre fysisk aktivitet leder till en bättre HQOL, 

som i sin tur leder till en bättre livsstil vilket innebär att risken för vissa sjukdo-

mar förminskas (Anokyel, Trueman, Green, Pavey, Taylor, 2012, s. 6).  

 

Forskarna Fereshteh Ahmadi och Nader Ahmadi har genomfört en kvantitativ 

undersökning i sin studie Nature as the Most Important Coping Strategy Among 

Cancer Patients: A Swedish Survey. 2417 cancerpatienter i Sverige besvarade 

frågeformuläret RCOPE (Ahmadi & Ahmadi, 2013, s. 1177). Syftet med studien 

är att undersöka cancerpatienters religiösa- och andliga copingstrategier, samt att 

bekräfta tidigare forskningsresultat att naturen anses vara den viktigaste co-

pingstrategin för cancerpatienter (Ahmadi & Ahmadi, 2013, s. 1178). Resultatet 
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visar att naturen hjälper cancerpatienterna att hantera stress, sorg och depression. 

Tolkningen som forskarna gör efter studiens resultat är att informanter anser natu-

ren har stort värde då naturen bidrar till trygghet och välmående. Informanterna 

upplevde att naturen bidrar till en andlig känsla som ger styrka (Ahmadi & Ah-

madi, 2013, s. 1188). Forskarna Ahmadi & Ahmadi (2013, s. 1188) kopplar ihop 

studiens resultat med Sveriges kultur och menar att religion blivit mindre organi-

serad och mer privat i Sverige samt att naturen romantiseras, vilket kopplas ihop 

med studiens resultat av att informanterna upplever en andlighet i naturen. Även 

en ökning av privat religion och andlighet har enligt forskarna inneburit att svens-

karna söker andlighet utanför den institutionella kyrkan, vilket i studien är naturen 

(Ahmadi & Ahmadi, 2013, s. 1189).  
 
Sammanfattningsvis framgår av de redovisade studierna att den existentiella 

hälsodimensionen påverkar och bidrar till de övriga hälsodimensionerna och att 

den existentiella hälsodimensionen är viktig för människans välbefinnande och 

hälsa. Studien Physical activity and health related quality of life visar att den fy-

siska aktiviteten är viktig för en förbättrad hälsa. Den sista studien visar att natu-

ren fyller en viktig funktion för människans välmående samt att naturen ses som 

en andlig källa. De presenterade studierna har alla utgått utifrån en kvantitativ 

analys, vilket gör det intressant att använda i en kvalitativ analys baserat på blogg-

texter.  
 

1.8. Material  
 

Uppsatsen avser att undersöka om och i sådant fall hur tre kvinnliga bloggare upp-

lever löpningen som en existentiell, fysisk och psykisk hälsodimension samt vil-

ken funktion löpning i naturen innehar för bloggarna. Valet av lämpliga bloggar 

infördes med Google-sökning genom sökorden löparblogg, kvinna, vilket resulte-

rade i 5210 resultat. Jag uteslöt bloggar hos löpartidningar som Spring och Run-

ner´s World, då jag vill undersöka ”självständiga” bloggar som inte har påtryck-

ningar från företag utan självmant valt att blogga. Malterud poängterar vikten av 

att få fram material och data som är förnuftig för att undvika systematiska fel i 

undersökningen. Ytterligare en aspekt är att materialet ska innehålla en mångfald 

så undersökningen får flera nyanser av samma fenomen (Malterud, 2014, s. 67). 

Valet av materialet ger ingen mångfald utan avser endast att besvara uppsatsens 

syfte och frågeställning.  

 

Urvalskriterier:  

 Kalla sig löparbloggar 

 Kvinna 

 Ålder 30-40 år 

 Förälder 

 Yrkessam 

 Självständiga bloggar2 

 Endast blogginlägg kategoriserade med ordet löpning 

 

Urvalet av blogginlägg gjordes för att materialet skulle anpassas efter uppsatsens 

syfte.  

                                                 
2 Med begreppet självständiga bloggar avses bloggar som ej är kommersiella och genom ett aktivt 
val startat en blogg på egen hand.  



11 
 

Efter urvalsanalysen och en genomgång av löparbloggar kommer materialet till 

uppsatsen bestå av tre kvinnliga löparbloggare i olika delar av Sverige. Samman-

lagt valdes de 25 första blogginläggen ur varje blogg som var kategoriserade med 

löpning. Inläggen samlades in 25 mars 2016. Stundtals var vissa blogginlägg 

sponsorsinlägg, vilket har uteslutit ur analysen. Bloggare 1 innehöll 25 inlägg 

under 5 månader, bloggare 2 innehöll 25 inlägg under 4 månader och bloggare 3 

innehöll 25 inlägg under 5 månader. Materialet bedöms som tillräckligt för en 

analys i en C-uppsats då inläggen ger en tydlig bild av bloggarnas innehåll. 
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Kapitel 2 Historisk bakgrund och teori 
 

 

 

 

 

 

 

Detta kapitel börjar med en historisk bakgrund av begreppet hälsa för att ge en 

bakgrund till teoriernas sammanhang. Därefter presenteras uppsatsens utvalda 

teorier för att slutligen redovisa hur dessa teorier kommer användas i uppsatsens 

arbetsmodell. 

 

2.1. Historisk bakgrund  
 

WHO är ett ledande organ och har en nyckelroll i hur folkhälsoarbetet utvecklats, 

med hjälp av att författa en ”Hälsa för alla strategi” för att öka och uppmärk-

samma folkhälsan. WHO:s första aspekt av en god hälsa och välbefinnande inne-

bär ett samband mellan fysiskt, socialt och psykiskt välbefinnande. WHO:s per-

spektiv av hälsa innebar en förändrad människosyn som innebär att människan 

inte endast ses som en biologisk varelse utan även som mental och social (Medin 

& Alexanderson, 2008, s. 66).  

 

Vid konferensen i Ottawa 1986 betonar WHO vikten av ett hälsofrämjande arbete 

som ska bidra till fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande. WHO 

betonar grundläggande förutsättningar och resurser för hälsa: dessa är fred, ut-

bildning, inkomst, mat och social rättvisa. För att kunna skapa en god hälsa be-

hövs dessa stödjande miljöer (WHO, 1986). WHO:s syn på hälsa som en daglig 

resurs i livet innebär att många faktorer har betydelse för en god hälsa och under 

konferensen i Ottawa betonas även den existentiella dimensionen för en god hälsa 

(Melder, 2011, s. 36). 

 

Den tredje konferensen för ett hälsofrämjande arbete arrangerade WHO i 

Sundsvall 1991. Under WHO:s konferens i Sundsvall utvecklar WHO de hälso-

främjande dimensionerna som består av fysisk, psykologisk, social hälsodimens-

ion samt grad av oberoende och ett miljöperspektiv. Från och med konferensen i 

Sundsvall kommer den existentiella hälsodimensionen bli en del i de övriga di-

mensionerna och får en betydelse för mätning av människans hälsa. Dessa di-

mensioner anses vara stödjande miljöer för ett hälsosammare liv och samspelar 

med varandra (Melder, 2011, s. 37).  

 

År 2002 utvecklade WHO mätinstrument WHOQOL-SRPB som mäter hälsa och 

livskvalité utifrån 100 frågor, samt 32 frågor som rör andlighet, religiositet och 

personlig tro (WHO, 2002, s. 2). WHO:s enkät innehåller de sex olika hälsodi-

mensionerna: fysisk hälsa, psykologisk hälsa, grad av oberoende, social hälsa, 

miljö och existentiell hälsa (WHO, 2002, s. 4). De sex olika hälsodimensionerna 

bidrar till en mer övergripande bild av vad hälsa innebär och innehåller.  

 

De sex hälsodimensionerna operationaliseras i WHOQOL-SRPB enligt följande:  
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- Fysisk hälsodimension berör smärta, energi och trötthet, sömn och vila.  

- Psykologisk hälsodimension innefattar positiva känslor, koncentration, 

självkänsla, självförtroende, kroppslig bild, negativa känslor.  

- Grad av oberoende innebär individens dagliga rutiner/aktiveter, rörlig-

het, beroende av medicinsk behandling och arbetskapacitet. 

- Social hälsodimension innebär individens personliga relationer, sexuell 

aktivitet och socialt stöd. 

- Miljöperspektivet innefattar en trygghet i hemmiljö, ekonomiska resur-

ser, vård och omsorg, deltagande, möjlighet till fritidsaktiviteter och att 

som individ ska ha möjlighet till nya kunskap och färdigheter.  

- Existentiell hälsodimension vilket innefattar andlighet, religiositet samt 

personliga övertygelser (WHO, 2002, s. 4).   

 

2.2. Teori 

  
2.2.1. Hälsa  
Uppsatsen grundar sig på en holistisk teori om hälsa, vilket innebär att hälsan ses 

som en helhet och utvecklingsbar resurs. Hälsan anses vara något mer än bara 

frånvaro av sjukdom och att sjukdomen endast påverkar människans handlings-

förmåga (Medin & Alexandersson, 2001, s. 46). Professorn i hälso- och sjukvårds 

teori Lennart Nordenfelt har bidragit till den holistiska hälsosynen och menar att 

hälsa handlar om individens handlingsförmåga. Nordenfelt (1991, s. 83) utvecklar 

det som idag benämns som ekvilibriumteorin, vilket bygger på individens hand-

lingsförmåga och att god hälsa uppstår när individen kan uppnå sina vitala mål  

 

Nordenfelt (2000, s. 29) menar att en god hälsa beror på individens handlingsför-

måga att nå det vitala målet. Det vitala målet kan varar att sträva efter att exem-

pelvis genomföra ett maratonlopp. Är målet omöjligt att uppnå finns det en möj-

lighet att ohälsa uppstår om inte individen går vidare och strävar mot nya mål. De 

vitala målen och möjligheterna att förverkliga målet anser Nordenfelt påverkas av 

individens förutsättningar exempelvis kulturella, sociala och ekonomiska. Indi-

videns handlingsförmåga är beroende av tre faktorer (Nordenfelt, 2000, s. 30): 

   

- Den handlande personen 

- Personens mål 

- Omständigheterna under vilka individen handlar  

 

Den handlande personen bör använda sig av realistiska bedömningar av sin egen 

förmåga i utformandet av det vitala målet och i relation till de förutsättningar och 

omständigheter som individerna har. 

 

Nordenfelt använder sig av begreppet standardomständigheter i utformandet av 

teorin om hälsa. Nordfelt menar att varje individ har olika standardsomständighet-

er i olika delar av landet, samhället och världen. Därmed får begreppet hälsa olika 

innebörd beroende på vart i världen individen befinner sig. Nordenfelt poängterar 

att sjukdom inte behöver betyda ohälsa, utan det centrala är hur individen väljer 

att hantera och handla för att fortsätta nå sina mål. Att drabbas av sjukdom bety-

der därmed inte att individen drabbats av ohälsa utan individens handlingsförmåga 

avgör om individen upplever hälsa respektive ohälsa (Nordenfelt, 2000, s. 41).   
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2.2.2. Existentiell hälsodimension  
I WHO:s enkät operationaliseras åtta aspekter av den existentiella hälsodimens-

ionen. De åtta aspekterna hör samman och bidrar tillsammans till den existentiella 

dimensionen av hälsa (WHO, 2002, s. 4). Uppsatsen använder Melders beskriv-

ning av den existentiella hälsodimensionens olika hälsoaspekter.  

 

De åtta aspekterna av existentiell hälsodimension innehåller.  

- Andlig kontakt vilket innebär att ha kontakt med något större som 

hjälper individen att hantera stress, förstå andra, att känna en trygg-

het och tillförsikt.  

- Mening och syfte med livet innefattar vilken grad individen känner 

mening med livet och att livet har ett speciellt syfte.  

- Upplevelse av förundran innebär att känna en känsla utöver det nor-

mala i en viss miljö. Aspekten innefattar även att individen upplever 

inspiration, tacksamhet och njutning i livet.  

- Helhet och integration innebär en helhet mellan kropp, psyke och 

själ och en känsla som hjälper individen att skapa sinnesro mellan 

tanke, känsla och agerande.  

- Andlig styrka innefattar hur individen känner en inre andlig styrka 

och att med hjälp av den andliga styrkan klara av svåra och tuffa pe-

rioder i livet.  

- Harmoni och inre fred handlar om att individen känner en inre frid 

och harmoni med sig själv och livet.  

- Hoppfullhet och optimism innebär en känsla av hoppfullhet och opt-

imism när livet är utmanande. 

- En personlig tro som för individen bidrar till ett välbefinnande, 

styrka och att den personliga tron ger njutning i livet (Melder, 2011, 

s. 279).  

 

2.2.3. Fysisk hälsodimension  
Forskarna Janice Maville och Caroline Huerta beskriver den fysiska hälsodimens-

ionen som en möjlighet så att individen kan förändra och anpassa sig till sin 

kroppsliga situation. Den fysiska hälsodimensionen innebär därmed att individen 

själv har möjlighet att påverka sin egen fysiska hälsa (Maville & Huerta, 2012, s. 

24).  

 

De tre aspekterna av fysiska hälsodimension innehåller.   

- Smärta och obehag som innebär att individen klarar av att besegra sin 

smärta, skapa positiva känslor och tankar för att klara av den smärta eller 

obehag som kroppen upplever av fysiskt slag.  

- Energi och trötthet är en aspekt som innebär att individen får/hittar eller 

skapar energi som innebär att individen kan klara sig igenom vardagen.  

-  Sömn och vila innefattar vikten av att inneha möjligheten att sova och vila 

(WHO, 2002, s. 16). 

 

2.2.4. Psykisk hälsodimension  
Den psykiska hälsodimensionen beskriver WHO (2001) som ett tillstånd av välbe-

finnande där individen inser sina egna förmågor och klarar av livets påfrestningar 

och kan arbeta produktivt samt bidra till samhället. Den psykiska hälsan och väl-

befinnande är en grundläggande del av individens förmåga att tänka, samspela 
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med andra och njuta av livet (WHO, 2001). Psykisk hälsodimension innebär ett 

välbefinnande och förebyggande av psykiska störningar, depression eller sorg 

(WHO, 2008). 

 

De fem aspekterna av psykisk hälsodimension innehåller. 

- Positiva känslor vilket innebär att skapa positiva känslor, känna glädje i 

livet och framtidshopp. 

- Koncentration innefattar att skapa sig möjligheter att koncentrera sig, 

tänka, samla krafter och möjligheter till inlärning. 

- Självkänsla innebär att värdera sig själv och att skapa självförtroende. 

- Kroppslig bild syftar till att individen känner sig nöjd med sin kropp och 

att kroppen inte hindrar hen från att leva sitt liv. 

- Negativa känslor innebär att hantera känslor som oro, sorg, depression och 

övriga negativa känslor (WHO, 2002, s. 2). 

 

2.2.5. Attention Restoration Theory (ART) 
Psykologen Stephen Kaplan har forskat om och hur naturens effekter påverkar 

människan och menar att naturen kan inneha en restorativ effekt på människan, 

vilket förklaras i teorin Attention Restoration Theory. Restorativa effekter är att 

naturen har en effekt som innebär att människan får avkoppling, återhämtning och 

kraftpåfyllning av naturen (Kaplan, 1995, s. 169). Teorin bygger på den mänsk-

liga hjärnan och dess kapacitet att hantera information (Kaplan, 1995, s. 170).   

 

Kaplan beskriver att naturen har en viktig effekt på människans bearbetning av 

information och påvisar att det finns två olika uppmärksamhetssystem när det gäl-

ler bearbetning av information och sinnesintryck hos människan. Den första som 

redovisas är den riktade uppmärksamheten (Kaplan, 1995, s. 170), som används i 

människans vardag och sköter planering och beslutsfattande, vilket kan exempli-

fieras som att hålla koll på trafikanterna när hen kör bil. Denna uppmärksamhet 

kräver mycket energi och kraft av hjärnan, vilket kan innebära att människan kan 

drabbas av en total utmattning och därav är det vid stor vikt att hjärnan får vila 

och återhämta sig (Kaplan, 1995, s. 170). Den spontana uppmärksamheten innebär 

att individen har möjlighet att koppla bort den riktade uppmärksamheten. Den 

spontana uppmärksamheten är en förmåga att avleda störande stimuli och därmed 

kunna klara av och slutföra sina uppgifter i vardagen. Genom att befinna sig i en 

restorativ miljö så kan den riktade uppmärksamheten och hjärnans belastning få 

en möjlighet att vila och samla kraft (Kaplan, 1995, s. 170-173).  

 

Kaplan definierar den restorativa miljön utifrån fyra utmärkande drag.  

1. Möjlighet att vara hemifrån; Miljön måste ge en känsla att komma iväg 

från det vardagliga livet och den vardagliga situationen och därmed inneha 

en återställande effekt på individen. 

2. Fascination; Miljön måste erbjuda en mjuk fascination som lämnar möj-

lighet och utrymme att reflektera över livet med dess mål och prioritering-

ar och tillåter hen att göra sig av med dåliga tankar och humör. Det är vik-

tigt att miljön ger en känsla av att vara långt från vardagen för att åter-

hämta sig.3  

                                                 
3 Kriteriet fascination skall inte blandas samman med WHO:s existentiella hälsoaspekt upplevelse 
av förundran. Det som skiljer upplevelse av förundran från fascination är att de förstnämnda mer 
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3. Överensstämmande; Miljön ska vara överensstämmande med individens 

aktuella behov.  

4. Helhet; Miljön ska ge en känsla av helhet (Kaplan, 1995, s. 174). 

 

Enligt ART innebär det att om miljön uppfyller ovanstående drag så upplever in-

dividen en påfyllning av energi, återhämtning och kraft vilket kan motverka en 

mental utmattning (Kaplan, 1995, s. 180).  

 

2.3. Arbetsmodell 
 

Analysen kommer bestå av sex olika delar för att besvara uppsatsens syfte och 

frågeställningar 

Del 1. Avser att undersöka om och i sådant fall hur den existentiella hälso-

dimensionen beskrivs i de utvalda bloggarna utifrån Melders perspektiv 

Del 2. Avser att undersöka om och i sådant fall hur den fysiska hälsodimensionen 

beskrivs i de utvalda bloggarna utifrån beskrivning av WHOQOL-SRPB field test 

instrument 

Del 3. Avser att undersöka om och i sådant fall hur den psykiska hälsodimension-

en beskrivs i de utvalda bloggarna utifrån beskrivningen av WHO-QOL-SRPB 

field test instrument 

Del 4. Avser att studera på vilket sätt bloggarna beskriver att den fysiska- och den 

existentiella hälsodimensionerna påverkar och bidrar till varandra.   

Del 5. Avser att studera på vilket sätt beskriver bloggaren att den psykiska- och 

den existentiella hälsodimensionen påverkar och bidrar till varandra. 

Del 6. Undersöker om bloggarna uttrycker att löpning i naturen bidrar till en för-

bättrad hälsa och utgår från Kaplans Attention Restoration Theory.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      
beskriver att miljön ska bidra med en WOW-känsla som ger inspiration och tacksamhet. Fascinat-
ionen syftar till att individen känner ett lugn och återhämtning i den utvalda miljön.  
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Kapitel 3 Metod  
 

 

 

 

 

 

 

I kapitel tre presenteras den metod som använts i uppsatsen. I inledningen av ka-

pitlet förklaras grunderna i metoden samt dess användningsområde. I kapitlet 

kommer även en reflektion över uppsatsens validitetskrav diskuteras samt de 

etiska avvägningarna. I slutet av kapitlet presenteras min egen förförståelse till 

ämnet och avslutas med en sammanfattande förklaring av tillvägagångssättet för 

analysen.  

 

3.1. Kvalitativ textanalys  
 

De tre utvalda löparbloggarna kommer att analyseras utifrån en kvalitativ metod. 

Malterud (2014, s. 32) menar att en kvalitativ metod är användbar i studier som 

avser att fördjupa sin kunskap om mänskliga erfarenheter, upplevelser, motiv och 

attityder. Forskaren och professorn i historia, filosofi och religion Pål Repstad 

poängterar att den kvalitativa metoden avser att studera innehållet i materialet 

snarare än förekomsten (Repstad, 2010, s. 15). En kvalitativ metod syftar till att 

skapa en förståelse snarare än en förklaring varför exempelvis människan gör som 

den gör (Malterud, 2014, s. 34). Malterud menar att den kvalitativa metoden är 

bra när forskaren rör sig på okänd terräng där det saknas beskrivningar och ord för 

det som sker (2014, s. 34). Den kvalitativa metoden möjliggör för forskning som 

vill skapa nya problemställningar eller nya frågor på dagordningen, den kvalita-

tiva metoden gör det möjligt att utveckla nya beskrivningar och begrepp (Mal-

terud, 2014, s. 34).  

  

Författarna Göran Ahrne och Peter Svensson (2015, s. 158) förklarar hur textana-

lysen studerar människans föreställningar, relationer eller uttryck till samhället, 

grupper eller företeelser. Ahrne och Svensson menar att olika texter har olika gen-

rer vilket innebär att texterna har olika syften och utformning. Det innebär att tex-

ten påverkas av vilken genre som den tillhör. Ahrne och Svensson poängterar att 

det är viktigt att som forskare ha kännedom om vilken genre texten tillhör för att 

förstå dess funktion, sammanhang och utförandet (Ahrne & Svensson, 2015, s. 

159). Uppsatsens material består av bloggtexter vilket innebär att textförfattarna är 

privatpersoner och skriver i dagboksform och vilket möjligtvis kan påverka språ-

ket och textens utformning.  

 

Uppsatsens analys utgår från en template analysis style vilket innebär att texten 

kategoriseras i förbestämda kategorier (Malterud, 2014, s. 113). Template analysis 

style innebär att forskaren skapar kategorier utifrån teorierna. Forskaren börjar 

läsa sitt material och identifierar enheter som sedan sorteras in i de kategorier som 

skapats utifrån teorierna (Malterud, 2014, s. 114). Template analysis style kallas 

även teoristyrd analys vilket innebär att uppsatsen kommer utgå från en deduktiv 

ansats. En deduktiv metod innebär att forskaren drar slutsatser utifrån befintliga 
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teorier. Metoden innebär att teorier på en allmän nivå kan ge kunskap om ett fe-

nomen på individnivå (Malterud, 2014, s. 114).  

 

Uppsatsen analyseras i datorprogrammet OpenCode (Umeå Universitet, 2009). 

Uppsatsens analys kommer utgå från de arbetsmodeller som redovisas nedan. För 

att koda material användes Malteruds beskrivning av momentet tillsammans med 

de meningsbärande enheterna i OpenCode. De meningsbärande enheterna är des-

amma som arbetsmodellens kategorier och appliceras på det utvalda materialet för 

att ha möjlighet att besvara frågeställningarna.  

 

Här nedan presenteras tabell 3.1, 3.2, 3.3 samt 3.4 och dess analyskategorier. 

 

Tabell 3.1. Analyskategorier utifrån Cecilia Melders existentiella hälsodimension  

Existentiella aspekter Huvudsakligt innehåll    

Andlig kontakt                          Kontakt med något större, som ger trygghet              

Mening & Syfte                      Meningen med livet, syfte att vara på jorden 

Upplevelse av förundran           Inspiration och tacksamhet inför omgivningen                            

Helhet & integration                  Helhet mellan psyke, kropp och känslor  

Andlig styrka                             Att finns en styrka och komma igenom svåra saker       

Harmoni & inre                         Känna sig tillfreds med sig själv, ett inre lugn                                      

Hoppfullhet                               Att finna ett hopp när livet är svårt  

En personlig tro                         En tro som ger styrka i vardagen              

 

Tabell 3.2. Analyskategorier utifrån WHOQOL-SRPB av de fysiska hälsoa-

spekterna  

Fysiska aspekter Huvudsakligt innehåll          

Smärta och obehag                     Besegra sin smärta, skapa positiva känslor 

Energi och trötthet                      Att skapa energi till livet 

Sömn och vila                        Att få möjlighet till vila och sömn.  

 

Tabell 3.3. Analyskategorier utifrån WHOQOL-SRPB av de psykologiska hälso-

dimensionerna  

Psykologiska aspekter    Huvudsakligt innehåll    

Positiva känslor                         Skapa positiva känslor, uppskatta livet, framtidstro 

Koncentration                         Koncentration, minne, tanke  

Självkänsla                         Värdera sig själv, självförtroende 

Kroppslig bild                         Att vara nöjd med sin kropp, ej hindras av den i livet 

Negativa känslor                         Att hantera känslor som oro, sorg eller depression  

   

Tabell 3.4. Analyskategorier utifrån ART  

Miljöns egenskap        Huvudsakligt innehåll    

Att vara hemifrån                    Andrum från vardagen  

Fascination                    Möjlighet till reflektion och hämta energi   

Överensstämmande                 Miljön uppfyller individens behov 

Helhet                    Miljön bidrar till en helhet                      

 

3.2. Tillvägagångsätt för analys  

 

Analysen använder sig av en deduktiv ansats i del ett, två, fyra och sex vilket in-

nebär att de utvalda teorierna är grunden för analysen av texten. Under uppsatsens 

analys framkom det att bloggarna uttrycker en psykisk hälsodimension samt att 

den påverkar och bidrar till en existentiell hälsodimension, vilket innebär att upp-

satsen övergick till en abduktiv ansats under del tre och fem i analysen. En abduk-

tiv ansats innebär att forskaren utgår från en teori men ej är låst vid teorin och har 
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möjlighet att ändra frågeställningarna under analysens gång. En abduktiv ansats 

innebär att forskaren är öppen för vad som dyker upp i materialet och inte endast 

följer den utvalda teorin, som en deduktiv ansats innebär (Alvesson & Sköldberg, 

2008, s. 54-56). Med hjälp av teorierna har de utvalda arbetsmodellerna som re-

dovisades i kapitel 2 fungerat som kategorier i textanalysen. För att genomföra 

analysen användes kodningsprogrammet Open Code, analysen innehöll sex delar.  

 

Del 1. Utgår från Melders aspekter av existentiell hälsodimension och kategorise-

ras i tabell 3.1. I tabell 4.1 presenteras de använda analyskategorierna med citat-

hänvisningar från bloggarna som är relaterade till de olika existentiella hälsoa-

spekterna som löparbloggarna uttrycker att löpningen bidrar till 

Del 2. Innefattar en analys med utgångpunkt från perspektivet om fysisk hälsodi-

mension och dess kategorisering utifrån tabell 3.2. I tabell 4.10 sammanfattas de 

använda analyskategorierna med citathänvisningar från löparbloggarna relaterat 

till de fysiska hälsoaspekterna.  

Del 3. Del tre av analysen utgår från de psykiska hälsoaspekterna och kategorise-

ras i tabell 3.3. I tabell 4.14. presenteras en sammanfattning av de använda psy-

kiska analyskategorierna med citathänvisning.   

Del 4. I del fyra används resultaten från del ett och två för att besvara om den fy-

siska och existentiella hälsdimensionen påverkar och bidrar till varandra. Detta 

sammanfattas i tabell 4.20 där de fysiska och existentiella aspekterna möts i en 

korstabell, tabell 4.20.  

Del 5. Del fem i uppsatsens analys utgår från resultatet i del ett och tre för att be-

svara frågeställningen om de psykiska och existentiella hälsodimensionerna på-

verkar och bidrar till varandra. Resultatet av analys fem sammanfattas i korstabel-

len 4.21. med innehållande citathänvisningar. 

Del 6. Den sista analysen utgår från ART och avser att studera om bloggarnas 

upplevelse av löpning i naturen bidrar till en bättre hälsa. I tabell 3.4. presenteras 

de olika analyskategorierna för studien. I tabell 4.22. presenteras de använda ana-

lyskategorierna med citathänvisningar från löparbloggarna. 

 

3.3. Validitet 
 

Validitet berör graden av analysens giltighet, relevans samt en analys av uppsat-

sens begräsning och mening (Malterud, 2014, s. 22). Uppsatsen strävar efter att 

hålla en hög grad av validitet och därmed är det viktigt att ta hänsyn till validitets-

kriterierna. Uppsatsen har tagit hänsyn till den interna validiteten vilket innebär att 

den valda metoden ska ge en heltäckande bild av vad som anses ska undersökas 

(Malterud, 2014, s. 27). Andra kriterier som uppsatsen tagit hänsyn till är korre-

spondens- och kriterievaliditet vilket syftar till att uppsatsen kartlägger det som 

uppsatsen har i avsikt att kartlägga tillsammans med vad som påstås kartläggas 

(Malterud, 2014, s. 221). Den pragmatiska validiteten innebär att undersökningen 

uppfyller en användbarhet och att kunskapen i uppsatsen kan användas och gör 

skillnad (Malterud, 2014, s. 224).  

 

Uppsatsen strävar efter att upprätthålla de ovannämnda validitetskriterierna med 

hjälp av kommunikativ validitet. Det innebär att forskaren i sin studie kommuni-

cerar på ett begripligt sätt för att läsaren ska ha möjlighet att ta del av forskarpro-

cessen och dess resultat (Malterud, 2014, s. 222). Malterud (2014, s. 222) poäng-

terar för att nå en hög kommunikativ validitet är det viktigt att forskaren strävar 
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efter en tydlig läsbarhet, struktur och en intersubjektiv förmedling av processen 

som har möjlighet för läsaren att nå insikt och förståelse.  

 

3.4. Etiska avgränsningar  
 

Forskning innebär en balans mellan hög kvalité och samtidigt hög grad av indivi-

dens integritet och privatliv (Sveningsson, Lövheim & Bergqvist, 2003, s. 189). 

Ahrne och Svensson (2015, s. 61) menar att det är problematiskt att analysen 

bloggar, då forskarna kliver in i någon annans privatliv. År 2000 arbetade den 

internationella organisationen Association of Internet Researchers fram en mått-

stock om etiska riktlinjer för forskning via internet. En viktig måttstock i arbetet 

med internet är hur offentligt materialet är tillsammans med hur känslig informat-

ionen i materialet är (Sveningsson, Lövheim & Bergqvist, 2003, s. 182). De valda 

löparbloggarna som ska studeras är tillgängliga för allmänheten och innehåller 

inget känsligt material då inläggen i stor utsträckning berör löpning och bloggarna 

har själva valt att skriva om händelsen.   

 

Forskarna Mia Lövheim, Malin Sveningsson Elm och Magnusson (2003, s. 176) 

menar att det finns etiska riktlinjer vid all forskning. Dessa etiska riktlinjer 

innehåller fyra krav.  

- Informationskravet: Forskaren ska informera de berörda om forsk-

ningen och dess syfte.  

- Samtyckeskravet: Deltagarna ska ha rätt att välja om och hur länge 

det vill delta i studien. 

- Konfidentialitetskravet: Deltagarna ska vara säkra på att inga obehö-

riga personer ska kunna ta del av informationen som de ger. Delta-

garna ska ges högsta konfidentialitet och säkra på att materialet inte 

avslöjar identitet.  

- Nyttjandekravet: De insamlade materialet ska endast användas till 

forskningsmålet (Sveningsson, Lövheim & Magnusson, 2003, s. 

178). 

 

Informationskravet och samtyckeskravet i denna uppsats är svår att uppfylla då 

bloggarna inte skriver ut kontaktuppgifter i bloggen. Därav anser jag att det är av 

stor vikt att konfidentialitetskravet och nyttjandekravet upprätthålls. Ahrne och 

Svensson (2015, s. 62) menar att en viktig etisk aspekt vid studier av livsberättel-

ser är att kunna garantera anonymitet för att inte påverka och förändra informan-

tens liv framöver. I uppsatsen kommer inte bloggnamnen skrivas ut utan nämnas 

som bloggare 1, bloggare 2 och bloggare 3 för att i så stor möjlighet undvika att 

bloggarna känner sig granskade och uthängda.  

 

Syftet med uppsatsen är att studera om de tre utvalda textförfattarna till bloggarna 

beskriver och uttrycker att löpning bidrar till en förbättrad hälsa och ökad HQOL. 

Med denna utgångspunkt är det viktigt att ha i åtanke att resultatet inte ska genera-

liseras utan att det visar några aspekter av vilken funktion löpning kan innebära 

för en ökad HQOL.  
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3.5. Min förförståelse av uppsatsämnet  
 

En vanlig kritik mot kvalitativ forskning är att den anses vara subjektiv. Ahrne 

och Svensson (2011, s. 189) menar att det är omöjligt att i forskning vara helt ob-

jektiv, då det inte går att beskriva verkligheten på ett rättvist sätt. Även Malterud 

(2014, s. 39) poängterar att den kvalitativa forskningen anses vara alltför subjektiv 

vilket resulterar i ointressanta resultat. Det är av stor vikt att forskaren har en strä-

van mot en hög objektivitet och att forskaren exempelvis väljer teoretiska per-

spektiv under forskningsprocessen, vilket ger möjlighet till ökad objektivitet 

(Ahrne & Svensson, 2015, s. 154). Genom att utgå från befintliga teorier i den 

kvalitativa forskningen avser jag att ta ett steg bakåt i analysen och analysera tex-

terna med så pass stor objektivitet som är möjlig. Malterud (2014, s. 46) poängte-

rar att den kvalitativa forskningens resultat ska utgå från materialet som analyse-

ras och inte forskarens fördomar och påstående. Det innebär att det är viktigt att 

som forskare reflektera över sina fördomar och antaganden innan studien påbör-

jas.  

 

Jag har själv en relation till löpningen vilket gör det viktigt att som forskare träda 

tillbaka i analysen för att studien ej ska bli subjektiv. Malterud (2014, s. 48) be-

skriver forskarens förkunskaper till ämnet som ett material som kan ge styrka och 

näring till undersökningen. Under senare år har det funnits intresse hos mig att 

läsa löparbloggar av olika slag vilket innebär att jag därmed är bekant med blog-

gens funktion och kan orientera mig i materialet, vilket underlättar. För att behålla 

en hög objektivitet är de tre utvalda bloggarna ej tidigare kända av mig.  
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

4.1. Resultat. 

4.1.1. Del 1. Existentiell hälsodimension  
Den första resultat delen bidrar till att besvara frågeställningen om och i sådant 

fall hur den existentiella hälsodimensionen beskrivs i de utvalda löparbloggarna. 

Resultatet presenteras med tabeller innehållande citathänvisningar relaterade till 

den aktuella existentiella hälsodimensionen samt textredovisning av analysen.  

 

Tabell 4.1. Analyskategorier med citathänvisningar relaterat till existentiell 

hälsodimension  

Existentiell  

hälsodimension 

Bloggare 1  Bloggare 2  Bloggare 3    

Andlig kontakt                           

Mening & Syfte        

Upplevelse av  

Helhet 

Andlig styrka  

Harmoni & inre 

Hoppfullhet  

En personlig tro 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

 

  

4.1.1.2 Andlig kontakt                                                                                        
Den första aspekten som analyseras av den existentiella hälsodimensionen är and-

lig kontakt. Andlig kontakt framkommer i bloggare 1 och 2 när bloggarna upple-

ver löpningen som något mer än träning, löpningen upplevs som en trygghet i 

livet. 

 

Tabell 4.2. Andlig kontakt med belysande citat  

Bloggcitat Andlig kontakt, citat     

1.1 Löpning en sval sensommarkväll är som en mental dusch! Hallelujah.. 

 

2.1 Sorgen och känslorna finns kvar. Men löpningen gör mig stark och finns alltid där.  
 

4.1.1.3. Mening och syfte  
Aspekten mening och syfte yttrycks främst genom att kvinnorna i löparbloggarna 

beskriver att löpningen ger möjlighet att utmana sig själv, bidrar till upplevelser 

och bloggarna uttrycker att de finner en mening med livet när de får löpa.  

 

Tabell 4.3. Mening och syfte med belysande citat  

Bloggcitat  Mening och Syfte med liv, citat    

1.2  Varför springer jag? För att jag kan. För att det gör mig levande. När regnet rinner ner för 

mitt ansikte, hjärtat bultar, benen sakta vaknar till, jag letar mig fram förbi slocknande gat-

lyktor på mörka vägar. Levande. 

 

2.2 Att jogga runt, andas och njuta av det vackra. Känna att man lever, det här är att leva!  
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3.2 Att upptäcka naturen, njuta av den i ett snigeltempo med ett par löparskor på fötterna; det 

finns inget bättre! Det här är meningen med livet!  

 

4.1.1.4. Upplevelse av förundran  
Aspekten upplevelsen av förundran urskiljs när bloggarna beskriver en tacksam-

het till naturen och att löpningen i naturen och skogen ger möjlighet till reflektion, 

inspiration och lugn. Genom analysen framgår det att bloggarna värderar löpturen 

i natur och skog som viktig för livskvalitén.  

 

Tabell 4.4. Upplevelse av förundran med belysande citat  

Bloggcitat  Upplevelse av förundran, citat   

1.3  Skogen doftade höst, myr, svamp och fjäll. Några regnstänk föll, men löparvädret runt +13 

grader var perfekt. Över en mil blev det i alla fall, en underbar härlig mil!  

 

2.3  Jag mår som bäst av löpning i skogen, både eftersom det är roligare med kuperad terräng 

och eftersom det är så mysigt. Vänligt, vackert, ombonat och lugnande för själen. 

 

3.3  Men återigen. Vad är prestation? När man bara kan njuta av de vackra vyerna i ”mitt” 

älskade […]. Att inspireras och känna tacksamhet över att benen tar mig till denna skogen.  

 

4.1.1.5. Helhet                                                                                                 
Den fjärde aspekten helhet beskriver bloggarna när de upplever att löpningen bi-

drar till att ge en tillfredställande känsla i både kropp och tanke. Aspekten helhet 

beskrivs framförallt när bloggarna känner sig starka, utmanar sig själv och klarar 

av utmaningarna. Bloggarna beskriver även att känslan av helhet infinner sig när 

de under löpturen upplever att tankar skingras och styrkan i kroppen för dem 

framåt. 

  

Tabell 4.5. Helhet och integration med belysande citat  

Bloggcitat Helhet och integration, citat    

1.4 Det var inte min snabbaste runda idag. Men jag fick uppleva saker, känna saker, jag 

springer, alltså lever jag. Jag lever bra. 

 

2.4 Jag är så glad! Långdistanslöpning är speciellt. Som en kravlös resa där du hinner se, tänka, 

känna mycket och vara här och nu.  

 

3.4  Fantastisk känsla, när man påtagligt kan känna hur tankarna sorteras för varje steg man tar! 

Hur man blir lugn och mentalt avslappnad. 

                             Älskade löpning! 

 

4.1.1.6. Andlig styrka  
Aspekten andlig styrka återfinns i löparbloggarna när bloggarna beskriver löp-

ningen som en styrka i vardagen som hjälper dem att ta sig genom vardagen då 

löpningen ger kraft och styrka. Samtliga bloggare beskriver löpningen som en 

viktig del i vardagen som inbringar en mental styrka och fungerar som medicin.  

 

Tabell 4.6. Andlig styrka med belysande citat  

Bloggcitat  Andlig styrka, citat    

1.5  Det hjälper mot stressymptom - spänningshuvudvärk, oroskänslor, trötthet, olustkänslor 

och en rad andra saker. Löpning är medicin. 

 

2.5 Efter solsken kommer värsta regnet. Det är inget hinder för jag glider genom stormen med 

mina löpande ben. Det är bara hata, fortsätt och prata. Finns ingenting som kan trycka ner 

mig, ej. Se hur jag springer springer, ser hat men det är inte ett hinder. Jag sprider kärlek, 



24 
 

de som hatar bara försvinner. Jag tar mig fram i livet, jag behöver inget, allt jag behöver 

har jag inom mig. 

 

3.5 Ni som har hängt här ett tag vet att det var ganska brutal ”love at first sight”, då jag började 

springa i skogen på vår/sommar 2012 och då inte alls särskilt långa pass. Men löpningen 

blev min paus i vardagen, min styrka i vardagen.  

 

4.1.1.7. Harmoni och inre fred  
Den sjätte aspekten harmoni och inre fred framkommer när bloggarna beskriver 

hur kroppen agerar och fungerar under löpturen. Aspekten är tydlig när bloggarna 

känner att de är starka under löpturen och att kroppen utan ansträngning tar dem 

framåt vilket leder till harmoni och inre lugn.  

 

Tabell 4.7. Harmoni och inre fred, citat 

Bloggcitat Harmoni och inre fred, citat   

1.6 Löptur i snömodd kan ge dig ”runner´s high. En känsla av harmoni och styrka, där benen 

vill trumma, hjärta, vill arbeta. Där mantrat stark och lätt känns levande.    

 

3.6 Blev oerhört förvånad över lättheten i benen. Vad är det som händer?! Men sköt genast 

undan tanken och passade på att njuta av känslan istället. INTE ifrågasätta ”runners high”!  

 

4.1.1.8. Hoppfullhet och optimism                                                                      

Aspekten hoppfullhet och optimism framkommer i löparbloggarna när bloggarna 

beskriver att löpningen har en lugnande effekt och att bege sig ut på en löptur bi-

drar till en ökad livskvalité. Bloggarna beskriver stundtals att livet upplevs som 

utmanande på det personliga planet eller att de känner sig missnöjda och att med 

hjälp av löpningen försvinner dessa känslor.  

 

Tabell 4.8. Hoppfullhet och optimism med belysande citat 

Bloggcitat Hoppfullhet och integration, citat   

1.7      Nyss hemkommen från en arbetsdag, utan chans att få springa i solsken. Nu är det mörkt 

både när jag går till och från jobbet. Det är jobbigt att aldrig få möta ljusets trålar. Men 

ändå, jag kan springa. Det är det inte alla som kan. 

 

2.7  Att springa långt och lugnt, testa gränser, känna kraft, styrk, lugn och bli sådär nöjd över 

ett personligt distansrekord.  

 

3.7 Att jag mentalt har börjat slappna av. Och med det smyger sig rastlösheten på; det kryper i 

kroppen! Jag hade inte ens tänkt att träna igår, men när det spritter i både kropp och själ 

tog jag tillvara på känslan. Bytte om, tog på mig pannlampan och gav mig ut i mörkret 

 

4.1.1.9. Personlig tro  
Den sista aspekten som analyseras är personlig tro, denna aspekt är 

återkommande i bloggarna då de beskriver löpningen som en viktig del i livet  

då löpningen bi-drar till styrka, välbefinnande och en kraft som hjälper bloggarna  

genom vardagen. 

  

Tabell 4.9. Personlig tro med belysande citat  

Bloggcitat Personlig tro, citat    

1.8  Snacka om att man får energi av träning! Utan träning blir jag seg som en godisråtta, pösig 

och rastlös. Med träning känner man sig som en helt annan person. 

 

2.8  Men träning är sällan bortkastad tid. Jag fick en stor dos syre till tankarna, strukturerade 

upp dagen och fyllde på med endorfiner. 

 

3.8 Visst finns det annat i livet än löpning, men jag älskar det, vill inte ge upp det. Det skulle 

kännas obeskrivligt tomt om jag inte fick tassa runt i skogen! Det är mitt liv.  
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Analys ett visar att alla existentiella hälsoaspekter framträder i bloggarnas text-

material, den som framträder tydligast är upplevelsen av förundran följt av har-

moni och inre frid tillsammans med aspekten helhet. 

 

4.1.2. Del 2. Fysisk hälsodimension  
Den andra resultat delen avser att besvara frågeställningen om och i sådant fall hur 

den fysiska hälsodimensionen beskrivs i de utvalda löparbloggarna. Resultatet 

presenteras med en tabell innehållande citathänvisning relaterade till varje aspekt 

av den fysiska hälsodimensionen samt en textredovisning.  

 

Tabell 4.10. Analyskategorier med citathänvisningar relaterat till fysisk hälsodi-

mension.  

Fysisk hälsodimension   Bloggare 1          Bloggare 2  Bloggare 3  

Smärta och obehag              1.9                    2.9                                        3.9   

Energi och trötthet               1.10                    2.10        3.10 

Sömn och vila                 1.11                    2.11        3.11  
  

4.1.2.1. Smärta och obehag 
Aspekten smärta och obehag återfinns i löparbloggarna när bloggarna framförallt 

beskriver den fysiska smärtan i form av huvudvärk, i alla tre löparbloggar ut-

trycker bloggaren att löpningen hjälper dem att besegra smärta som huvudvärk 

och ökar sitt fysiska välmående.  

 

Tabell 4.11. Smärta och obehag med belysande citat 

Bloggcitat  Smärta och obehag med belysande citat    

1.9 Det var inte någon vidare pigg runda idag, men jag vet att löpningen hjälper mot den där 

spänningshuvudvärken och oron.  

 

2.9 Idag gav vardagspusslet mig huvudvärk, drog på mig löparskorna. Sprang och sprang, 

kände hur huvudvärken släppte och hur jag hittade tillbaka till mig själv.   

 

3.9 Jag hade haft lätt huvudvärk hela dagen, trots att jag försökte dricka regelbundet och des--

sutom hade tagit en värktablett (vilket nästan aldrig händer). Det är då man försöker över-

tala den där lilla, envisa rösten i huvudet att Du kommer må bättre efter passet! Promise! 

11 rejält kuperade km blev det! Jag mår bättre nu!.  

 

4.1.2.2. Energi och trötthet  
Aspekten energi och trötthet uttrycks tydligt och vid flertal tillfällen i löparblog-

garna. Alla tre bloggarna beskriver att med hjälp av löpningen får de energi, kraft 

och ork i vardagen. Tydligt i alla bloggarna är att de beskriver att löpningen bidrar 

till energi vid tuffa småbarnsår, inför arbetet och som en kraft i en fylld vardag.  

 

Tabell 4.12. Energi och trötthet, citat  

Bloggcitat Energi och trötthet, citat    

1.10 För träningen ger energi, träningen för dig piggare, starkare, gladare, friskare. Även när du 

har konstant sömnbrist. 

 

2.10 För mig är träningen som en av alla övriga dagliga rutiner, en favoritstund men som sagt – 

mindre kul ibland. Men alltid ger den mig energi och kraft. Det är som de säger -Man ång-

rar aldrig ett pass.  

 

3.10 Ställde in mitt långpass men tänkte att jag ger mig ut på en kortare tur, det ångrar jag inte. 

Nu är jag pigg!  
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4.1.2.3. Sömn och vila  
Den sista aspekten av den fysiska hälsodimensionen är sömn och vila och åter-

finns hos bloggare 1 och bloggare 3 och uttrycks framförallt när bloggarna näm-

ner löpningen som en medicin och lugnande i vardagen.  

 

Tabell 4.13. Sömn och vila, citat  

Bloggcitat Sömn och vila, citat   

1.11 Man mår alltid bättre efteråt. Sinnet blir lugnare och klarare, man sover bättre osv. 

 

3.11  För träningen ger energi, träningen för dig piggare, starkare, gladare, friskare, gör att jag 

sover bättre.  Även när du har konstant sömnbrist. 

 

Analys två visar att bloggarna använder löpningen för att klara av de fysiska på-

frestningarna i livet. Vidare går det att se att löpningen ger energi i vardagen, att 

löpningen har positiva konsekvenser som att de blir pigga, glada och känner sig i 

balans, samt att den bidrar till ett lugn som ger en förbättrad sömn.  

 

4.1.3. Del 3. Psykisk hälsodimension  
Tredje resultat delen avser att besvara frågeställningen om och i sådant fall hur 

den psykiska hälsodimensionen beskrivs i de utvalda löparbloggarna. Resultatet 

presenteras med en tabell innehållande citathänvisningar relaterad till de nämnda 

psykiska hälsoaspekterna samt en tillhörande textredovisning.  

 

Tabell 4.14. Analyskategorier med citathänvisningar relaterat till psykisk hälso-

dimension  

Psykisk hälsodimension  Bloggare 1 Bloggare 2 Bloggare 3  

Positiva känslor                    1.12                   2.12                                  3.12           

Koncentration                         1.13                     2.13                                     3.13 

Självkänsla                              1.14                     2.14                                     3.14 

Kroppslig bild                         1.15                     2.15                                     3.15 

Negativa känslor                     1.16                   2.16                                     3.16  
 

4.1.3.1. Positiva känslor  
Den första aspekten positiva känslor framkommer i löparbloggarna när de ut-

trycker att löpningen bidrar till endorfiner, glädje och styrka. Aspekten är tydlig 

när bloggarna löpningen beskrivs som ett tillfälle att hämta och samla kraft som 

gör att de mår bättre, får energi och att löpningen skapar positiva känslor.  

 

Tabell 4.15. Positiva känslor, citat  

Bloggcitat  Positiva känslor, citat   

1.12 Jag fylldes av starka lyckokänslor när jag sprang. 

 

2.12 Löpning är magiskt. De endorfiner löpningen och styrka som löpningen ger mig, gör att 

allting i livet känns möjligt. Allting känns nåbart, allting känns glädjefyllt.  

 

3.12.1 Här är jag, ett par km senare. Lycklig, endorfinhög och positiva tankar! 

 

4.1.3.2. Koncentration  
Aspekten koncentration återfinns endast i bloggare 2 och nämns när bloggaren 

beskriver att löpningen bidrar till att rensa huvudet som är förberedande för en 

dag på jobbet.  

 

 



27 
 

 

Tabell 4.16. Koncentration, citat  

Bloggcitat Koncentration, citat     

2.13 Att börja dagen med en löptur, är som att fylla på ett konto med energi, koncentration, lugn 

och att rensa huvudet, så var det idag.  

 

4.1.3.3. Självkänsla 
Aspekten självkänsla är återkommande i de utvalda löparbloggarna när de beskri-

ver löpningen som en utmaning där bloggarna känner att de klarar av utmaning-

arna som löpningen bidrar med samt att löpningen gör bloggarna nöjda vilket 

bidrar till självförtroende och självkänsla.  

 

Tabell 4.17.  Självkänsla, citat  

Bloggcitat Självkänsla, citat   

1.14 Det är bara att slänga sig ut ur komfortzonen, det ska kännas att jag lever! 

 

2.14 För att bygga styrka och självförtroende, för obegränsad rörlighet, frihet och känsla att 

JAG  KAN. 

 

3.14 Det var mycket pannben den här dagen. Det är när pannbenet åker fram som jag får en 

egoboost och självförtroendet ökar.  

 

4.1.3.4. Kroppslig bild 
Den femte aspekten kroppslig bild återfinns i löparbloggarna när de uttrycker att 

kroppen klarar av att prestera den löpningen som bloggarna vill åstadkomma. 

Aspekten återfinns även när bloggarna uttrycker att löpningen gör dem starka, 

och att de är nöjda över sin kropp som tar dem framåt i livet.  

 

Tabell 4.18. Kroppslig bild, citat  

Bloggcitat Kroppslig bild, citat   

1.15  Tack kroppen att du inspirerar mig och att du klarar att bära mig genom upplevelser.  

 

2.15 Träningen har gett mig muskler, ett starkt hjärta, bra immunförsvar, aptit, lycka, målmed-

vetenhet och uthållighet. Det känns som min kropp klarar allt i livet.  

 

3.15 Min kropp, jag älskar den. Den tar mig runt på de mossklädda stigarna en tisdag i septem-

ber, den orkar att springa, tack kroppen! 

 

4.1.3.5. Negativa känslor  
Aspekten negativa känslor återkommer när bloggarna beskriver att löpningen 

fungerar som en hjälp vid sorg, stress och jobbiga perioder i livet samt att löp-

ningen motverkar oro, olust och depression.  

 

Tabell 4.19. Negativa känslor, citat   

Bloggcitat Negativa känslor, citat   

1.16 Och löpningen är verkligen ett dränage för oro och olust... 

 

2.16 Min metod har många gånger varit att fly känslorna. Att dra på löpskorna och springa med 

tårarna sprutande, som för att flytta smärtan från hjärtat till benen och lungorna. Väl 

hemma igen känns det lite bättre en stund eftersom endorfinerna fungerar som lyckopiller. 

 

3.16 På väg hem från jobbet var jag lite småstressad. Veckan har varit väldigt intensiv, känt en 

oro över att inte räcka till för mina barn, oro över att världen rasar samman efter Paris då-

den. Det som hjälper mig är en timme löpning, jag mår bättre då.  
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4.1.4. Del 4. Sambandet mellan fysisk och existentiell hälsodimension  
Den fjärde resultat delen avser att besvara frågeställningen på vilket sätt bloggar-

na beskriver att de fysiska och existentiella hälsodimensionerna påverkar och 

bidrar till varandra. Resultatet baseras på de resultat som framkommit i del ett och 

två. Dokumentationen som gjordes i dessa delar återkommer i analys fyra och 

därmed återkommer citaten. 

 

Resultaten från del ett och två visar att de tre de utvalda bloggarna i sina löpar-

bloggar beskriver att löpningen bidrar till den fysiska och den existentiell hälso-

dimension. I analys ett går det att konstatera att bloggarna uttrycker att löpningen 

bidrar till de existentiella hälsoaspekterna och i analys två uttrycker bloggarna att 

löpningen har positiva effekter på de fysiska hälsoaspekterna. De fysiska och exi-

stentiella aspekterna påverkar och är i vissa fall beroende av varandra, vilket pre-

senteras i tabell 4.20. I tabell 4.20 redovisas hur de fysiska och existentiella häl-

soaspekterna kan ses i relation till varandra. 
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Tabell 4.20.  Analyskategorier med citathänvisning relaterat till de fysiska och 

existentiella hälsoaspekterna 

Fysiska/ 

Existentiella  

Smärta Energi & Trötthet Sömn & Vila  

Andlig kontakt 

 

 

 

Mening & Syfte   

 

 

 

Upplevelse av förund-

ran 

 

 

 

Helhet 

 

 

Andlig styrka 

 

 

 

Harmoni 

 

 

 

Hoppfullhet 

 

 

 

En personlig tro 

-  

- 

-  

 

-  

- 

- 

 

-  

- 

- 

 

-  

-  

-  

 

1.5 

2.5 

3.5 

 

-  

- 

-  

 

- 

- 

- 

 

1.8 

2.8 

- 

 

1.1 

2.1 

- 

 

1.2 

2.2 

-  

 

-  

2.3 

3.3 

 

- 

-  

3.4  

 

1.5 

2.5 

3.5 

 

1.6 

- 

3.6 

 

- 

2.7 

-  

 

1.8 

2.8 

3.8 

 

1.1 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

3.4 

 

1.5 

- 

3.5 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

3.7 

 

- 

- 

- 

 

Resultatet av analys fyra visar att de tre existentiella hälsoaspekterna som före-

kommer mest är andlig kontakt, andlig styrka och personlig tro och den fysiska 

hälsoaspekten som förekommer mest är energi och trötthet. När de två analyska-

tegorierna kombineras går det att se att aspekten andlig kontakt inverkar på de 

fysiska hälsoaspekterna; energi och trötthet. Kombinationen av de två aspekterna 

återfinns när bloggarna beskriver löpningen som en hjälp vid trötthet. Bloggarna 

beskriver även att löpningen ger dem energi i form av endorfiner och att de känner 

en styrka både själsligt och fysiskt när de springer som hjälper bloggarna i livet.  

 

Den andra förekomsten som går att urskilja är andlig styrka som återfinns i samt-

liga fysiska hälsoaspekterna. Bloggarna uttrycker att löpningen förebygger trött-

het, oro, smärta i form av huvudvärk, att de blir avslappnade och sover bättre, 

samt att löpningen bidrar till en inre styrka som ger bloggarna kraft, energi och 

självkänsla. Den personliga tron kopplas ihop med smärta och obehag samt 

energi och trötthet och är förekommande när bloggarna beskriver löpningen som 

en viktig och i vissa fall nödvändig del i livet. Sambandet återfinns när bloggarna 

beskriver löpningen som en viktig funktion i livet som bidrar till positiva effekter. 

Det kan bland annat innebära att bloggarna väljer att löpa när kroppen upplever 

fysiska påfrestningar.  
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Analys fyra syftade till att undersöka om och i sådant fall hur den fysiska och den 

existentiella hälsodimensionen påverkar och bidrar till varandra. Analysen i tabell 

4.14 visar att i samband med att bloggarna ger uttryck för de existentiella hälsoa-

spekterna blir det tydligt att löpningen bidrar och påverkar de fysiska hälsoa-

spekterna. Bloggarna beskriver att löpningen är viktig och bidrar med positiva 

konsekvenser som ett andrum, energi och styrka både för kropp och själ i varda-

gen, vilket har en positiv påverkan på den fysiska hälsodimensionen.   

 

4.1.5. Del 5. Sambandet mellan en psykisk och existentiell hälsodimension  
Den femte analysen avser att besvara frågeställningen om och i sådant fall hur 

den psykiska- och existentiella hälsodimensionen påverkar och bidrar till 

varandra. Resultatet i tabell 4.21 grundar sig på resultaten som framkommit i ana-

lys ett och tre, därmed återkommer samma citat från analys ett och tre i resultat-

del fem.  

 

Resultaten från del ett och tre visar att de tre utvalda bloggarna beskriver att löp-

ningen bidrar och påverkar den psykiska- och existentiella hälsodimensionerna. 

Resultatet från analys fem visar att de psykiska- och existentiella hälsodimens-

ionerna påverkar och är beroende av varandra, dessa samband presenteras i tabell 

4.21.  

 

Tabell 4.21. Analyskategorier med citathänvisningar relaterat till de psykiska- 

och existentiella hälsodimension  

Psykisk/ 

Existentiella  

Positiva 

känslor 

Koncentration Självkänsla  Kroppslig 

bild 

Negativa  

känslor  

Andlig kontakt 1.1 - - - 1.1 

  - - 2.1 2.1 2.1 

  - - - - - 

 

Mening & syfte 1.2 - 1.2 - - 

 2.2 - 2.2 - - 

 3.2 - 3.2 - - 

      

Upplevelse 

av förundran - - - - - 

 2.3 - - - - 

 - - - 3.3 - 

 

Helhet - - 1.4 - - 

 - - 2.4 - -  

 3.4 - 3.4 - -  

 

Andlig styrka 1.5 - - - 1.5 

 2.5 - 2.5 2.5 2.5 

 3.5 - - - 3.5 

 

Harmoni  1.6 - 1.6 - - 

  - - - - - 

 3.6 - - - - 

 

Hoppfullhet - - 1.7 1.7 1.7 

 - 2.7 2.7 - - 

 - 3.7 - - - 

 

Personlig tro 1.8 - - 1.8 - 

 2.8 - - - 2.8 

 3.8 3.8 - - -  
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Resultatet av analys fem visar att de existentiella hälsoaspekter som förekommer 

flest gånger under analysen är mening och syfte, andlig styrka, hoppfullhet samt 

personlig tro. De psykiska hälsoaspekterna som återkommer flest antal gånger är 

självkänsla och positiva känslor.  

 

Den existentiella hälsoaspekten andlig kontakt framkommer framförallt i blog-

gare 2 när bloggaren uttrycker att löpningen påverkar de psykiska hälsoaspekter-

na självkänsla, kroppslig bild samt negativa känslor. Sambandet mellan den and-

liga kontakten och de psykiska hälsoaspekterna framkommer när bloggarna be-

skriver att löpningen bidrar till positiva aspekter som en stark kropp eller trygghet 

som inverkar på de psykiska hälsoaspekterna. Den andra existentiella hälsoa-

spekten mening och syfte uttrycker bloggarna att löpningen gör dem levande, 

lyckliga och att de får en mening och lycka av att genomföra ett träningspass vil-

ket är förenligt med den psykiska hälsoaspekterna positiva känslor och själv-

känsla. Upplevelse av förundran återfinns i de psykiska hälsoaspekterna koncent-

ration och kroppslig bild i samband med att bloggare 2 och bloggare 3 beskriver 

att löpningen rensar tankar och ger ett mentalt lugn, samt en tacksamhet över att 

kroppen tar bloggaren ut i skogen. Den existentiella hälsoaspekten helhet påver-

kar den psykiska hälsoaspekten självkänsla, sambandet är återkommande när 

bloggarna uttrycker att löpningen är en utmaning som de klarar av vilket leder till 

självförtroende och självkänsla.  

 

Den femte existentiella hälsoaspekten andlig styrka kombineras med aspekterna 

positiva och negativa känslor. Aspekterna påverkar varandra när bloggarna be-

skriver att löpningen är en styrka i vardagen som gör att negativa känslor och 

tankar skingras, att huvudvärk och stress uteblir samt att löpningen bidrar till 

glädje. Aspekten harmoni och inre frid kombineras med aspekten positiva käns-

lor och uttrycks återkommande i löparbloggarna då bloggarna beskriver att löp-

ningen ger dem lycka, glädje och endorfiner. Den sjunde existentiella hälsoa-

spekten hoppfullhet och integration återfinns i löparbloggarna när bloggarna be-

skriver löpningen som en bidragande orsak till känslan av att kroppen klarar det 

som livet erbjuder, att löpningen rensar tankarna vilket är förenligt med de psy-

kiska hälsoaspekterna koncentration, självkänsla, kroppslig bild och negativa 

känslor. Den sista existentiella hälsoaspekten personlig tro återfinns i alla de psy-

kiska hälsoaspekterna men framträder tydligast i aspekten positiva känslor då 

bloggarna uttrycker att löpningens enbart innebär positiva effekter för bloggarna 

som stärker deras livskvalité.  

 

4.1.6. Del 6. Attention Restoration Theory                  
Den sjätte resultat delen avser att besvara frågeställningen om bloggarna uttrycker 

att löpning i naturen bidrar till en förbättrad hälsa. Resultatet presenteras i nedan-

stående tabeller som innehållet citathänvisningar till de fyra kriterier som tillhör 

den restorativa miljön.  
 

Tabell 4.22. Analyskategorier utifrån Attention Restoration Theory  

ART Bloggare 1 Bloggare 2 Bloggare 3  

Att vara hemifrån               1.12                   2.12      3.12   

Fascination               1.13                          2.13                                     3.13 

Överensstämmande            1.14                   2.14                                  3.14 

Helhet                                 1.15                   2.14                                  3.15  
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4.1.6.1. Möjlighet att vara hemifrån  
Det fösta kriteriet möjlighet att vara hemifrån återfinns i löparbloggarna när 

bloggarna beskriver löpning i naturen som ett andrum. Att vara ute i naturen ger 

bloggarna en känsla av att känna sig levande, lugna och att de får energi. Blog-

gare 2 poängterar återkommande att löpningen i skogen är en paus från jobbet.   
 

Tabell 4.23. Möjlighet att vara hemifrån med belysande citat  

Bloggcitat  Att vara hemifrån, citat    

1.12 Jag vet ingenting som är mer medicin än löpning i skogen. En ljummen vårdag, genom 

skog, förbi plöjda åkrar, kohagar, med vinden susande och viskande i granarna, doften av 

varm jord och barr, gräs och dynga, långt hemifrån. Med pulsen bankande, svetten rin-

nande, så jävla levande. Just nu. Levande, upplevande. 

 

2.12 Sval höstluft, vindstilla, sol och en stund i min gyllene skog lockade även om jobb var 

huvudplanen.  

 

3.12 Efter en måndag, där hjärnan av någon anledningen (?) gick på högvarv, lyckades jag få till 

ett kort löppass sent på kvällen i min skog. Fantastisk känsla, när man påtagligt kan känna 

hur tankarna sorteras för varje steg man tar! Hur man blir lugn och mentalt avslappnad. 

Älskade löpning! 

 

4.1.6.2. Fascination  
Kring kriteriet fascination uttrycker sig bloggarna att naturen bidrar till upplevel-

ser och en känsla av att vara levande. Bloggarna beskriver att löpning i naturen 

bidrar till att tankarna skingras och bidrar till energi. I analysen av löparbloggarna 

framkommer även att de upplever löpningen i naturen som ett andrum från varda-

gen som ger chans till att utesluta de vardagliga tankarna och endast fokusera på 

sig själva.  

 

Tabell 4.24. Fascination med belysande citat  

Bloggcitat Fascination, citat   

1.13 När jag närmade mig toppen på berget var det som att springa in en vägg av sol. Jag såg 

ingenting. Och sen såg jag allting. Det var som en värld sköljd i guld, en magnifik solned-

gång, över blånande berg och små byar med röda hus. Det går aldrig att återge en vy, en 

utsikt, på bild på samma sätt som att vara där. Att uppleva det. Att stå där med svetten rin-

nande och känna att det var verkligen värt det. 

 

2.13 Väder och vind växlar snabbt och att besegra vädrets makter ger liknande segerkänsla som 

att nå andra träningsmål. En marathonsträcka och skivstång är du förberedd på, men natu-

ren ger spänning du inte har kontroll över. En känsla av ”jag mot världen” och att vara 

maximalt levande. Att vara här och nu.  

 

3.13 Igår var absolut inget undantag! Ljuset var sådär guldfärgat, som det bara blir när solen 

befinner sig strax över horisonten. Magiska sjöar och mossbeklädda trollskogar, där man 

bara väntar på att få se en liten vätte eller en älva kika fram, om man har tålamodet att 

vänta en stund. När kroppen flyter bra, när tankarna skingras och hjärtat ler.  

 

4.1.6.3. Överensstämmande  

Det tredje kriteriet överensstämmande framkommer inte lika tydligt i löparblog-

garna. Detta kriterium framkommer i löparbloggarna när bloggarna beskriver att 

de prioriterar löpning i naturen då den bidrar till en mental och lycklig känsla i 

kroppen.   
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Tabell 4.25. Överensstämmande med belysande citat  

Bloggcitat Överensstämmande, citat    

1.14 Mitt på dan stack jag iväg, svala höstvindar blåste, himlen var hög och blå och solen strå-

lade. De sista dagarna har naturen exploderat i färger och nu brinner verkligen träden! Jag 

sprang 12 lugna kilometer och tankade in så mycket frisk luft jag orkade. Vad glad jag är 

att jag valde detta istället för gymmet. Nu fick jag äntligen njuta av hösten med löpars-

korna på och inte genom en fönsterruta. 

 

2.14 Förälskelsen är många gånger något som växer fram med tiden, och precis som vid lagid-

rott är det så mycket runt omkring som lockar. Just nu är jag t.ex. så lycklig att den mesta 

isen är borta så att det går att springa i Lill-Jansskogen igen. Min vackra, mysiga oas mitt i 

stan. Skogen ger mig allt. 

 

4.1.6.4. Helhet  

Det sista kriteriet är helhet vilket innebär att miljön ska inbringa en helhet för  

individen. De utvalda löparbloggarna belyser en tacksamhet mot löpning i natu-

ren och att naturen ger bloggarna lyckokänslor och att de upplever en känsla som 

är något utöver det vanliga.   

 

Tabell 4.26. Helhet, med belysande citat  

Bloggcitat Helhet, citat    

1.15 Lördag eftermiddag - terräng-, myr- och skogslöpning. Det var helt underbart och jag 

kände mig stark hela vägen. Skogen doftade höst, myr, svamp och fjäll. Några regnstänk 

föll, men löparvädret runt +13 grader var perfekt. Över en mil blev det i alla fall och det 

ger mig en obeskrivlig känsla. 

 

2.15 Jag blir helt lycklig och lugn av att komma ut i skogen den här årstiden. Som att springa i 

en saga. Min fredagsfys blev en mils fartlek i Lill-Jansskogens backar. 

 

3.15  Och den där rundan, som jag älskar! För att lägga lite guldkant på tillvaron (och på löppas-

set) stack jag lite tidigare från jobbet igår. Som ett barn på julafton, kom jag på mig själv 

att ha fjärilar i magen? Varför…? Jag ska ju bara tassa fram i skogen. 

 

För att besvara frågeställningen går det efter analysen utläsa att bloggarna genom 

löpning i naturen infinner sig i en restorativ miljö som ger dem energi och åter-

hämtning. Vidare går det även att utläsa att bloggarna prioriterar löpning i naturen 

då det bidrar till positiva effekter för individerna samt att löpningen i naturen ger 

en ökad livskvalité.  

 

4.2. Analys 

  
Den kommande analysen sker i sex delar och bygger på arbetsmodellen i kapitel 

två och det som framkommit i resultatet. Analysen utgår från deduktivt förhåll-

ningsätt, vilket innebär att de utvalda teorierna bestämmer kategorierna. Analysen 

avser att undersöka hur de utvalda modellerna går att tillämpa på de tre utvalda 

bloggarna.  

 

4.2.1. Del 1. Existentiell hälsodimension  
Melder beskriver de åtta aspekter som ingår i den existentiella hälsodimensionen 

och förklarar att de åtta existentiella hälsoaspekterna är viktiga i ett samspel för en 

god hälsa (Melder 2011, s. 279). I analysen användes de åtta existentiella hälsoa-

spekterna utifrån Melders modell som analyskategorier i uppsatsen.  
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Andlig kontakt uttrycker bloggarna när de beskriver löpningen som en funktion 

som alltid finns där i livet oavsett om livet innebär sorg eller tuffa vardagar. Löp-

ningen fungerar som en trygghet och bidrar till en mental styrka, som är förenligt 

med Melders aspekt andlig kontakt beskrivs som en kontakt med något större som 

inbringar trygghet (Melder 2011, s. 279). Den andra aspekten mening och syfte 

innebär att individen ska finna en mening och syfte med livet (Melder 2011, s. 

279). Denna aspekt framkommer i löparbloggarna vid beskrivandet av löpningen 

som glädje, bloggarna bortser från prestationer och tider utan uttrycker att löp-

ningen bidrar till att de känner sig levande. Vidare visar analysen att bloggarna 

finner löpningen som en upplevelse, möjlighet att möta naturen, uppleva nya stä-

der och utmana definieras som meningen med livet.  

 

Aspekten upplevelse av förundran kännetecknas av en tacksamhet till omgivning-

en, en omgivning som bidrar till inspiration (Melder, 2011, s. 279). Aspekten ut-

trycks tydligt i löparbloggarna när de nämner att löpningen sker i naturen. Naturen 

och fyller en viktig funktion och bidrar till inspiration, lugn och mental avslapp-

ning. Bloggarna uttrycker en tacksamhet till naturen och den positiva inverkan 

den har. Helhets aspekten avser att individen finner en helhet mellan tankar, käns-

lor, kropp och psyke (Melder 2011, s. 279). Detta återfinns när bloggarna uttryck-

er när de känner att kroppen tar dem framåt och därmed finner en styrka. 

Aspekten framkommer även när löpningen beskrivs som ett andrum där tankar, 

känslor och att vara här och nu anses vara centralt och att bloggarna känner en 

balans i kropp och själ när de löper.  

 

Andlig styrka definieras i Melders modell som en styrka individen finner som tar 

hen igenom tuffa perioder i livet (Melder, 2011, s. 279). Analysen visar att löp-

ningen ger en styrka både mentalt och fysiskt för bloggarna. Löpningen fyller en 

funktion som ger andrum från vardagen och bidrar till att negativa smärta, känslor 

eller händelser kan omvandlas och struktureras upp. De tre utvalda bloggarna har 

alla gemensamt att löpningen fungerar som en medicin och ger dem en styrka att 

de klarar vad än livet bjuder på för utmaningar. Harmoni och inre frid innebär att 

individen känner sig tillfreds och lugn med sig själv (Melder, 2011, s. 279). 

Aspekten blir tydlig när bloggarna beskriver att de upplever ”runner´s high” och 

att löpningen ger en fysisk och mental styrka som leder till harmoni. Det som är 

gemensamt för de tre utvalda bloggarna är att vid ett utfört löppass så uppstår 

självkänsla och mentalt lugn.  

 

De sista två aspekterna som analyserats utifrån Melders modell är hoppfullhet och 

optimism samt personlig tro. Hoppfullhet och optimism framkommer i analysen 

när bloggarna poängterar vikten av att få löpa när de känner sig missnöjda, rast-

lösa eller icke tillfreds med livet. Resultatet är förenligt med Melders (2011, s. 

279) definition av hoppfullhet och optimism som innebär att individen ska känna 

hopp och framtidstro vid motgångar eller svåra tider i livet. Aspekten personlig 

tro kännetecknas av ett bidragande till välbefinnande styrka och en njutning i och 

av livet (Melder, 2011, s. 279). Bloggarna uttrycker gemensamt denna aspekt och 

beskriver löpningen som en väldigt viktig del i livet, löpningen bidrar till positiva 

effekter som bloggarna värnar om då löpningen ger ett ökat välbefinnande.  
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Analysen av de utvalda löparbloggarna visar att löpningen påverkar den existenti-

ella hälsodimensionen, vilket innebär att Melders utformande av de existentiella 

hälsoaspekterna är överförbara på de tre utvalda löparbloggarna.  

 

4.2.2. Del 2. Fysisk hälsodimension  
Den andra frågeställningen berörde om och i sådant fall hur fysisk hälsodimension 

beskrivs i de utvalda löparbloggarna, vilket utgår från WHOQOL-SRPB enkät. 

Den fysiska hälsodimensionen syftar till att individen själv bestämmer över sin 

fysiska hälsa och därmed har möjlighet att förändra och påverka den (Maville & 

Huerta, 2012, s. 24).  

 

Smärta och obehag är en av de fysiska hälsoaspekterna som syftar till att besegra 

sin smärta och skapa/finna positiva tankar och känslor (WHO, 2006, s. 16). Att 

bloggarna förändrar och påverkar sina känslor och fysiska kapacitet med hjälp av 

löpningen är tydlig i bloggarnas uttryck. Bloggarna upplever att med hjälp av löp-

ningen blir de fria från exempelvis huvudvärk, samt att löpningen leder till en 

fysisk och psykisk styrka som gör dem starka vid smärta. Det analyserade materi-

alet visar att den fysiska hälsoaspekten smärta och obehag återfinns i bloggarnas 

uttryck av löpningens effekter.  

 

Fysiska hälsoaspekten energi och trötthet kännetecknas av att individen får eller 

skapar energi och därmed besegrar sin trötthet och klarar av en vardag (WHO, 

2006, s. 16). Aspekten framkommer när bloggarna beskriver vikten av att få löpa 

då det bidrar till energi och positiva effekter vid sömnlösa småbarnsperioder, 

stressiga jobbperioder och känslan av en trött kropp. Bloggarna uttrycker att löp-

ningen fungerar som en medicin som ger energi mot trötthet. Den sista aspekten 

sömn och vila innebär att individen har möjlighet till återhämtning i form av sömn 

och vila (WHO, 2006, s. 16). Denna aspekt framkommer inte lika återkommande i 

löparbloggarna men är framträdande när bloggarna beskriver att löpningen hjälper 

dem att sova bättre och att de blir mentalt avslappnade av löpning.  

 

Resultatet av analysen som utgår från WHOQOL-SRPB modell av den fysiska 

hälsodimensionen visar att alla tre fysiska hälsoaspekter återfinns och uttrycks i 

de tre utvalda löparbloggarna. De fysiska hälsoaspekterna som framträder redovi-

sas tillsammans med givna citat i tabellerna 4.11, 4.12 och 4.13.    

 

4.2.3. Del 3. Psykisk hälsodimension  
Frågeställning tre avser att besvara om och i sådant fall hur psykisk hälsodimens-

ion beskrivs i de utvalda löparbloggarna. De psykiska hälsoaspekterna utgår från 

WHOQOL-SRPB enkät och psykiska hälsodimension innebär att individen har ett 

psykiskt välbefinnande som innebär att hen klarar de normala påfrestningarna som 

livet erbjuder samt att förebygga psykisk ohälsa. Den psykiska hälsodimensionen 

återfinns och uttrycks i löparbloggarnas beskrivning och uttryck av löpningen.   

 

Aspekten positiva känslor syftar till att individen skapar positiva känslor och kän-

ner glädje i livet (WHO, 2002, s. 2) vilket framkommer när bloggarna beskriver 

löpningen. Bloggarna beskriver återkommande att löpningen bidrar till glädje, 

lycka, energi och massor av endorfiner. Bloggarna beskriver även att löpningen 

ger dem kraft och ork som i sin tur uttrycks vara en viktig del i bloggarnas vardag 

för att vara glad och positiv. Aspekten koncentration framkommer endast i blog-
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gare 2 när bloggaren beskriver att löpningen uttryckligen bidrar till att koncentrat-

ionen stärks som gör att bloggaren orkar med dagens arbete. Den tredje psykiska 

hälsoaspekten är självkänsla, aspekten återfinns när bloggarna beskriver att löp-

ningen utmanar dem på både ett fysiskt och psykiskt plan och att när bloggarna 

klarar av utmaningen ökar självförtroendet och i sin tur självkänslan. Aspekten 

återfinns även när bloggarna beskriver att bloggarna blir nöjda med sig själva och 

mår bra när de tar sig ut på en löparrunda och att det bidrar till att de blir nöjda 

och stolta med sig själva, vilket är förenligt med WHO:s (2002, s. 2) beskrivning 

av aspekten.  

 

Den psykiska hälsoaspekten kroppslig bild innebär att individen känner sig nöjd 

med sin kropp och upplever att kroppen inte begränsar hen i livet (WHO, 2002, s. 

2). Aspekten är återkommande i löparbloggarna och framkommer när bloggarna 

beskriver att kroppen fungerar och presterar under löpturen samt när bloggarna 

beskriver sin syn på kroppen som ett redskap som gör att de klarar av utmaningar-

na i livet. Bloggarna uttrycker även att löpningen gör att kroppen blir stark, tålig 

och mår bättre vilket gör att bloggarnas kropp inte hindrar dem i livet. Även den 

sista aspekten negativa känslor uttrycks återkommande i de utvalda bloggarna. 

WHO (2002, s. 2) uttrycker att de negativa känslorna handlar om att individen 

klarar av att hantera känslor som oro, sorg eller depression. Bloggarna beskriver 

och uttrycker att löpningen fungerar som en medicin som förebygger och lindrar 

oro, olust, depression eller sorg i form av ett dödsfall eller oroligheter i världen.  

 

Resultatet av analysen visar att den psykiska hälsodimensionens fem aspekter 

återfinns och uttrycks i de tre utvalda löparbloggarna. Resultatet av de psykiska 

hälsoaspekterna redovisas tillsammans med givna citat i tabellerna 4.14, 4.15, 

4.16, 4.17, 4.18.  

 

4.2.4. Del 4. Sambandet mellan den fysiska och den existentiella hälsodi-

mensionen. 
Analys fyra syftar till att analysera på vilket sätt bloggarna beskriver att den fy-

siska och den existentiella hälsodimensionen påverkar och bidrar till varandra. 

Den fysiska hälsoaspekten smärta och obehag som syftar till att individen kan 

klara av att hantera en upplevd smärta eller obehag framträder framförallt i löpar-

bloggarna när bloggarna beskriver andlig styrka och en personlig tro. De båda 

existentiella aspekterna framkommer när bloggarna beskriver att med hjälp av 

löpningen minskar smärtan i form av huvudvärk samt att löpningen gör dem 

starka och hjälper bloggarna att hantera den fysiska smärtan. Bloggarna poängte-

rar återkommande att löpningen fungerar och förebygger smärta och bidrar till 

energi, kraft och glädje.  

 

Den andra aspekten av WHO är energi och trötthet vilket syftar till att skapa 

energi i livet. Aspekten kan kombineras med de existentiella hälsoaspekterna and-

lig kontakt, mening och syfte, harmoni och inre frid, andlig styrka samt personlig 

tro.   Aspekterna är förenliga när bloggarna beskriver och uttrycker löpningen 

som en källa till energi, glädje, endorfiner, motverkar trötthet och bidrar till 

glädje, styrka och kraft i livet. Bloggarna uttrycker tydligt att löpningen är priori-

terad i deras liv då det bidrar till positiva effekter och god energi samt att löpning i 

naturen är en källa till energi och kraft. Analysen visar att de existentiella 

aspekterna som finns i samband med sömn och vila är andlig kontakt, andlig 
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styrka, helhet samt hoppfullhet. När bloggarna beskriver de existentiella hälsoa-

spekterna uttrycker de att löpningen ger dem en mental avslappning, att de blir 

lugna i kropp och själ av löpningen. De uttrycker även att löpningen fungerar som 

en medicin som gör att de hanterar vardagen bättre och därmed påverkas även 

sömnen.  

 

Efter analysen går det att konstatera att de fysiska hälsoaspekterna har samband 

med de existentiella hälsoaspekterna. Den fysiska hälsoaspekten smärta och obe-

hag är förenlig med de existentiella hälsoaspekterna andlig styrka och personlig 

tro. Den fysiska hälsoaspekten energi och trötthet är förenlig med sex existentiella 

hälsoaspekter, och dess samband framkommer när bloggarna uttrycker att löp-

ningen fungerar som en medicin som bidrar till positiva hälsoeffekter som gör att 

de mår bättre. Den tredje fysiska hälsoaspekten vila och sömn har inte lika tydliga 

samband med de existentiella hälsoaspekterna men framkommer när bloggarna 

beskriver att löpningen bidrar till ett mentalt lugn. Vidare visar analysen att de 

fysiska- och existentiella hälsoaspekterna till viss del bidrar och påverkar 

varandra. 

 

4.2.5. Del 5. Sambandet mellan den psykiska och den existentiella hälsodi-

mensionen  
Analys fem syftar till att undersöka på vilket sätt bloggarna beskriver att den psy-

kiska och den existentiella hälsodimensionen påverkar och bidrar till varandra.  

 Den psykiska hälsoaspekten positiva känslor som syftar till om individen upple-

ver glädje och lycka i livet framträder framförallt när bloggarna beskriver mening-

en och syfte med livet, andlig kontakt samt personlig tro. Aspekterna är förenliga 

när bloggarna beskriver att löpningen bidrar till positiva effekter som att löpning-

en bidrar till glädje, endorfiner och styrka som hjälper bloggarna att vara positiva.  

Andra aspekten koncentration återfinns endast vid ett fåtal tillfällen i löparblog-

garna och är då förenlig med de existentiella hälsoaspekterna helhet, hoppfullhet 

samt personlig tro. Aspekterna påverkar och bidrar till varandra när bloggarna 

beskriver att löpningen bidrar till lugn, mental avslappning och att tankarna sking-

ras.  Aspekten självkänsla innebär att värdera sig själv och att ha självförtroende 

vilket framkommer i de existentiella hälsoaspekterna mening och syfte, helhet och 

hoppfullhet. Bloggarna uttrycker att löpningen bidrar till ökat självförtroende och 

självkänsla då de upplever att de klarar av utmaningar som löpningen erbjuder 

eller vid genomförandet av ett lopp, löppass vid dåligt väder eller trötthet. Blog-

garna beskriver att löpningen bidrar till en ökad självkänsla och stolthet för blog-

garen.  

 

Den psykiska hälsoaspekten kroppslig bild är framförallt förenlig med aspekten 

hoppfullhet då bloggarna uttrycker en tacksamhet och stolthet över att kroppen 

kan löpa och att bloggarna upplever en stolthet över sin kropp, samt att bloggarna 

upplever att kroppen klarar allt i livet. Den sista aspekten negativa känslor är för-

enlig med existentiella hälsoaspekterna andlig kontakt, andlig styrka samt person-

lig tro. Bloggarna uttrycker att löpningen fungerar som ett andrum från vardagen 

som ger dem kraft, energi och styrka vid svåra tider. Bloggarna uttrycker även att 

löpningen är förebyggande åtgärd för att minska sin oro, olust, depression samt 

negativa tankar.  
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Efter analysen går det att konstatera att de psykiska hälsoaspekterna har samband 

med de existentiella hälsoaspekterna. Den psykiska hälsoaspekten positiva käns-

lor är förenlig med andlig kontakt, mening och syfte, upplevelse av förundran, 

andlig styrka, harmoni och frid samt personlig tro. Aspekten koncentration åter-

finns i de existentiella hälsoaspekterna helhet, hoppfullhet och personlig tro, den 

tredje psykiska hälsoaspekten självkänsla framkommer i de existentiella hälsoa-

spekterna andlig kontakt, mening och syfte, helhet, andlig styrka, harmoni, hopp-

fullhet, inre frid och personlig tro. Aspekten kroppslig bild är förenlig med de 

existentiella hälsoaspekterna andlig kontakt, upplevelse av förundran, andlig 

styrka, harmoni och inre frid, hoppfullhet och personlig tro. Den sista psykiska 

hälsoaspekten negativa känslor framkommer i de existentiella hälsoaspekterna 

andlig kontakt, andlig styrka samt personlig tro. Resultatet av analysen visar att 

de psykiska- och existentiella hälsoaspekterna bidrar och påverkar varandra. 

 

4.2.6. Del 6. Attention Restoration Theory 
Del sex av analysen avser att besvara om bloggarna uttrycker att löpning i naturen 

bidrar till en förbättrad hälsa. Kaplans ART belyser att naturen kan vara en resto-

rativ miljö där möjlighet till återhämtning, avkoppling och energipåfyllning kan 

bidra till en bättre hälsa (Ottoson & Ottoson, 2006, s. 20). ART poängterar att en 

restorativ miljö innehåller fyra kriterier som presenteras i arbetsmodellen och an-

vänds i analysen av löparbloggarna. För att en miljö ska vara restorativ är det vik-

tigt att individen upplever att miljön ger en känsla av att vara hemifrån för att 

individen ska få en möjlighet att koppla bort och återhämta sig från det vardagliga 

livet (Kaplan, 1995, s. 173). Detta kriterium återfinns vid upprepande tillfällen i 

bloggarna när de beskriver att löpning i naturen är ett andrum från vardagen. Att 

löpa i naturen när jobb, vardag eller fysiska nedsättningar är centrala i bloggarnas 

liv beskrivs som energipåfyllning, medicin och en bidragande orsak till mental 

styrka. Det andra kriteriet är fascination vilket innebär att miljön ska ge möjlighet 

till kraftpåfyllning och att individen ska känna hen är långt ifrån vardagen (Ka-

plan, 1995, s. 173). Detta kriterium framkommer i löparbloggarna när bloggarna 

beskriver att löpningen i naturen har en positiv inverkan på dem då de försvinner 

från de vardagliga tankarna, är här och nu, att de känner sig levande samt att natu-

ren ger en upplevelse där energi och lust återfinns.  
 

Det tredje kriteriet överensstämmande innebär att miljön stämmer överens med 

individens aktuella behov (Kaplan, 1995, s. 173). Analysen visar att bloggarna gör 

ett aktivt val när de väljer att löpa i naturen. Analysen visar ytterligare att anled-

ning till att de väljer löpa i naturen är att naturen bidrar med positiva effekter för 

individen och därmed väljer de naturen som träningsarena. Sista kriteriet menar 

Kaplan (1995, s. 173) ska bidra till en helhet vilket innebär att individen i den 

befintliga miljön ska uppleva en helhet. Detta kan vi se i löparbloggarna när blog-

garna uttryckligen beskriver att skogslöpning bidrar till ett lugn, en trygghet, ger 

bloggarna en upplevelse utöver det vanliga och bidrar till mental avslappning.  

Vidare beskriver bloggarna att de upplever en stark lyckokänsla när de löper i 

naturen, vilket framkommer när de känner sig levande.  

 

Analysen av de tre utvalda bloggarna visar att Kaplans fyra kriterier för att miljön 

ska upplevas som restorativ återfinns när bloggarna beskriver löpningen i naturen. 

Bloggarna beskrivning av löpningen i naturen visar att en sådan löpning bidrar till 

att bloggarna upplever återhämtning och möjlighet att uppleva den spontana upp-
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märksamheten som Kaplan påpekar är viktig för att undvika en mental kollaps 

(Kaplan, 1995, s. 171) 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Slutsatser 
 

 

4.3.1. Syfte 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur tre kvinnliga löparbloggar be-

skriver och upplever att löpningen stärker livskvalitén med utgångspunkt från 

existentiell, fysisk och psykisk hälsodimension samt ART. Uppsatsen undersöker 

hur de existentiell, fysiska- och psykiska hälsodimensionerna återfinns och ut-

trycks i löparbloggar samt om de utvalda dimensionerna påverkar och bidrar till 

varandra. Vidare avser uppsatsen att undersöka om löpning i naturen bidrar till en 

förbättrad hälsa. Uppsatsen grundar sig i kvalitativ textanalys av tre kvinnors löp-

arbloggar, kvinnorna är i yrkesman ålder med familj. Utifrån uppsatsens syfte har 

sex frågeställningar utformats och besvarats genom uppsatsens resultat och ana-

lys.  

 

4.3.2. Frågeställningar  
Frågeställning 1) avser att besvara om och i sådant fall hur den existentiella 

hälsodimensionen beskrivs i de utvalda löparbloggarna, utifrån Melders utfor-

mande av de åtta existentiella hälsoaspekterna. Bloggarna beskrivning av löpning-

ens upplevelse visar att alla de åtta existentiella hälsoaspekterna framkommer i 

bloggarnas texter.  En andlig kontakt framkommer i löparbloggarna när de beskri-

ver att löpningen är en trygghet i livet som alltid finns där oavsett omvärlden och 

vardagens problem och utmaningar. Aspekten mening och syfte återfinns när 

bloggarna beskriver att genom att löpa känner de sig levande och därmed ger löp-

ningen en mening med livet. Det tredje kriteriet upplevelse av förundran fram-

ställs när bloggarna beskriver att de löper i skogen och löpning i skogen beskrivs 

som en plats där det finns möjlighet att inspireras, samla kraft och ett mentalt 

lugn. En helhet upplever bloggarna när de känner sig starka under löpturens gång, 

den femte aspekten andlig styrka framkommer i löparbloggarna när de beskriver 

löpningen som en källa till att finna en mental och fysisk styrka som ger bloggar-

na möjlighet att hantera vardagen. Aspekten harmoni och inre frid upplever blog-

garna när löpningen beskrivs som enkel att genomföra, bloggarna uttrycker att vid 

dessa tillfällen känner de styrka och harmoni. Den sista aspekten är personlig tro, 

aspekten framträder i löparbloggarna när de uttrycker att löpningen är en viktig 

del av livet då den för med sig positiva effekter och konsekvenser som bidrar till 

en ökad livskvalité och förbättrad hälsa för bloggarna. Resultatet av analysen visar 

att de åtta existentiella hälsoaspekterna återfinns och uttrycks i bloggarnas be-

skrivning av löpning.  

 

Frågeställning 2) avser att besvara om och i sådant fall hur den fysiska hälsodi-

mensionen beskrivs i de utvalda löparbloggarna, utifrån WHO:s tre utformande 
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aspekter av den fysiska hälsodimensionen. I löparbloggarna går det att framställa 

att alla de tre aspekterna smärta och obehag, energi och trötthet samt sömn och 

vila återfinns i bloggarna. Smärta och obehag återfinns när bloggarna beskriver att 

smärta och obehag lindras med hjälp av löpningen. Aspekten energi och trötthet 

framträder tydligt när bloggarna beskriver att löpningen gör dem pigga, glada och 

fungerar som en medicin mot både fysisk och psykisk smärta. Löpningen bidrar 

även till en styrka inombords hos bloggarna som gör att de får energi och klarar 

av vardagslivets utmaningar som trötthet vid småbarnsår. Sömn och vila fram-

kommer i löparbloggarna när de beskriver att löpningen bidrar till en förbättrad 

sömn. Efter analysen går det att konstatera att de tre utvalda löparbloggarna be-

skriver att löpningen påverkar den fysiska hälsodimensionen och bidrar till för-

bättrad fysisk hälsa. 

 

Frågeställning 3) avser att besvara om och i sådant fall hur den psykiska hälsodi-

mensionen beskrivs i de utvalda löparbloggarna, utifrån WHO:s utformande av de 

psykiska hälsoaspekterna. Resultatet av analysen visar att de fem psykiska hälsoa-

spekterna framkommer och uttrycks i löparbloggarna. Bloggarna uttrycker att 

löpningen bidrar till energi, lycka och endorfiner vilket är förenligt med aspekten 

positiva känslor, den andra aspekten är koncentration och återfinns vid ett fåtal 

tillfällen och då i relation till att bloggarna beskriver att löpningen bidrar till att 

rensa hjärnan inför en arbetsdag. Aspekterna självkänsla samt kroppslig bild 

framträder när bloggarna uttrycker att genom löpningen får de utmana sig själva 

vilket leder till ökad självkänsla, samt att bloggarna upplever och känner sig nöjda 

över sin kropp när den klarar av att prestera och är stark. Den sista aspekten nega-

tiva känslor återfinns när bloggarna beskriver löpningen som ett andrum som ger 

styrka, kraft och förebygger negativa känslor som sorg, huvudvärk eller oro.  

 

Frågeställning 4) avser att besvara på vilket sätt bloggarna beskriver att den fy-

siska och den existentiella hälsodimensionen påverkar och bidrar till varandra. 

Efter analysen går det att konstatera att den fysiska hälsoaspekten smärta och 

obehag och de existentiella hälsoaspekterna andlig styrka och personlig tro på-

verkar och bidrar till varandra. I de två nämnda existentiella hälsoaspekterna ut-

trycker bloggarna att löpningen bidrar till en mental, fysisk och psykisk styrka 

som gör att de klarar av smärta och obehag som huvudvärk. De existentiella 

aspekterna andlig kontakt, mening och syfte, upplevelse av förundran, harmoni 

och inre frid, andlig styrka samt personlig tro bidrar och påverkar den fysiska 

hälsoaspekten energi och trötthet. Bloggarna beskriver löpningen som en funktion 

där endorfiner, glädje och kraft fylls på. Den sista fysiska hälsoaspekten sömn och 

vila är förenlig med de existentiella hälsoaspekterna andlig kontakt, andlig styrka, 

helhet samt hoppfullhet. Aspekterna bidrar och påverkar varandra när bloggarna 

uttrycker att löpningen påverkar kroppen med ett mentalt lugn som gör dem av-

slappnade. Bloggarna uttrycker även löpningen som en medicin vilket är förenligt 

med alla fysiska hälsoaspekterna. Resultatet av analysen visar att de fysiska häl-

soaspekterna och de existentiella hälsoaspekterna till viss del påverkar och bidrar 

till varandra.  

 

Frågeställning 5) avser att besvarar på vilket sätt bloggarna beskriver att den psy-

kiska och den existentiella hälsodimensionen påverkar och bidrar till varandra. 

Analysen av de tre utvalda bloggarna visar att den psykiska hälsoaspekten posi-

tiva känslor återfinns i aspekterna mening och syfte, andlig kontakt och personlig 
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tro där bloggarna beskriver glädjen och lyckan över att löpa vilket bidrar till posi-

tiva känslor. Den andra aspekten koncentration framkommer ej regelbundet i löp-

arbloggarna men är förenlig med de existentiella hälsoaspekterna helhet, hopp-

fullhet och personlig tro och kombineras med varandra när bloggarna beskriver att 

löpningen bidrar till att rensa tankarna och ett mentalt lugn. Den psykiska hälsoa-

spekten självkänsla återfinns i sju av de existentiella hälsoaspekterna och dessa är 

andlig kontakt, mening och syfte, helhet, andlig styrka, harmoni och inre frid, 

hoppfullhet samt personlig tro. Bloggarna beskriver att löpningen bidrar till ett 

förbättrat självförtroende, bloggarna känner sig stolta och nöjda över sig själva när 

de löper och klarar de planerande passen eller genomförda lopp.  

De existentiella hälsoaspekterna andlig kontakt, upplevelse av förundran, andlig 

styrka, harmoni och inre frid, hoppfullhet samt personlig tro är förenlig med den 

psykiska hälsoaspekten kroppslig bild och framkommer när bloggarna beskriver 

att de är nöjda och stolta över sin kropp som klarar utmaningarna som löpningen 

ger, samt att löpningen ger bloggarna en starkare kropp som gör att bloggarna 

upplever att de klarar av vardagens utmaningar. Den sista psykiska hälsoaspekten 

negativa känslor är förenlig med andlig kontakt, andlig styrka, hoppfullhet samt 

personlig tro. Aspekterna påverkar och bidrar till varandra när bloggarna uttryck-

er att löpningen hjälper dem vid sorg, obehagskänslor, huvudvärk och negativa 

känslor som stress. Bloggarna uttrycker även att löpningen förebygger negativa 

känslor som oro, stress och depression. Resultat av analysen visar att de psykiska- 

och existentiella hälsoaspekterna bidrar och påverkar varandra.  

 

Frågeställning 6) avser att undersöka om bloggarna uttrycker att löpning i naturen 

bidrar till en förbättrad hälsa, besvaras med hjälp av ART där vikten av att stund-

tals befinna sig i en restorativ miljö är viktigt för hälsa. Den restorativa miljön 

grundar sig i fyra kriterier som alla framkommer i löparbloggarna. Kriteriet möj-

lighet att vara hemifrån uttrycker bloggarna när de beskriver att löpa i skogen är 

som ett andrum från vardags bruset, kriteriet fascination innebär att miljön ska ge 

möjlighet till reflektion vilket framkommer att löpning i naturen erbjuder. Det 

tredje kriteriet är överensstämmande och är förekommande när bloggarna beskri-

ver att de väljer löpning i naturen istället för att springa i staden då naturen bidrar 

till positiva effekter för bloggaren. Sista kriteriet för att miljön ska räknas som 

restorativ är helhet, en helhet av miljön finner bloggarna när de uttrycker en tack-

samhet att de kan löpa i naturen då det ger bloggarna en lyckokänsla som innebär 

att de känner sig hela. Resultatet av analysen visar att bloggarna upplever löpning 

i naturen som en restorativ miljö.  
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Kapitel 5 Diskussion 
 

 

 

 

 

 

 

Diskussionskapitlet är indelat i fem delar. Första delen innehåller en reflektion 

kring uppsatsens teorier, andra delen innehåller en metodisk reflektion och tredje 

delen en empirisk reflektion som diskuterar uppsatsens tidigare forskning med 

anknytning till de resultat som framkommit i uppsatsen. Avslutningsvis i kapitlet 

följer en del där uppsatsens bidrag presenteras följt av en avslutande reflektion 

som behandlar nya frågor som uppsatsen genererat samt vad som kan tänkas göras 

i en mer omfattande forskning.  

 

5.1. Teoretisk reflektion  
 

I följande avsnitt ämnar jag diskutera och reflektera över de teorier uppsatsen 

utgår ifrån, holistisk hälsoteori, tillsammans med perspektiven om de existenti-

ella, fysiska och psykiska hälsodimensionerna samt Attention Restoration Theory.  

 

Lennart Nordenfelt presenterar i sin holistiska hälsoteori hälsa som något mer än 

bara att vara fri från sjukdom. Nordenfelt poängterar att det centrala i att skapa 

sig en god hälsa är hur individen väljer att handla och hantera vardagen för att nå 

sitt vitala mål. Därmed är det individens egna val som återspeglar individens 

hälsa. Det centrala i den holistiska hälsoteorin är att vara fri från sjukdom inte 

betyder att individen har en god hälsa, samt att individen egna handlingar påver-

kar hälsan vilket var ett viktigt synsätt för denna uppsats. Uppsatsens syfte var att 

undersöka om de utvalda bloggarna upplever att löpning bidrar till en bättre hälsa 

utifrån existentiell, fysisk och psykisk hälsodimension samt om löpning i natur 

bidrar till en förbättrad hälsa. För att uppfylla uppsatsens syfte och frågeställning 

var det viktigt att utveckla definitionen av hälsa som något mer än att vara fri från 

sjukdom. Efter analysen av uppsatsens går det att konstatera att bloggarna upple-

ver att löpningen bidrar till en förbättrad hälsa, löpningen hjälper bloggarna att 

hantera vardagen och dess påfrestningar som jobb, barn, stress, trötthet eller sorg. 

Uppsatsen visar därmed att den holistiska hälsoteorin är relevant samt att den med 

stor sannolikhet skulle kunna användas vid vidare studier om löpning och fysiska 

aktivitet, vilket stärker teorin ytterligare.  

 

Uppsatsen avser att fokusera på existentiella, fysiska och psykiska- hälsodimens-

ionen relaterat till bloggarnas upplevelse av löpning. WHO är det ledande och 

mest erkända organet inom hälsa och med utformandet av sin enkät ”WHOQOL-

SRPB field test instrument” har mängder av tidigare forskning presenteras som 

mäter hälsa med WHO:s perspektiv. Den existentiella, fysiska och psykiska 

hälsodimensionen bygger inte på en teori men jag har valt att använda mig av 

detta perspektiv då jag inte finner något lämpligare perspektiv än den WHO er-

bjuder och framtagit. För att besvara uppsatsens frågeställning valde jag därmed 

att använda mig av WHO:s perspektiv även om det ej är en etablerad teori.  
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För att konkretisera den existentiella hälsodimensionen tog jag hjälp av Melders 

utformning av de åtta existentiella hälsoaspekterna. Efter arbetet med uppsatsen 

anser jag att de åtta existentiella hälsoaspekterna lätt går in i varandra och därmed 

har det stundtals i analysen varit svårt att dra gränsen mellan de olika aspekterna. 

Ett sådant exempel är när de existentiella hälsoaspekterna helhet och integration 

samt harmoni och inre frid ska analyseras, då de påminner om varandra och där-

med kan vara svåra att separera vilket kan påverka resultatet. De fysiska och psy-

kiska hälsodimensionerna utgick från ”WHOQOL-SRPB field test instrument” 

och redovisades i kapitel 3. De båda perspektiven valdes för att kunna besvara 

uppsatsens syfte och frågeställning, vilket de gjorde.  

 

Avslutningsvis användes Attention Restoration Theory, för att besvara om löp-

ning i naturen bidrar till en förbättrad hälsa. ART grundar sig på att det är viktigt 

att befinna sig i en restorativ miljö för att inneha möjlighet att koppla bort den så 

kallade riktade uppmärksamheten för en mer spontan uppmärksamhet som leder 

till vila för hjärnan, kraftpåfyllning och möjlighet att undvika mental kollaps. För 

att miljön ska räknas som restorativ krävs det att den uppfyller de fyra kriterier 

som redovisas i arbetsmodellen som sedan används i analysen av bloggarna. Ana-

lysen av bloggarna visar att de fyra kriterierna återfinns när bloggarna beskriver 

upplevelsen av löpning i natur vilket innebär att de enligt ART befinner sig i en 

restorativ miljö som är god för hälsan och därmed bidrar teorin till att svara på 

uppsatsens frågeställning.  

 

5.2. Metodisk reflektion  
 

Den metodiska reflektionen innebär att reflektera kring metodvalet i uppsatsen. 

Uppsatsen utgick från en kvalitativ analys vilket innebär att forskaren finner in-

tresse i att studera och fördjupa sig av innehållet i materialet. Den kvalitativa tex-

tanalysen hade i början en deduktiv utgångspunkt för att undersöka Melders och 

WHO:s perspektiv av existentiell, fysisk och psykisk hälsodimension samt ART. 

Under analysen av textmaterialet framkom det att bloggarna tydligt uttrycker 

psykisk hälsodimension samt att den påverkar och bidrar till existentiell hälsodi-

mension. Detta medförde att uppsatsen övergick i en abduktiv ansats i analysdel 

tre och fem. Uppsatsen började med en deduktiv ansats vilket var till hjälp i ana-

lysen då jag som forskare visste vad som avsågs analyseras. Den deduktiva ansat-

sen innebär att forskaren är styrd till teorin och mister därmed visst innehåll i 

materialet. Nu i uppsatsens slutfas kan jag se att det bästa hade varit att från bör-

jan inkludera psykisk hälsodimension i den deduktiva ansatsen.  

 

I denna uppsats har en kvalitativ textanalys använts för att undersöka innehållet i 

bloggarnas textmaterial. För att underlätta kodningen av materialet användes 

kodprogrammet Open Code, med hjälp av Open Code strukturerades materialet 

inför analysen av frågeställningarna. Kodningen i programmet Open Code hjälpte 

mig att underlätta sökandet efter de existentiella, fysiska och psykiska hälsoa-

spekterna samt kriterierna för en restorativ miljö. Kodningen i Open Code under-

lättade min roll som forskare då det hjälpte mig att ta ett steg tillbaka från den 

egna förförståelsen av ämnet vilket leder till objektivitet som uppsatsen strävar 

efter. Det är dock möjligt att ifrågasätta objektiviteten och tolkningen av materi-

alet även om jag strävat efter att vara transparent och objektiv under uppsatsens 

undersökning och utförande. En svaghet med valet av textanalys som metod på de 
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utvalda bloggarna är att de alla använder olika uttryck och beskrivningar av löp-

ningens funktion i vardagen vilket har inneburit en balansgång mellan att inte 

tolka in för mycket samtidigt som det varit viktigt att förstå det underförstådda 

med textens budskap.  

De etiska avgränsningarna som gjordes var att namnge bloggarna till bloggare 1, 

bloggare 2 och bloggare 3 samt att de utvalda bloggarna inte var kända av mig 

sedan tidigare och därmed hade jag inte förförståelse eller relation till bloggarna, 

vilket också var ett medvetet val för att öka objektiviteten i uppsatsen.  

 

Uppsatsen hade en avsikt att upprätthålla en hög validitet med hjälp av utvalda 

validitetskriterier. Korrespondent och kriterievaliditet syftar till att se om uppsat-

sens syfte stämmer överens med vad som faktiskt undersöktes, vilket exempelvis 

uppnås genom valet av textanalys som metod. Den kommunikativa validitet är 

viktig genom hela uppsatsen vilket jag försöker uppnå genom en tydlig struktur 

och genom att återkomma till uppsatsens syfte och frågeställningar samt att hålla 

en hög språklig kvalité. Den pragmatiska validiteten innebär att uppsatsen kun-

skap ska finna en användbarhet och kunna göra skillnad. Resultatet av studien 

visar att de tre utvalda bloggarna upplever en förbättrad hälsa och välbefinnande 

vid löpning, vilket innebär att resultatet av uppsatsen skulle kunna användas för 

vidare forskning och studier om folkhälsan.  

 

5.3. Empirisk reflektion  
 

Den empiriska reflektionen avser att undersöka om resultaten från forskningsge-

nomgången överensstämmer eller skiljer sig med resultatet som framkommit i 

uppsatsen.  

 

WHO och dess utformning av enkäten WHOQOL-SRPB field-test instrument 

ligger till grund för tre av de tidigare forskningarna som presenterats. WHO ut-

förde en studie som syftade till att undersöka den existentiella hälsodimensionens 

korrelation med övriga hälsodimensioner för att poängtera vikten av den existen-

tiella hälsan. Studiens resultat visade att det finns en korrelation mellan den exi-

stentiella hälsodimensionen och de övriga hälsodimensionerna. Cecilia Melders 

studie Vilsenhetens epidemiologi undersöker hur den existentiella hälsodimens-

ionen påverkar individens möjlighet och skapande av god hälsa och välbefin-

nande. Undersökningens resultat visar att den existentiella hälsodimensionen 

samspelar med övriga hälsodimensioner samt att den existentiella hälsodimens-

ionen bidrar till en förbättrad hälsa och välbefinnande. De tre tidigare forskning-

arna om den existentiella hälsodimensionen är förenliga med uppsatsens resultat 

och visar att den existentiella hälsodimensionen är förenlig med en fysisk och 

psykisk hälsodimension.  Den tredje forskningen är O’Connell och Skevingtons 

studie The relevance of spirituality, religion and personal beliefs to health-

related quality of life: Themes from focus groups in Britain visar att den existen-

tiella hälsodimensionen är viktigt för livskvalitén samt att den existentiella hälso-

aspekten andlig styrka är viktig för livskvalitén oavsett om individen är troende 

eller inte. Uppsatsen resultat visar att löpningen bidrar till en existentiell hälsodi-

mension som ger bloggarna förutsättningar för en förbättrad livskvalité.  

 

Studien Physical activity and health related quality of life avser att undersöka om 

fysiska aktivitet bidrar till en förbättrad HQOL. Resultatet av undersökningen 
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visar att en ökad fysisk aktivitet är förenlig med en förbättrad HQOL som i sin tur 

förebygger vissa sjukdomar. Undersökningen i uppsatsen bygger på att se om 

löpningen bidrar till en förbättrad hälsa och HQOL, löpningen är en typ av fy-

siska aktivitet som bloggarna prioriterar och bloggarna uttrycker vikten av löp-

ningen i livet. Vidare visar analysen av bloggarna att löpningen ger bloggarna 

positiva effekter som förbättrad hälsa och en ökad livskvalité, vilket stämmer 

överens med den tidigare forskningen. I studien Nature as the Most Important 

Coping Strategy Among Cancer Patients: A Swedish Survey  avser att studera 

vilken copingstrategi cancerpatienterna använder sig av för att må bättre. Resultat 

av undersökningen visar att naturen är den viktigaste copingstrategin för att må 

bättre, naturen fyller en funktion som bidrar till en andlig styrka, lugn, minskar 

stress och depression. Detta är förenligt med uppsatsens resultat där bloggarna 

uttrycker att löpning i naturen bidrar till deras välmående.  

 

5.4. Bidrag 
 

Denna del presenterar uppsatsens resultat samt vilka nya bidrag uppsatsen genere-

rat. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur de tre utvalda löparbloggar-

na som benämner sig som löparbloggar beskriver löpningen utifrån de tre tidigare 

nämnda hälsodimensionerna samt hur naturen bidrar till förbättrad hälsa och 

HQOL. Uppsatsen visar att de analyserade tre utvalda bloggarna beskriver och 

uttrycker både existentiell, fysisk och psykisk hälsodimension samt att de bidrar 

och påverkar varandra. Vidare belyser uppsatsens analys att bloggarna upplever 

att löpa i naturen kan ses som en restorativ miljö som bidrar till mental återhämt-

ning. Resultatet av uppsatsen analys visar att bloggarna upplever att löpningen 

bidrar till en förbättrad hälsa och HQOL.  

 

Uppsatsens bidrag till forskningen inom det religionspsykologiska området är att 

den fysiska aktiviteten löpning påverkar och bidrar till en förbättrad HQOL och 

att den existentiella hälsodimensionen framkommer i löparbloggarnas uttryck vid 

beskrivande av löpningen. Uppsatsen visar att den existentiella hälsodimensionen 

påverkar och bidrar till både fysisk och psykisk hälsodimension.  

 

5.5. Avslutande reflektion  
 

Arbetet med denna uppsats har varit både intressant och givande. I början av ar-

betet hade jag en bild av att löpningen skulle bidra till en bättre hälsa från ett fy-

siskt perspektiv.  Däremot att löpningen, för de studerade löparbloggarna i så stor 

utsträckning skulle bidra till en existentiell och psykisk hälsodimension eller att 

löpningen i naturen skulle bidra till en bättre hälsa var inte förväntat.  

 

Uppsatsen avsåg att studera existentiell, fysisk och psykisk hälsodimensionen 

som bloggarna beskriver att löpningen bidrar till, det hade varit intressant att stu-

dera vidare och därmed involvera alla sex hälsodimensioner för att se om löp-

ningen bidrar till fler hälsodimensioner. Därmed skulle det gå att studera om det 

eventuellt finns orsakssamband mellan de olika hälsodimensionerna påverkan och 

bidragande till varandra vilket skulle bidra till en bredare aspekt av löpningens 

hälsofunktion. Det hade även varit intressant att vidare studera om och hur löp-

ning i en restorativ miljö bidrar och påverkar de olika hälsodimensionerna.  
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen har varit att kvalitativt analysera hur tre utvalda kvinnliga 

löparbloggar upplever att löpningen bidrar till existentiell, fysiska och psykisk 

hälsodimension samt om de olika hälsodimensionerna bidrar och påverkar 

varandra. Uppsatsen avser även att se hur bloggarna uttrycker att löpning i naturen 

bidrar till en förbättrad hälsa. Med bakgrund i detta syfte utformades sex fråge-

ställningar som sedan besvarades och redovisas i uppsatsens resultat- och analys 

kapitel. Analysen utgick från en deduktiv ansats med grund i Nordenfelts holist-

iska hälsoteori, Melders perspektiv om den existentiell hälsodimension och 

WHO:s perspektiv om den fysiska och den psykiska hälsodimensionen samt Kap-

lans Attention Restoration Theory. Analysen gjordes med hjälp av kodningspro-

grammet Open Code.  

 

Analysen bestod av sex delar. Del ett utgick från Melders beskrivning av existen-

tiella hälsoaspekter där resultatet visar att samtliga existentiella hälsoaspekter åter-

finns i bloggarnas beskrivning av löpning. För del två och del tre användes 

WHO:s perspektiv om de fysiska- och psykiska hälsoaspekterna. Analysen av 

bloggarna visar att både de fysiska- och psykiska hälsoaspekterna återfinns när 

bloggarna beskriver löpningens funktion i bloggen. Del fyra var en tvärgående 

analys av existentiell- och fysisk hälsodimensionen som visar att de båda dimens-

ionerna påverkar och bidrar till varandra. I del fem kombinerades den existentiella 

och den psykiska hälsodimensionen och resultatet av analysen visar att de båda 

hälsodimensionerna påverkar och bidrar till varandra. I del sex av analysens an-

vändes Kaplans ART som betonar vikten av att befinna sig i en restorativ miljö 

för återhämtning. Resultat av del sex visar att bloggarna upplever att löpning i 

naturen bidrar till en förbättrad hälsa och återhämtning. Resultatet av analysen 

visar att löpning bidrar till en förbättrad hälsa och ökad HQOL.  
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