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Sammanfattning
En negativ kroppsuppfattning är vanligare bland kvinnliga atleter inom sporter som kräver låg
kroppsvikt och/eller kroppsfettprocent än övriga populationen (Goldfield, 2009; Kong &
Harris, 2015). Kroppsmissnöje kan leda till ohälsosamma beteenden som överdriven träning,
störda ätbeteenden eller dietbeteenden för att förändra kroppen samt undvikande beteenden
(Grogan, 2006). Syftet med den befintliga studien var att undersöka Bikini Fitness-atleters
erfarenheter och upplevelser av kroppsuppfattning kopplat till sporten och tävling.
Sammanlagt deltog sex kvinnliga Bikini Fitness-atleter från södra Sverige i åldrarna 23–27 år
(M=25, SD=1,29), som samtliga intervjuades individuellt i cirka 60 minuter. I studien av
kvalitativ design analyserades den insamlade data genom en kvalitativ innehållsanalys utifrån
riktlinjer av Lundman och Hällgren-Graneheim (2012). Resultatet visade att det fanns
erfarenheter av kroppsmissnöje relaterat till Bikini Fitness, då deltagarna rapporterade
upplevelser som kan relateras till positiv men också negativ kroppsuppfattning. Detta stämde
överens med tidigare forskning som konstaterat kroppsmissnöje bland atleter inom
kroppsbyggnadssporten (Chaba, D’Arripe-Longueville, Scoffier-Mériaux & LentillonKaestner, 2018). Den aktuella studien kan eventuellt bidra med meningsfull kunskap gällande
Bikini Fitness-atleters upplevelser av kroppsuppfattning relaterat till sporten och tävling samt
bidra till en djupare förståelse för Bikini Fitness som disciplin, hur deltagare i sporten
upplever de olika momenten och perioderna samt när de behöver extra socialt stöd.
Nyckelord: Bikini Fitness, kroppsbyggnadssporten, kroppsmissnöje, kroppsuppfattning
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Abstract
A negative body image is more common among female athletes in leanness-sports compared
to the general population (Goldfield, 2009; Kong & Harris, 2015). Body dissatisfaction can
lead to unhealthy behaviors like excessive exercise, disordered eating or dieting to change the
body and avoidance (Grogan, 2006). The aim of the current study was to examine Bikini
Fitness athlete’s experience of body image associated with the sport and competition. Totally
six female Bikini Fitness athletes of age 23-27 (M=25, SD=1,29) from southern Sweden
participated in an individual interview of approximately 60 minutes. In the qualitative study,
the data was analysed in a qualitative content analysis by guidelines of Lundman and
Hällgren-Graneheim (2012). The result showed that the athletes experienced body
dissatisfaction related to Bikini Fitness and reported experiences related to both a positive and
a negative body image. Moreover, the result was in line with previous research that
discovered body dissatisfaction among athletes in the physique sport (Chaba et al., 2018). The
current study may contribute with meaningful knowledge regarding Bikini Fitness-athlete’s
experiences of body image related to the sport and competition. Also, to create a deeper
understanding of Bikini Fitness as a discipline and how the different elements and periods is
experienced by the athletes in the sport and when they need extra social support.
Keywords: Bikini Fitness, body image, body dissatisfaction, physique sport
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Bikini Fitness-atleters erfarenheter och upplevelser av kroppsuppfattning kopplat till sporten
och tävling.
Det finns ett kroppsideal bland kvinnor idag som är en kombination av en smal och tonad
men ändå något muskulär kroppsform, så kallat ’fit’-idealet. Det handlar om att kvinnans
kropp ska spegla en atletisk men fortfarande kvinnlig form som representerar en ”hälsosam”
livsstil som strikt kost och träning (Uhlmann, Donovan, Zimmer-Gembeck, Bell & Ramme,
2017). Skönhetsidealet ´fit´ är populärt inom sociala medier där allt fler strävar efter att ha
den vältränade bikinikroppen och inspireras av populära citat som ”strong is the new skinny”
(Uhlmann et al., 2017). Denna typen av ideal anses dock vara relativt svår att uppnå för de
flesta kvinnor då det ofta krävs extrema tillvägagångssätt inom träning och kost för att lyckas
uppnå en sådan kroppsform (Homan, 2010). ´Fit´-idealet kan därför skapa kroppsmissnöje
och relaterade störda ät- och träningsbeteenden (Homan, 2010). Det finns flera beteenden som
kan vara tecken på kroppsmissnöje som exempelvis kostintag utifrån diet, träning för att ändra
kroppsstorlek eller form, användning av steroider, skönhetsoperationer eller deltagande i
kroppsbyggnadsporten (Grogan, 2017). Bikini Fitness är en disciplin inom
kroppsbyggnadssporten för kvinnor där en smal och vältränad kroppsform med låg
kroppsfettprocent efterfrågas på tävling (Silverman, 2017). För att uppnå en tävlingsklar
kropp krävs det förberedelser i form av extrem träning och strikt diet i flera månader innan
presentation på scenen (Hulmi et al., 2017). Vissa anser att kvinnor inom
kroppsbyggnadsporten utmanar kvinnokroppsidealet medan andra anser att deltagandet i
sporten är en respons på den kulturella pressen att ha en ’fit’ kropp (Grogan, 2017). Tidigare
studier har presenterat resultat som visar att idrottare generellt löper större risk att utveckla en
negativ kroppsuppfattning jämfört med icke-idrottare (Goldfield, 2009; Kong & Harris,
2015). Detta på grund av att de upplever press att ha en ideal fysik för att kunna optimera sin
prestation och att de upplever social press från coach/ledare, domare eller liknande att ha
idealfysiken (Hausenblas & Downs, 2010). Kvinnliga atleter inom sporter som kräver en låg
kroppsvikt eller låg kroppsfettprocent har ofta en sämre kroppsuppfattning och negativa
relaterade beteenden jämfört med övriga populationen (Goldfield, 2009; Kong & Harris,
2015). I samband med den ökade populariteten av ’fit’-idealet (Uhlmann et al., 2017) så ökar
populariteten att tävla i disciplinen Bikini Fitness (Silverman, 2017). Trots detta så saknas
egna upplevelser från kvinnliga atleter inom figurgrenar som Bikini Fitness inom dagens
forskning samt deras erfarenheter/upplevelser gällande kroppsuppfattning (Aspridis,
O’Halloran & Liamputtong, 2014).
Bikini Fitness
I kroppsbyggnadsporten var bodybuilding den första och från början den enda disciplinen
för kvinnliga atleter (Silverman, 2017; Owen, 2015). Den första bodybuildingtävlingen för
män hölls i början på 1900-talet men inte för kvinnor förrän runt år 1980 (IFBB, 2017). Idag
kan kvinnor tävla inom fler discipliner som kräver olika fysik och kroppsform så som Bikini
Fitness, Wellness Fitness, Figure, Fitness och Womens physique (Silverman, 2017; Owen,
2015). Dessa olika discipliner kan i sin tur delas in i två kategorier, fysik och figur (Aspridis
et al., 2014; Grogan, 2017). I fysik-kategorierna har de tävlande varken klackskor eller smink
på scenen och har mer muskelmassa/mindre kroppsfett jämfört med figur-kategorierna där
atleterna har både klackskor och smink samt mindre muskelmassa och aningen mer
kroppsfett. Fysik-kategorierna handlar alltså mer om att presentera en muskelfysik på scenen
medan figur-kategorierna syftar mer till att presentera en vältränad kroppsfigur och samtidigt
visa utstrålning och ett bra framförande av de olika momenten/poseringarna (Aspridis et al.,
2014). Bikini Fitness är i särklass den mest populära disciplinen bland kvinnor inom
kroppsbyggnadsporten och tillhör figur-kategorin där en smal midja, timglasfigur, tonade
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muskler och låg kroppsfettprocent mellan 10–14 % är att sträva efter (Silverman, 2017;
Owen, 2015). Först år 2010 inkluderade International Federation of Bodybuilding and Fitness
(IFBB) Bikini Fitness som en ny disciplin inom sporten för alla kvinnor från 16 års ålder och
uppåt (IFBB, 2017). Enligt IFBB:s president så tävlar män och kvinnor från 197 länder och i
alla åldrar i olika discipliner inom kroppsbyggnadsporten (IFBB). Från börjar var många
kritiska till Bikini Fitness som ny gren och ansåg att disciplinen inte passade in i sporten då
den har många likheter med en skönhetstävling (Danielsson, 2015).
På tävling poserar atleterna i bikini på scen och blir bedömda för deras kroppsfysik,
posering, presentation och självförtroende men också styling som hår, naglar och smink
(Owen, 2015; Grogan, 2017). Inom sporten har Bikini Fitness krav på en fysik som anses vara
enklare att uppnå då disciplinen kräver lägre muskelmassa och högre kroppsfettprocent
jämfört med de andra disciplinerna (Valdez, 2016). Det kan vara en anledning till disciplinens
ökade popularitet och att de flesta kvinnliga nybörjare inom sporten väljer att börja tävla i
Bikini Fitness (Valdez, 2016). Atleter inom kroppsbyggnadsporten tävlar generellt en kort
period per år och förbereder sig genom att träna intensivt och hårt samt äta efter en
tävlingsdiet i ungefär två till fem månader före tävling. Dieten innebär en gradvis minskning
av kaloriintag och inkluderar vanligtvis lägre intag av kolhydrater och fett samt högre intag av
protein, detta i kombination med ökad mängd träning för att bibehålla muskelmassa men
minska kroppsfett. Efter dietperioden behöver atleterna återgå till ett ordinarie energiintag, en
så kallad återhämtningsperiod (Hulmi et al., 2017). Enligt Laukka (2014) är en tävlingsdiet
ohälsosam och riskerar kroppens välmående genom exempelvis hormonrubbning, muskeloch ledproblem och psykisk ohälsa. Eftersom Bikini Fitness är en relativt ung disciplin så
finns det ännu inte särskilt mycket erfarenhet eller kunskap gällande optimal träning för
grenen. Det saknas också erfarenhet och kunskap bland coacherna vilket kan vara
problematiskt på grund av disciplinens popularitet bland nybörjaratleter (Laukka, 2014).
Kroppsuppfattning
Kroppsuppfattning handlar inte bara om hur en person ser på sin kropp utan också vilka
tankar, känslor och vilken uppfattning han eller hon har om sin kropp (Grogan, 2006).
Kroppsuppfattning inkluderar även en individs egen bedömning av attraktivitet, storlek och
kroppsform gällande sin egen kropp (Grogan, 2006). Slutligen handlar det också om en
individs agerande mot sin egen kropp, det vill säga hur personen beter sig mot sin egen kropp
(Neagu, 2015). Schilder (1999) definierar kroppsuppfattning som bilden av sin egen kropp
som en person formar i sin tanke, hur han eller hon uppfattar sin kropp. Kroppsuppfattning är
över tid relativt stabil men kan förändras i olika kontext, exempelvis vid exponering av
kroppen eller en känslig ålder som puberteten (Neagu, 2015). Det som skapar en
kroppsuppfattning är ett samspel mellan en persons kroppsideal och kroppsverklighet.
Kroppsverklighet handlar om de faktiska fysiska egenskaper, exempelvis kroppsvikt,
muskelmassa, fettprocent, benstruktur etc. Kroppsideal handlar istället om hur en individ vill
eller önskar att kroppen ser ut eller ska fungera och påverkas av både psykologiska och
sociala faktorer. Om kroppsidealet och kroppsverkligheten är lika eller samma resulterar det
ofta i en positiv kroppsuppfattning. Om kroppsverkligheten däremot inte matchar
kroppsidealet, exempelvis att fysiken är tjockare eller smalare än önskat, kan det skapa en
negativ kroppsuppfattning/kroppsmissnöje (Grogan, 2017). Kroppsuppfattning är
multidimensionell och inkluderar perceptuell, emotionell, kognitiv och beteende-dimension
(Grogan, 2006; Cash, 2004). Den perceptuella dimensionen handlar om hur en individ ser på
sin egen kropp, det vill säga hur han eller hon visuellt föreställer sig sin kropp exempelvis vid
tittande i spegeln. Det kan exempelvis vara smal eller tjock, muskulär eller slimmad, stor eller
liten. Den emotionella dimensionen handlar istället om vilka känslor som upplevs gällande
kroppen och dess funktion. Dessa känslor kan antingen vara positiva och innebära stolthet
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eller att individen känner sig bekväma med sin kropp alternativt negativa med känslor av
avsky, ångest eller skam. En individ med en negativ kroppsuppfattning tenderar att uppleva
negativa känslor gällande sin kropp (Cash, 2004; Neagu, 2015). Den tredje dimensionen
refererar till hur en person tänker och värderar kroppen till utseende och funktion och är den
kognitiva dimensionen. Det handlar också om hur exempelvis attraktiv, vältränad eller stark
individen anser sin kropp och olika kroppsdelar vara, vilket ideal och självbild han eller hon
har samt påverkar också hur mycket personen investerar i att vara attraktiva eller vältränade
(Cash, 2004; Neagu, 2015). Beteendedimensionen syftar till de saker en individ gör eller
beteenden som reflekterar vår kroppsuppfattning, positiv eller negativ. Det kan exempelvis
handla om vilka aktiviteter en person engagerar eller inte engagerar sig i, vilka kläder han
eller hon bär, hur ofta individen tittar på sig själv i spegeln eller väger sig. En negativ
kroppsuppfattning hos en individ kan inkludera beteenden som att ständigt kontrollera
kroppens status genom att gång på gång titta sig i spegeln eller väga sig. Det kan också vara
handlingar med syfte att korrigera brister, exempelvis att utföra olika viktkontrollmetoder
(träning, diet eller bantning) eller använda mycket smink. En individ med en negativ
kroppsuppfattning tenderar också att undvika situationer som kan upplevas stressfyllda och
därmed isolerar sig från omgivningen eller undviker tighta eller avslöjande kläder (Cash,
2004; Neagu, 2015).
De huvudsakliga faktorerna som kan påverka eller förklara en individs kroppsuppfattning
är psykologiska faktorer, interpersonella erfarenheter, sociokulturella influenser, fysiska
egenskaper, fysiska förändringar och beteenden (se figur 1). Psykologiska faktorer (benämns
även ibland som personlighetsfaktorer) refererar till självförtroende, personlighet eller socialt
stöd (Cash, 2004; Neagu, 2015). Socialt stöd är exempelvis hjälp, omsorg eller information
som en individ får av andra personer och kan handla om både antalet sociala relationer eller
mängden stöd som personen får. Olika typer av socialt stöd är emotionellt, instrumentellt,
informativt, kamratskap och bekräftelse där olika personer och situationer behöver olika typer
av stöd (Lox et al, 2014). Om en individ exempelvis har lågt självförtroende, har drag av
perfektionism eller saknar socialt stöd kan det påverka kroppsuppfattningen negativt. Om
individen istället har högt självförtroende och upplever starkt socialt stöd från sin omgivning
kan det bidra till en positiv kroppsuppfattning. Interpersonella faktorer syftar till omgivningen
som familj, vänner eller bekanta och kan exempelvis handla om vilka budskap omgivningen
sänder eller olika typer av kommentarer från vänner och familj. Om en individ får beröm och
positiva kommentarer gällande sin kropp kan det påverka kroppsuppfattningen positivt (Cash,
2004; Neagu, 2015). En individ som istället ofta får negativa kommentarer eller kritik
gällande sin kropp riskerar att utveckla ett kroppsmissnöje (Rieves & Cash, 1996; Cash, 2011;
Neagu, 2015). Sociokulturella influenser refererar till normer, media och sociala värderingar,
exempelvis vad som är attraktivt/oattraktivt eller kvinnligt respektive manligt enligt
samhällets normer. Det handlar om kulturella kroppsideal, förväntningar och standarder
gällande kroppen och utseendet där de individer som inte upplever stor press att leva upp till
ideal eller sociala förväntningar/standarder upplever i större grad en positiv
kroppsuppfattning. Det handlar även om sociala jämförelser gällande kroppen (Cash, 2011;
Neagu, 2015). En individ som jämför sig och sin kropp med andra som exempelvis modeller i
media eller liknande tenderar att uppleva kroppsmissnöje jämfört med någon som inte jämför
sig i samma utsträckning (Grogan, 2017). Fysiska egenskaper handlar om kroppens
egenskaper och biologiska aspekter, som exempelvis hur lång, vilken storlek, hur mycket
muskelmassa eller kroppsfett en individ har. Om dessa fysiska egenskaper inte matchar
individens ideal kan det leda till en negativ kroppsuppfattning alternativt en positiv
kroppsuppfattning om de fysiska egenskaperna stämmer överens med kroppsidealet. Fysiska
förändringar refererar till kroppsliga förändringar så som viktnedgång eller viktuppgång,
åldrande, pubertet, sjukdom eller skada. Exempelvis kan en viktuppgång påverka en individs
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kroppsuppfattning negativt eller positivt beroende på personens kroppsvärderingar. Slutligen
handlar beteenden om olika ageranden som kan påverka eller förklara kroppsuppfattning,
exempelvis viktkontrollbeteenden som träning eller diet, störda ätbeteenden, undvikande
beteenden som isolering från social omgivning eller undvikande av träning. En individ som
tränar mycket och har kontroll på sin kropp kan utveckla en positiv kroppsuppfattning,
alternativt en individ som ständigt går på diet kan uppleva kroppsmissnöje (Cash, 2011;
Neagu, 2015).

Figur 1. Modell av faktorer som kan påverka och förklara kroppsuppfattning (Fritt översatt
från Lox, Martin Ginis & Petruzzello, 2014).
Bikini Fitness och kroppsuppfattning
Vissa anser att det finns både positiva och negativa resultat av att ha en negativ
kroppsuppfattning. En negativ kroppsuppfattning kan exempelvis motivera en stillasittande
individ till en mer sund livsstil med tillräcklig motion och hälsosam kost. När det däremot
kommer till kvinnliga atleter inom estetiska sporter som kräver låg kroppsvikt i kombination
med perfektionism eller krävande miljöer/coacher kan kroppsmissnöje leda till flera
ohälsosamma beteenden (Lindwall, 2003). Tidigare forskning har påvisat att en negativ
kroppsuppfattning är vanligt bland kvinnliga atleter inom leanness-sporter som kräver låg
nivå av kroppsfett och/eller kroppsvikt, exempelvis estetiska sporter, kroppsbyggnadsporten,
konståkning, gymnastik, etc. (Goldfield, 2009; Kong & Harris, 2015). Enligt Grogan (2006)
kan en negativ kroppsuppfattning leda till olika ohälsosamma beteenden som överdriven
träning eller undvikande av träning i exempelvis organiserade sportaktiviteter på grund av oro
att inte passa in eller negativa känslor av att visa sig i träningskläder. Andra ohälsosamma
beteenden kopplat till en negativ kroppsuppfattning kan vara plastikoperationer, användande
av steroider eller droger för att öka muskelmassa, ohälsosamma ätbeteenden och dieter
(Grogan, 2006). En negativ kroppsuppfattning kan också leda till flera ohälsosamma
beteenden eller tillstånd som stört ätbeteende, ätstörningar, träningsberoende, restriktiva
dieter, lågt självförtroende, depression och stress (Johnson & Wardle, 2005). En studie på 1
177 kvinnor presenterade en signifikant positiv korrelation mellan kroppsmissnöje, störda
ätbeteenden och ätstörningar men också lågt självförtroende, depression och hög nivå av
stress. Forskarna upptäckte även en koppling mellan restriktivt dietbeteende och en negativ
attityd till mat (Johnson & Wardle, 2005). Det finns även en koppling mellan upplevda krav
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från omgivningen att ha en idealkropp samt omgivningens värdering av individens kropp och
kroppsmissnöje där exempelvis omgivningen kommentarer och åsikter påverka en individs
kroppsuppfattning (Grogan, 2017). Kong och Harris (2015) upptäckte att kvinnliga atleter i
leanness-sporter rapporterade högre grad av kroppsmissnöje jämfört med atleter i icke
leanness-sporter. Detta trots att så mycket som 60 % av de samtliga 320 elitatleterna upplevde
press från sina coacher gällande sin kroppsform (Kong & Harris, 2015). En annan kvantitativ
studie på 242 kvinnliga atleter inom estetiska sporter och icke estetiska sporter visade istället
att kvinnorna i de estiska sporterna upplevde signifikant mer positiv kroppsuppfattning
jämfört med atleterna i de icke estetiska sporterna (Kantanista, 2018). I en kvalitativ studie på
18 kvinnliga idrottare/motionärer rapporterade kvinnorna att deras kroppsuppfattning
varierade beroende på vilken social kontext de befann sig i, beroende på om de exempelvis
förknippade sin kropp till rollen som atlet eller rollen som kvinna. De rapporterade även ett
orealistiskt kroppsideal likt ’fit’-idealet och anpassade sitt kaloriintag till träningsmängd samt
tvärtom (Krane, Waldron, Michalenok & Stiles-Shipley, 2001). Många atleter känner press att
ha en eftersträvad fysik och det kan vara en anledning till att kroppsrelaterade beteenden som
exempelvis störda ätbeteenden är vanligare bland atleter jämfört med övriga populationen.
Det kan däremot vara ett svårt beteende att upptäcka då extrema träningsvanor och restriktiva
kostvanor kan antas vara normala beteenden hos idrottare (Skårderud, 2014). Det finns en
stark koppling mellan en negativ kroppsuppfattning och olika störda ätbeteenden som
exempelvis hetsätning eller Bulimi (Lin & Grigorenko, 2014; Sandberg & Bengtsson, 2015).
Störda ätbeteenden kan börja med oskadliga ätbeteenden, hälsosamt diet- och
träningsbeteende men utvecklas till olika former av rensning/tömning, uttorkning, frekvent
skiftning i vikt eller kronisk diet/kliniska ätstörningar (Sundgot-Borgen et al., 2013). Flera
tidigare studier har noterat att elitidrottare som engagerar sig i leanness-sporter löper större
risk att utveckla störda ätbeteenden jämfört med idrottare inom icke leanness-sporter (Byrne
& McLean, 2002; Kong & Harris, 2015; Sundgot-Borgen et al., 2013; Torstveit, Rosenvinge,
& Sundgot- Borgen, 2008). En tvärsnittsstudie på 263 elitatleter (108 män och 155 kvinnor)
samt 263 icke-atleter presenterade att fler atleter rapporterade ätstörningar, mer specifikt de
atleter som kände press att ha en smal kroppsform, jämfört med som inte var atleter.
Upplevelsen av press att sträva efter en smal kropp var också mer vanligt bland kvinnor än
män (Byrne & McLean, 2002). Sundgot-Borgen et al. (2013) indikerar att atleter som pendlar
frekvent i vikt eller atleter med låg kroppsvikt och/eller nivå av kroppsfett ofta utvecklar
negativa beteenden kopplat till kroppsmissnöje, exempelvis störda ätbeteenden.
Orthorexia Nervosa är en sjuklig fixering att äta hälsosam mat och innebär extrema
kostregler på grund av rädsla att inte känna sig ”ren” eller hälsosam, något som kan resultera i
ångestkänslor om en ”hälsosam” kostplan inte följs. Denna typen av ätbeteenden som
personen själv upplever är hälsosamt leder ofta till en positiv självuppfattning, tillfredställelse
och högre upplevt självvärde. Vad som är hälsosam eller ohälsosam mat bestäms av
personens tro som ofta är baserad på etablerade dieter (Dunn & Bratman, 2015). Många
argumenterar för att det finns en koppling mellan störda ätbeteenden som exempelvis
ohälsosamt diet-beteende, Orthorexia Nervosa samt olika former av tömning/rensning och
kroppsbyggnadsporten (Grogan, 2017). I en kvalitativ studie på 16 bodybuilders rapporterade
samtliga deltagare kroppsmissnöje och många att de ville öka sin muskelmassa och tona till
kroppen. Störda ätbeteenden som matkontroll genom att väga maten och räkna kalorier,
matrestriktioner genom strikta dieter samt hetsätning var vanligt bland bodybuilders-atleterna
(Chaba et al., 2018). En tvärsnittsstudie på 559 män och 449 kvinnor inom fitness-sporter
presenterade en positiv korrelation mellan träningsberoende och Orthorexia Nervosa där två
tredjedelar av deltagarna som var drabbade av Orthorexia Nervosa också hade ett
träningsberoende (Rudolph, 2017). Enligt forskare av en studie på 577 atleter och 217
matchande kontrolldeltagare hade atleter en högre risk att utveckla Orthorexia Nervosa
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jämfört med icke-atleter. Dock fanns det ingen signifikant korrelation mellan Orthorexia
Nervosa och kroppsmissnöje trots att resultatet visade på många liknelser mellan Orthorexia
Nervosa, ätstörningar och beroendesymtom gällande mat och träning (Segura-García et al.,
2012). Enligt Sandberg & Bengtsson (2015) är överdrivet träningsbeteende vanligt bland
personer med Orthorexia Nervosa.
Träning och motion är fördelaktigt både för den fysiska och mentala hälsan. När träning
däremot blir överdriven kan det utvecklas till skadlig träning eller träningsberoende
(Weinstein & Weinstein, 2013). Överdriven träning är en definition av ett beteende där en
individ tränar mer än nödvändigt och med ohälsosamma resultat (Weinstein & Weinstein,
2013). Några varningssignaler för överträning kan exempelvis vara ökad trötthet, viktnedgång
och sämre prestation (Alvén, 2009). Träningsberoende innebär att en individ upplever
tvångstankar till träning och negativa tankar och känslor när hon eller han inte kan träna. Det
är ett svårt beteende att upptäcka men är ofta kopplat till olika störda ätbeteenden och
kroppsmissnöje. Några tecken på träningsberoende kan vara att en person starkt undviker att
missa ett träningspass, känner skuldkänslor om han eller hon missar ett träningspass, anpassar
energiintag efter mängd träning, undviker socialisering för att träna och trots detta fortfarande
inte är nöjd med sin kropp (Gavin, 2018). Det finns en koppling mellan träningsberoende och
kroppsmissnöje där träning används för att kompensera för en negativ kroppsuppfattning. Den
överdriva träningen kan antingen vara ett försök att fly negativa känslor som en individ har
gällande sin kropp, eller för att försöka uppnå en kropp som normer och samhället framställts
som perfekt (Lichtenstein, Hinze, Emborg, Thomsen & Hemmingsen, 2017). Det finns även
en koppling mellan överdrivna träningsbeteenden, träningsberoende och
kroppsbyggnadsporten då deltagande i sporten kräver extrema mängder träning. Förutom
detta finns det även en stark koppling mellan överdrivna träningsvanor och ´fit´-idealet
(Grogan, 2017). En kvantitativ studie på 356 kvinnor presenterade att kvinnor som
internaliserade kroppsidealet ’fit’ engagerar sig i ohälsosamma beteenden som störda
träningsbeteenden för att uppnå det smala och vältränade idealet (Uhlmann et al., 2017). En
studie på 231 kvinnliga studenter presenterade liknande resultat med en koppling mellan ’fit’idealet och ohälsosamma träningsbeteenden (Homan, 2010).
Att delta i kroppsbyggnadssporten kan påverka sociala relationer negativt som exempelvis
förlust av vänskaper, mest på grund av den strikta dietperioden och prioritet av träning. Det är
vanligt att atleterna i kroppsbyggnadssporten undviker sociala tillställningar som middagar
eller liknande under perioden innan tävling för att känna kontroll över dieten (Aspridis et al.,
2014). Ohälsosamma ätbeteenden kan också ha en negativ effekt på sociala relationer på
grund av exempelvis ett undvikande beteende där personen undviker att äta i närheten av
andra (Skårderud, 2014). I en kvalitativ studie på 11 kvinnliga atleter inom figurkategorin i
kroppsbyggnadsporten rapporterade deltagarna att det var svårt att bibehålla ett socialt liv
under förberedelserna inför tävling, på grund av ett starkt fokus på den begränsade dieten och
prioritet av träning. Deltagarna upplevde också att omgivningen var dömande gällande
atleternas deltagande i sporten och ifrågasatte deras diet-beteende när de redan var så smala
(Aspridis et al., 2014). Social isolering och förlust av sociala relationer rapporterades även i
studien på bodybuilders (Chaba et al., 2018). Enligt Skårderud (2014) kan ätstörningar skapa
både fysiologiska och psykologiska förändringar men också negativt påverka sociala
relationer med familj och vänner. Exempel på fysiologiska förändringar som kan ske vid låg
kroppsvikt och/eller kroppsfett är dysfunktionell menstruation (Sundgot-Borgen et al., 2013),
vilket ofta förekommer bland kroppsbyggnadsatleter under tävlingsdieten (Hulmi et al., 2017;
Laukka, 2014). Trots potentiella negativa effekter på figur-atleternas fysiska, mentala och
sociala hälsa ansåg samtliga deltagare i den kvantitativa studien att fördelarna med att tävla
vägde mer än nackdelarna (Aspridis et al., 2014).
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Färre studier har gjorts på kvinnor inom kroppsbyggnadssporten jämfört med studier som
gjorts på manliga bodybuilders (Goldfield, 2009), trots att kroppsmissnöje är vanligare bland
kvinnor än bland men (Grogan, 2017). Goldfield (2009) anser att vidare forskning behövs för
att undersöka om tävlande i kroppsbyggnad utvecklar kroppsmissnöje men också studera
huruvida kvinnor med aktuella eller tidigare störda ätbeteenden dras till
kroppsbyggnadssporten (Goldfield, 2009). Det finns inte tillräckligt mycket forskning på
kvinnliga atleter inom figurkategorin och deras erfarenheter och upplevelser. Därför är en
kvalitativ studie nödvändig för att samla in kunskap om atleterna och deras erfarenheter
(Aspridis et al., 2014).
Bikini Fitness är en relativt ung disciplin som idag är den mest populära bland kvinnor inom
kroppsbyggnadssporten (Silverman, 2017). Trots den ökade populariteten saknas kunskap och
erfarenhet gällande optimal träning men också bland coacher vilket kan vara problematiskt då
många nybörjaratleter väljer att tävla i just Bikini Fitness (Laukka, 2014).
Syftet med den aktuella studien var därför att undersöka vilka erfarenheter och upplevelser
Bikini Fitness-atleter har av kroppsuppfattning kopplat till sporten och tävling.
Metod
Deltagare
Deltagarna i den aktuella studien var sex kvinnliga Bikini Fitness-atleter mellan 23–27 år
från södra Sverige (M=25, SD=1,29). Erfarenheten inom sporten varierade från ett till fem år
och antal utförda tävlingar var mellan två till sex stycken. Kriterierna för att kunna delta i
studien var att aktivt tävla eller tidigare ha tävlat under de senaste två åren i Bikini Fitness
samt vara över 18 år.
Tabell 1. Deltagaröversikt
Deltagare (N=6) Ålder

Antal år inom sporten

Antal tävlingar

1

26

1

2

2

25

5

2

3

23

4

6

4

25

4

6

5

27

2

2

6

24

1

2

Etik
Innan intervjun genomfördes informerades deltagaren om etiska aspekter så som frivilligt
deltagande, rätten att avbryta deltagandet eller avstå från att svara på frågor utan att ange
orsak, konfidentialitet, att ingen obehörig kommer att ha tillgång till materialet samt syftet
med studien. Denna information presenterades både muntligt av intervjuaren och skriftligt i
ett informationsbrev som delades ut till deltagarna. Deltagarna fick lämna ett informerat
samtycke gällande ovan nämnd information och ett skriftligt godkännande för att delta i
studien. Därefter genomfördes intervjuerna. Informationsbrevet finns tillgängligt i bilaga 1.
Intervjuguide
En semistrukturerad intervjuguide skapades av författaren av den aktuella studien med
hjälp av handledare och designades med utgångspunkt i studiens syfte samt teoretiskt ramverk
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om kroppsuppfattning och dess följande komponenter: psykologiska faktorer, interpersonella
erfarenheter, sociokulturella influenser, fysiska egenskaper, fysiska förändringar och
beteenden (Cash, 2011; Neagu, 2015). Författaren studerade teorin och skapade därefter
lämpliga frågor och potentiella följdfrågor utifrån varje komponent. Exempelvis innehöll
intervjuguiden frågor om socialt stöd, kroppsideal, diet, kommentarer från omgivning etc. för
att tydligare kunna förstå atleternas kroppsuppfattning utifrån teori. Intervjuguiden
modifierades med hjälp av handledare tills den ansågs vara godkänd att användas i studien.
Intervjun var strukturerad på följande sett (1) Presentation av författaren, studiens syfte,
etik samt förfrågan om deltagaren var okej med att författaren ljudinspelade intervjun. (2)
Bakgrundsfrågor om intervjupersonen som exempelvis inkluderade ”Hur gammal är
du?”, ”Vad är din huvudsakliga sysselsättning?” och ”När började du med Bikini Fitness?”.
(3) Mer generella frågor om tankar kring kroppen, sociala relationer, kostvanor och
träningsvanor. Här lämnades utrymme för eventuella följdfrågor. (4) Frågor om första tävling
och tankar kring Bikini Fitness som sport. Här fick deltagaren berätta om sin upplevelse av
första Bikini Fitness-tävlingen och sporten. Även här gavs utrymme för eventuella
följdfrågor. (5) Avslutning där intervjuaren ställde frågor om intervjun och om deltagaren
hade något att tillägga samt tackade för att deltagaren ställt upp på intervjun. Exempelvis
ställdes frågor som ”Är det något mer du skulle vilja berätta?” och ”Hur kändes intervjun?”.
Några potentiella uppföljningsfrågor inkluderades i intervjuguiden och några improviserades
av intervjuaren under intervjuns gång beroende på respondentens svar. Den semistrukturerade intervjuguiden testades genom en pilotintervju innan den användes i studien.
Intervjuguiden finns tillgänglig i bilaga 2.
Procedur
Utifrån ett tillgänglighetsurval kontaktades åtta stycken atleter inom Bikini Fitness via
sociala medier som Facebook och Instagram och tillfrågades om de var intresserade av att
delta i den aktuella studien genom att bli intervjuade. Detta skedde via ett textmeddelande där
författaren av den befintliga studien presenterade sig själv och syftet med studien. De blev
även tillfrågade att rekommendera andra Bikini Fitness-atleter som skulle kunnat vara
intresserade av att delta. Genom ett snöbollsurval kontaktades ytterligare sex atleter på samma
vis som de andra atleterna. De atleter som var intresserade fick ytterligare information
gällande kriterierna för att delta i studien samt vad deltagandet i studien innebar. Till
kvinnorna föreslogs olika miljöer för intervjun, exempelvis deras hem eller ett hyrt grupprum
i biblioteket för att deltagaren skulle känna sig så bekväm som möjligt under intervjun.
Därefter bestämdes tid och plats för intervjun med sex stycken deltagare. En deltagare blev
sjuk och fick boka om intervjun. Totalt kontaktades 14 atleter inom Bikini Fitness och av
dessa atleter var det två personer som inte mötte kriteriet att vara en Bikini Fitness-atlet då de
inte hade tävlat i grenen Bikini Fitness. Två stycken var inte intresserade av att delta och fyra
kvinnor svarade inte intervjuaren när tid och plats för intervjun skulle bestämmas. Ingen
kompensation för att delta i studien distribuerades. Informationsbrevet delades ut till
deltagarna och lästes upp av intervjuaren innan intervjun och innehöll bland annat
kontaktinformation till författaren av den aktuella studien samt handledaren. Totalt sex
individuella intervjuer utfördes och varade i cirka 60 min och en telefon användes för att
ljudinspela varje intervju för senare transkribering. Deltagarna informerades att intervjuaren
var tillgänglig via telefon eller mail både i informationsbrevet men också muntligt efter
intervjun.
Analys
Data analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys utifrån riktlinjer av Lundman och
Hällgren-Graneheim (2012) med fokus på att tolka texter. Eftersom intervjuguiden samt
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analysen baserades på teori om kroppsuppfattning (Cash, 2011; Neagu, 2015) bestämdes
temat kroppsuppfattning samt sex kategorier: psykologiska faktorer, interpersonella
erfarenheter, sociokulturella influenser, fysiska egenskaper, fysiska förändringar och
beteenden innan analysen av den insamlade data. Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim
(2012) innebär en deduktiv ansats en analys utifrån förbestämda ramar utifrån en teori eller
modell och induktiv ansats innebär istället en neutral analys av texter baserade på personers
berättelser av upplevelser. Den aktuella studiens analys har därför både en deduktiv ansats på
så vis att tema och kategorier bestämdes utifrån teori om kroppsuppfattning men induktiv
ansats då författaren analyserat och brutit ut meningsenheter på ett förutsättningslöst men fritt
sätt. Samtliga intervjuer analyserades genom följande steg och ett illustrerat exempel
presenteras nedan (se figur 2): (1) Varje intervju transkriberades noga av författaren av den
aktuella studien. (2) Den transkriberade texten lästes igenom ett flertal gånger och författaren
funderade över textens innehåll. (3) Med utgångspunkt i studiens syfte och teoretiskt ramverk
om kroppsuppfattning separerades meningsenheter från texten. Detta gjordes genom att bryta
ut stycken och meningar ur texten som hängde ihop med temat kroppsuppfattning. (4)
Meningsenheterna kondenserades i sin tur till mindre texter för att bli mer lätthanterlig men
fortfarande behålla relevant och viktigt innehåll. (5) Den relevanta kondenserade texten
abstraherades där efter till koder, det vill säga en kortare beteckning av en meningsenhet.
(6) De koder som författaren ansåg ha liknande innehåll grupperades och i sin tur sorterades
in i underkategorier som skapades. Denna process pågick tills samtliga koder passat in i en
specifik underkategori. (7) Där efter sorterades underkategorier med liknande innehåll in
under de förbestämda kategorierna. (8) Slutligen presenterades analysprocessen i form av
koder, underkategorier, kategorier i sex stycken matriser (se bilaga 3–8). Resultatet
presenteras utifrån de sex ovan nämnda kategorier som motsvarar faktorer som kan påverka
och förklara kroppsuppfattning från teoretiskt ramverk om kroppsuppfattning (Cash, 2011;
Neagu, 2015) tillsammans med tillhörande underkategorier och koder.
Meningsenhet

Kondenserad
meningsenhet

Kod

Underkategori

Kategori

”Det var då jag
började tacklas
med den
hetsätningen helt
enkelt och det
begäret efter mat
var mycket
starkare än vad
jag var förberedd
på för jag tänkte
ju göra så att jag
trappade upp
dieten eller
kalorierna sakta
liksom men jag
kunde inte ens
hantera mat, åt
jag då kändes det
som att jag var
tvungen att äta till
jag var
proppmätt.”

Började tacklas
med hetsätning,
kunde inte
hantera mat och
kände mig
tvungen att äta till
jag var
proppmätt.

Hetsätning

Störda
ätbeteenden efter
tävling

Beteenden

Figur 2. Illustrerat exempel på processen från meningsenhet till kategori i analysarbetet.

12
Resultat
Resultatet är baserat på deltagarnas beskrivna upplevelser, tankar och ord från intervjuerna
gällande erfarenheter av kroppsuppfattning kopplat till Bikini Fitness. Deltagarna i den
aktuella studien hade erfarenheter och upplevelser av både positiv och negativ
kroppsuppfattning kopplat till sporten och tävling. Mer specifikt beskriver följande resultat
atleternas upplevelser utifrån varje enskild faktor som kan förklara kroppsuppfattning
(kategorier).
Psykologiska faktorer
Socialt stöd. Deltagarna i den aktuella studien upplevde socialt stöd från familj, vänner
och coachen gällande sitt deltagande i sporten och tävling. Exempelvis nämndes upplevelser
som att familj och vänner stöttar mina val, de motiverar mig, gav mig energi och hjälpte mig
med tävlingssatsningen genom att exempelvis hjälpa till på gymmet. Det rapporterades också
ett socialt stöd från coachen där exempelvis coach hjälper med kost och träning och coach
stöttade mig backstage på tävling nämndes. Hjälp med kost och träning handlade både om att
coachen anpassade kost- och träningsupplägg efter atletens önskemål men också att coachen
förändrade kost- och träningsschemat inför varje fas i dietperioden. Deltagarna nämnde också
att coachen har en stor betydelse och viktig roll för atletens framgång och hälsa under
dietperioden. Följande två citat illustrerar deltagarnas upplevelse av socialt stöd:
Min pojkvän /…/ boostar med energi när jag själv inte har den /…/ han är jätteduktig på att
höja mig när jag själv inte kan göra det /…/ har en förståelse eftersom han gymmar mycket
själv, är intresserad av kost och träning, då kan han hjälpa till när det behövs också.
På tävlingen, backstage/…/ min bästa vän/coach stöttade mig jättemycket så jag kände ett
starkt stöd gjorde jag. Jag tror att jag blev lugnare av att ha henne där som skötte allt runt
omkring, såg till att saker blev gjorda och så.
Det fanns också deltagare som upplevde ett bristande socialt stöd från både familj/vänner och
coachen. Detta kunde exempelvis handla om att atleten kände sig ensam eller saknade socialt
umgänge (är ensam) eller att vänner tog avstånd i samband med deltagarens ökade intresse
för träning och Bikini Fitness. Några deltagare upplevde också att de inte fick tillräcklig hjälp
från sin coach eller att de saknade stöd från coachen i samband med tävling. Situationer som
nämndes var att coachen inte hjälpt deltagaren med poseringsträning, kostschema anpassat till
deltagaren eller lagt upp en plan för tömning/laddning innan tävling. Deltagarna rapporterade
också att samarbetet med coachen tog slut direkt efter tävlingen. Andra åsikter som
rapporterades var att coachen inte brydde sig om deltagaren vilket följande citat belyser:
Min coach/…/ hade aldrig tid för att poseringsträna, hon fixade aldrig nytt schema, det sög
ju ganska hårt att lägga ut dom pengarna på någon som inte ens bryr sig om sin atlet. /…/
Det är så viktigt att dom bryr för det är dom man ska kunna luta sig på om det är nånting.
Så det känns ju skit att lägga pengar på någon som bara sket i en.
Självförtroende. De flesta deltagarna upplevde ett bra självförtroende som blivit bättre i
samband med deltagandet i Bikini Fitness. De rapporterade åsikter som jag tycker att jag är
fin, tycker om min kropp mer och att de tycker om sig själva. Deltagarna nämnde däremot
också ett bristande självförtroende där några upplevde en osäkerhet gällande framförallt sitt
utseende men också förmågor och prestation generellt. Osäkerheten som nämndes handlade
exempelvis om att atleten kände sig osäker i sin kroppsform under perioden efter tävling eller
att hon var osäker på sin prestation gällande viktnedgång inför tävling.
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Följande citat belyser en deltagares upplevelse av sitt självförtroende: ”Jag har bättre
självförtroende idag än vad jag hade innan Bikini Fitness och jag tycker om mig själv och min
kropp mycket mer idag.”
Interpersonella erfarenheter
Omgivningens reaktioner på deltagarens kropp/utseende. Deltagarna rapporterade ett
flertal positiva och negativa interpersonella erfarenheter. De hade erfarenhet av att få beröm
från omgivningen gällande kroppen/utseendet, framförallt under tävlingsperioden. Det var få
som upplevde att de fick komplimanger under perioden efter tävling vilket de ansåg kunde
påverka deras egen uppfattning om sitt utseende. En av deltagarna nämnde att hon fått så
mycket uppmuntran och komplimanger när hon närmade sig tävlingsformen att hon var rädd
att lämna formen och återgå till ett vardagligt tillstånd efter tävling. Atleterna nämnde bland
annat beröm i form av bekräftelse för mitt utseende, beröm för muskler/vältränad, beröm för
viktnedgång och komplimanger för specifika kroppsdelar vilket följande citat belyser:
Man lägger ut något på sociala medier så får man någon slags bekräftelse på att “fan va bra
du ser ut” eller “jävlar va vältränad” /…/ så blir man på något sätt lite ytlig av bekräftelsen
som man får. /…/ Jag får mest feedback över min mage /…/ är den kroppsdelen jag gillar
mest med min kropp. /…/ Men man vill ju gärna ha bekräftelse på dom delarna som man
själv tycker om med sig själv för att stärka den bilden man själv har av den kroppsdelen.
Deltagarna upplevde också att de fick kritik från sin omgivning för atletens kroppsstorlek och
negativa kommentarer om muskler, där atleterna kunde få kommentarer att det var för stora
eller hade för mycket muskler än vad som ansågs vara snyggt eller kvinnligt. Dock var
negativa reaktioner på kroppen/utseendet inget som förekom särskilt ofta enligt deltagarna.
Följande citat belyser upplevd kritik från omgivningen gällande kroppen/utseendet: ”Jag
var och handlade och fick en kommentar av en äldre dam att “men gud vilka grova armar du
har, det är ju inte kvinnligt”.”
Omgivningens reaktioner på Bikini Fitness-deltagandet. Deltagarna upplevde även att
omgivningen reagerade på atleternas deltagande i Bikini Fitness, både positivt och negativt.
De positiva reaktioner som rapporterades var exempelvis de inspirerades av mig, tyckte att
det jag gör är häftigt och tycker att jag är duktig inom sporten. Följande citatet speglar en
deltagares erfarenhet av omgivningens reaktion: ”Det enda som jag blivit bemött av /…/ de
var peppade att jag skulle tävla och att det jag gör är häftigt och att folk inspirerades.”
Det förekom också erfarenheter av omgivningens negativa reaktioner på Bikini Fitnessdeltagandet. De rapporterade att omgivningen gav negativa kommentarer på kosten som
handlade om den typ av mat det åt och att det såg motbjudande ut eller liknande, oftast under
dietperiod. De upplevde också att omgivningen kritiserade träningsmängden, var generellt
skeptiska till diet och träning eller ansåg att deltagarna förstör kroppen genom att delta i
sporten som följande citat visar: ”Folk har kunnat uttrycka sig som att ”men inte ska du väl
förstöra din kropp”.”
Sociokulturella influenser
Bikini Fitness-atleters kroppsideal. En sociokulturell influens som nämndes av
deltagarna var Bikini Fitness-atleters kroppsideal där lagom muskelmassa och former
rapporterades (se nedanstående citat). Former handlade om att atleterna ville ha mer fett på
kroppen än vid tävlingsform samt ha en kvinnlig kroppsform. Denna underkategori handlade
om Bikini Fitness-deltagarnas definition och upplevelse av kvinnokroppsideal.
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Hur jag gärna vill se ut så är det att ha muskler, lagom mycket då /…/ vara slimmad men
ha kvar min kvinnlighet och mina former. Jag vill inte förlora mina bröst bara för jag är så
smal. /…/ Vill ha en ”nice sommarkropp med rumpa, bröst men ändå smal mage.
De flesta atleterna berättade att de ansåg att det inte finns något kroppsideal varken inom
eller utanför sporten vilket citatet nedan visar:
Jag tycker inte att det finns en idealkropp. Jag är väldigt mycket emot att prata ideal och
vad är fint på kvinnan. För mig är det tydligt att kvinnor med samma kroppsvikt ser helt
olika ut så att säga att det finns ett ideal, det saknar grund. /…/ jag tycker inte att det finns
ett typiskt kvinnoideal.
Värdering av kroppen/utseendet. Alla deltagarna rapporterade att utseendet och kroppen
är viktigt eller har betydelse och var också en åsikt som uttrycktes flera gånger. Få deltagare
ansåg att utseendet och kroppen inte är så viktigt. Följande citat belyser hur deltagarna i
studien värderade utseendet och kroppen:
Utseendet har betydelse och det har betytt väldigt mycket. /…/ Mitt mående var extremt
kopplat till hur jag såg ut och min form och det är det jag tycker idag är så himla farligt
med den här sporten att måendet blir kopplat till det fysiska.
Media-influenser. Den media-influens som nämndes flera gånger var att sociala medier
inspirerar kvinnor att eftersträva att ha en stor rumpa och ben. Två atleter rapporterade även
att de hämtar inspiration gällande kropp och utseende från sociala medier. Detta speglas i
följande citat: ”Har sett på sociala medier att nu ska man ha rumpa och ben. /…/ Sökt väldigt
mycket inspiration på Youtube och Instagram.”
Kroppsfokus relaterat till Bikini Fitness. Deltagarna i den aktuella studien rapporterade
att de upplevde att Bikini Fitness och kroppsbyggnadssporten är utseendefixerad och att man
jämför sig och kropp med andra gällande sin kropp och utseende. Detta representerar följande
citat: ”Man blir definitivt mer medveten om hur man ser ut när man tävlar på ett negativt sätt
skulle jag säga, p.g.a. att man fokuserar väldigt mycket på detaljer och man jämför sig
extremt mycket med andra.”
Fysiska egenskaper
Positiv upplevelse av fysiska egenskaper. Deltagarna nämnde flera positiva upplevelser
av fysiska egenskaper som stark, slimmad, lagom vältränad och tävlingsformen. Citaten
nedan visar exempel på de fysiska egenskap som kvinnorna upplevde och var mycket nöjd
över: ”Jag är stor och stark. /…/ Jag trivs i att känna mig stark. Jag är inte överdrivet
vältränad. /…/ Jag är vältränad men /…/ jag är liksom inte hulken.” ”Jag var redan tonad och
slimmad innan.”
Ytterligare ett citat som visar hur en deltagare positivt upplevde sina fysiska egenskaper:
Under dietperioden och på tävling /…/ jag kände mig nöjd över tävlingsformen. /…/
mådde relativt bra, eller fysiskt mådde jag inte så bra för jag var ju extremt trött och
hungrig och ganska lättirriterad speciellt på slutet men jag mådde ändå bra på det sättet att
jag kände mig nöjd över formen och det var det allt kretsade kring.
Negativa upplevelser av fysiska egenskaper. De negativa upplevelser av fysiska
egenskaper som deltagarna upplevde var för mycket massa, att de ansåg sig själva vara för
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stora och ha för mycket kroppsmassa av framförallt fett och muskler. Sedan nämndes även
negativa upplevelser att de hade för lite muskelmassa eller små bröst. Följande citat speglar
atleternas negativa upplevelse av fysiska egenskaper: ”Jag hade mycket mer massa än vad
dom andra hade så jag var egentligen lite för grov.” ”Mer massa än vad vanliga bikini tjejer
har vilket kan vara negativt för mig.”
Fysiska förändringar
Negativa upplevelser av förändring av kroppsvikt. De fysiska förändringar som Bikini
Fitness-deltagarna upplevde var förändring på kroppsvikt. Nästan samtliga deltagare
rapporterade negativa upplevelser av förändring på kroppsvikt för huvudsakligen missnöjd
med viktuppgång efter tävling nämndes vilket följande citat belyser:
Det var ångest och man kände sig besviken på sig själv. /…/ Jag tacklades med tankarna
att jag ville gå på diet igen för så fort jag gick upp. /…/ 5 kg gick väldigt fort att gå upp
och då ville jag ju gå ner dom kilona igen. /…/ Jag började på något nytt upplägg och
någon ny idé som jag hade kring kost och träning. /…/ Det kanske är därför jag idag tycker
att tävling i Bikini Fitness definitivt inte är för alla.
Positiva upplevelser av förändring av kroppsvikt. Det rapporterades också positiva
upplevelser av förändring av kroppsvikt av deltagarna. Det var några som var nöjda med
viktnedgången i samband med dietperioden innan tävling då målet var att gå ner i vikt för att
nå tävlingsformen samt en person som var nöjd med viktuppgång. Atleten som var nöjd med
viktuppgången efter tävling ansåg att det var hälsosamt och ett tecken på att kroppen fungerar
som den skall. Följande citat belyser upplevelsen av viktnedgång:
Jag låg på 70 när jag började, sen sista tävlingsdagen så låg jag på 56 kg. /…/ ett tag så
kändes det jättebra men så var det vissa gånger när jag tittade mig själv i spegeln och bara
tyckte att det var äckligt. /…/ Det var jättehäftigt att göra en sån grej /…/ man förstod
nånstans på vägen att här någonstans kanske jag hade velat vara normalt sätt för jag låg lite
för högt i vikt från början.
Skada eller sjukdom. Två atleter berättade att de hade fått förhöjda levervärlden i
samband med tävlingsperioden, en atlet fick det under dietperioden och en fick det efter
tävling. Deltagaren som fick förhöjda levervärlden under dietperioden fick också magsår samt
gamla skador som återkom. En av deltagarnas upplevelse presenteras i följande citat:
Då mådde min kropp såpass dåligt så att jag gick upp typ 6 kg på en vecka och var så jäkla svullen
och mådde jättejätte dåligt och hade frossa och hjärtklappning och allt vad det var. Då då bokade
jag en läkartid och kollade och då hade jag liksom fått förhöjda levervärden och min kropp mådde
så dåligt och jag berättade det för min coach och hon sa bara ”nä men det stabiliseras när du slutar
äta eller börjar äta bra igen”.

Beteenden
Tävlingsdiet. Ett beteende som rapporterades av deltagarna i den aktuella studien var diet
med strikt kostschema och kaloriunderskott som nämnda komponenter. Deltagarna
rapporterade att de under dietens gång som varade mellan 12–19 veckor skulle gå ner ca ett
halvt kilo per vecka och totalt ungefär tio kilo beroende på startvikt. De vägde maten,
anpassade kaloriintag efter träning och åt fett- och kolhydratssnål mat. Trots att tävlingsdiet
krävs för att kunna tävla i Bikini Fitness upplevde samtliga atleter att dieten var jobbig då de
var hungriga hela tiden, trötta/saknade ork och var irriterade. Upplevelserna gällande dieten
beskrivs i nedanstående citat:
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Ganska så strikt kostschema som jag följer och har x antal kalorier som ska ätas varje dag.
/…/ Nu så är det såhär “nu äter du det som står på pappret och så lämnar du resten”. Jag
väger maten, jag har ett helt dokument med massa olika recept som täcker upp för frukost,
lunch, middag, mellanmål.
När jag tävlade hade jag en ganska dålig relation till mat. /…/ Jag gick på ett sånt
underskott /…/ vilket inte var så jättehälsosamt kan jag ju tycka. /…/ När man går på ett så
grovt underskott och tränar så mycket då blir man väldigt väldigt hungrig och det är inte en
jättebra kombination.
Hur träning prioriteras jämfört med andra aktiviteter. Ett annat beteende som
rapporterades av deltagarna var prioritering av träning jämfört med andra aktiviteter där
deltagarna prioriterar träning mest och presenteras i följande två citat: ”När man är under
dieten så har träning gått före allt annat.”. ”Man lever och andas träning /…/ Det är inte
jättemycket annan tid.”
Störda ätbeteenden efter tävling. Nästan alla deltagare rapporterade störda ätbeteenden
efter tävling, så som hetsätning, negativa känslor vid intag av ”onyttig” mat eller ångest vid
intag av mycket mat och kompensering med träning eller tömning (spydde efter maten).
Atleterna upplevde att perioden efter tävling var svår att hantera då begäret efter mat och
mättnadskänsla var så pass starkt att atleterna inte kunde kontrollera sig själva gällande
ätbeteendet. Detta resulterade i att de fick en ohälsosam relation till mat och träning genom
överdrivet högt intag och försök att kompensera hetsätningen med olika former av tömning
som träning. Följande citat belyser en deltagares störda ätbeteende:
Efter tävlingen mådde jag inte bra för då hade jag inte tyglarna på vad jag ska äta längre
och fick bestämma själv vad jag ska äta /…/ jag inte kunde kontrollera det. /…/ Det var då
jag började tacklas med hetsätningen. /…/ begäret efter mat var mycket starkare än vad jag
var förberedd på /…/ jag kunde inte hantera mat. Åt jag kändes det som att jag var tvungen
att äta till jag var proppmätt. Det hände att jag spydde efter jag åt /…/ jag kunde
kompensera med träning ibland också. /…/ Det var ju ångest och liksom att man kände sig
besviken på sig själv. Jag hanterade det liksom inte, jag tog inte tag i det riktigt utan bara
lät det vara så.
Kontroll av kost utanför tävlingsdiet. Ett annat beteende som uttrycktes många gånger
av samtliga deltagare var kontroll av kost utanför tävlingsdiet (icke-säsong), det vill säga att
atleterna anpassade energiintag efter träningsmängd, hade koll på mängd mat som de åt, hade
koll på vilken typ av mat de åt och kontroll över kaloriintag även om ingen tävlingsdiet var
aktuell. Dessa beteenden speglas i följande två citat:
Det jag väger nu är mina matlådor och det är för att se till så jag får i mig nog med mat.
Jag behöver ha koll på att jag får i mig det jag måste få i mig för jag har märkt att när jag
inte väger maten så äter jag inte tillräckligt mycket. Och jag har som gyllene regel att har
jag inte ätit nog så har jag inte rätt att träna heller.
Jag äter frukost, mellanmål, lunch, mellanmål och middag eller kvällsmat. Fortfarande så
anpassar jag min kost ganska mycket efter hur min träning ser ut. Ska jag träna stora
muskelgrupper kanske jag måste äta lite mer medan om jag bara ska ta en promenad eller
köra ett kort cardiopass så kanske jag skippar middag och äter ett mindre kvällsmål istället.
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Planering av kost utanför tävlingsdiet. Alla deltagare planerade även sin kost utanför
tävlingsdiet då de planerar veckans mat och bestämde vad och hur mycket de skulle äta under
kommande vecka. Detta gjordes för att spara tid och för att ha koll på matmängden samt
slippa bli hungriga. Nedan citat belyser deltagarnas erfarenheter av planering av kost utanför
tävlingsdiet:
Jag brukar försöka bestämma vad jag ska laga för matlådor på söndagar så jag har färdiga
matlådor i alla fall söndag till fredag lunch. På fredagar och lördagar brukar vi äta lite
godare och ”helgigare” mat. Men jag brukar som sagt försöka planera veckans mat
någorlunda så jag vet vad jag ska handla och så.
Undvikande beteenden. Olika undvikande beteenden rapporterades av deltagarna i den
aktuella studien. Några atleter undvek att gå till gymmet efter tävlingsperioden på grund av att
de kände skam över sin kropp då de lämnat tävlingsformen och gått upp i vikt. De gick inte på
sociala tillställningar under dietperioden för att slippa frestelsen av annan mat än den som
tillhörde kostschemat, eller åt inte bland andra personer efter tävlingen på grund av upplevd
skam över mängden mat som atleten åt vilket nedan citat belyser: ”Så står man och gråter en
halvtimme innan för man inte vågar gå in på gymmet för dom har sett en smal och så nu ser
man ut eller kände sig som en elefant.”
Jag skämdes över hur mycket jag åt /…/ om någon skulle gå ut och hämta något i bilen
eller om jag blev ensam hemma på något vis, då behövde jag inte skämmas inför någon
mer än mig själv så då kunde jag börja äta igen när ingen såg för att sen försöka sluta när
man då fick sällskap, så höll det på.
Träning under dietperioden. Under dietperioden rapporterade atleterna att de tränade en
hög träningsmängd, vanligtvis fem till sex styrketräningspass per vecka som varade i en till
två timmar samt sex till sju konditionspass per vecka som varade i cirka en timme. Även
längre promenader togs dagligen av de flesta deltagarna under förberedelsetiden inför tävling
för att förbränna kalorier och fett för tävlingsformen. Deltagarna upplevde att de var trötta och
saknade ork samt tyckte att det var jobbigt att de inte kunde prestera lika bra gällande sin
träning under denna perioden. En deltagare nämnde att det var tufft att ständigt behöva
minska på vikterna under sina styrketräningspass, att hon var besviken på sin prestation.
Planering och kontroll av träning utanför dietperioden. Gällande planering och
kontroll av träning utanför dietperioden ansåg atleterna att de inte planerade sin träning (ingen
planering) utan tränade vad de kände för i stunden, gjorde träningsupplägget samma dag men
planerade in veckans träningspass. Två deltagare upplevde dock att de hade ett
träningsberoende där de kände tvång att träna och ångest om de inte gick till gymmet samt
var besatt av att ha kontroll över sin träning. Deltagares erfarenhet av planering av träning
utanför dietperiod speglas i nedan citat:
Inte jättemycket planering för jag gör nog det när jag går till gymmet, sätter upp en plan på
vad jag ska börja med och vad jag ska göra. /…/ det gör jag på väg till gymmet eller när
jag väl kommer dit och ser vad som är ledigt. /…/ övningarna tänker man inte på /…/ jag
sätter aldrig upp en så specifik plan innan jag går till gymmet.
Syfte med träning. Samtliga deltagare rapporterade att de tränade för att förbättra
kroppen som utseende. Styrketräning utfördes med syfte att bygga muskler, speciellt under
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icke-säsong när tävlingsperioden var över samt konditionsträning gjordes endast med syfte att
bränna fett och kalorier inför tävling vilket följande citat belyser:
Konditionsträning är för att gå ner i vikt… så det är det som är syftet. Syftet med
styrketräning är att bygga muskelmassa /…/ och sista veckan inför tävling så blir det för att
trycka ut sista vätskan som finns i musklerna.
Reflektion/granskning av kroppens status. Ett vanligt beteende som nämndes av
deltagarna var reflektion eller granskning av kroppens status där de flera gången per dag
granskade sig själva och sin kropp genom att titta sig i spegeln, fota eller filma sin kropp i
träningskläder eller bikini/sport-bh. Citatet nedanför speglar en deltagares erfarenheter av
granskning av kroppen:
Enda gången man behöver granska sig själv är när man tävlar, när man väl kör sin
tävlingsperiod. /…/ men jag granskar mitt utseende varje dag /…/ mycket sker per
automatik. /…/ har ett vanemönster att titta på mig själv och det kan vara även när man går
upp på morgonen och ställer sig i spegeln.
Diskussion
Syftet med studien var att undersöka Bikini Fitness-atleters erfarenheter och upplevelser av
kroppsuppfattning kopplat till sporten och tävling. Resultatet i den befintliga studien påvisade
upplevelser av både en positiv och negativ kroppsuppfattning beroende på vilken komponent
som undersöktes och analyserades. Gällande psykologiska faktorer, interpersonella
erfarenheter, sociokulturella influenser, fysiska egenskaper samt fysiska förändringar
rapporterades upplevelser gällande faktorer som kan förklara och påverka
kroppsuppfattningen både positivt och negativt. De positivt kopplade upplevelserna handlade
exempelvis om att deltagarna upplevde socialt stöd från vänner och familj, fick beröm från
omgivningen gällande kroppen/utseendet samt att atleternas kroppsideal stämde någorlunda
överens med positivt upplevda fysiska egenskaper. Sådana faktorer kan bidra till eller vara
kopplat till en positiv kroppsuppfattning stöd (Cash, 2011; Neagu, 2015). De upplevelser som
kan kopplas till en negativ kroppsuppfattning var exempelvis att deltagarna saknade socialt
umgänge, blev kritiserade av omgivningen, jämförde sin kropp och sitt utseende med andra
samt hade en negativ upplevelse av viktuppgången efter tävling. Detta är faktorer som kan
förklara och/eller bidra till en negativ kroppsuppfattning (Cash, 2011; Neagu, 2015). Slutligen
rapporterades främst upplevelser gällande beteenden som kan påverka och förklara en negativ
kroppsuppfattning. Det handlade exempelvis om olika ätstörda beteenden som hetsätning eller
kontrollbeteenden, överdrivna och ohälsosamma träningsbeteenden,
kroppsgranskningsbeteenden samt undvikande beteenden. Sammanfattningsvis går det att
konstatera att den befintliga studiens resultat indikerade på att deltagarnas rapporterade
upplevelser kan tolkas som faktorer kopplat till både positiv och negativ kroppsuppfattning.
Kroppsuppfattningen verkade däremot rapporteras något olika beroende på vilken period i
förhållande till tävling som atleten refererade till, då exempelvis kroppsmissnöjet
rapporterades vara som störst perioden efter tävling. Den aktuella studiens resultat diskuteras
utifrån teori om kroppsuppfattning och tidigare forskning i varje kategori: psykologiska
faktorer, interpersonella erfarenheter, sociokulturella influenser, fysiska egenskaper, fysiska
förändringar och beteenden.
Psykologiska faktorer
Enligt Cash (2011) och Neagu (2015) finns det en koppling mellan socialt stöd och
kroppsuppfattning där upplevt socialt stöd bidra till en positiv kroppsuppfattning. Personer
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som upplever ett bristande socialt stöd har däremot större risk att utveckla en negativ
kroppsuppfattning jämfört med de som upplever ett socialt stöd (Cash, 2011; Neagu, 2015).
Deltagarna i den aktuella studien rapporterade att de upplevde stöd från familj/vänner och
coachen kopplat till deltagandet i sporten och tävling, något som kan bidra till en positiv
kroppsuppfattning. Atleterna upplevde också ett bristande socialt stöd från vänner/familj och
coachen. De upplevde en saknad av socialt umgänge samt att vänner tagit avstånd i samband
med deltagarens ökade intresse för träning och kroppsbyggnadsporten. Detta kan istället bidra
till en negativ kroppsuppfattning (Cash, 2011; Neagu, 2015). Delvis går den aktuella studiens
resultat i linje med tidigare forskning som kommit fram till att deltagandet i
kroppsbyggnadssporten kan påverka sociala relationer negativt genom exempelvis förlust av
vänskaper på grund av atletens starka fokus på sporten (Aspridis et al., 2014). Även studien
på bodybuilding-atleterna visade att deltagarna upplevde förlust av sociala relationer i
samband med det starka fokus på sporten. Samtliga av dessa deltagare upplevde också
kroppsmissnöje (Chaba et al., 2018). Då atleterna i den befintliga studien upplevde både
socialt stöd och bristande socialt stöd från familj/vänner och coach i samband med
sporten/tävling kan slutsatsen dras att deltagarnas kroppsuppfattning påverkas både positivt
och negativt av socialt stöd som psykologisk faktor. Dock kan det vara aktuellt att ha i åtanke
att tidigare forskning har kommit fram till att deltagandet i sporten kan ha negativa
konsekvenser på sociala relationer (Aspridis et al., 2014), vilket skulle kunna påverka det
sociala stödet negativt och i sin tur kroppsuppfattningen negativt. Deltagarna i den befintliga
studien nämnde även att coachen hade en viktig roll gällande framgång och hälsa i samband
med tävling vilket skulle kunna tyda på att coachen bidrog med ett typ av socialt stöd som
atleten behövde mycket i samband med tävling. Olika personer och situationer behöver olika
typer av socialt stöd (Lox et al., 2014), vilket kan innebära att socialt stöd från coachen hade
en betydande påverkan på atletens kroppsuppfattning i samband med tävling. Lindwall (2003)
menar också att kvinnor inom estetiska sporter (ex. Bikini Fitness) som har en krävande
coach/omgivning kan utveckla kroppsmissnöje och relaterade ohälsosamma beteenden.
Möjligen kan detta göra att de atleter inom Bikini Fitness och kroppsbyggnadssporten som
inte upplever socialt stöd blir extra påtagliga för dess negativa konsekvenser på
kroppsuppfattningen. Det skulle kunna förklara varför tidigare forskning upptäckt både lågt
upplevt socialt stöd och kroppsmissnöje bland utövare kopplat till sporten (Chaba et al.,
2018). Det bör noteras att Bikini Fitness en relativt ung gren som huvudsakligen kvinnliga
nybörjare inom sporten deltar i (Valdez, 2016), vilket sätter mer press på kunskap hos
coacherna men som i många fall saknas (Laukka, 2014). Detta skulle kunna förklara vikten av
upplevt socialt stöd, kanske framförallt från coacher, inom sporter som Bikini Fitness samt
problematisera socialt stöd som påverkansfaktor på atleternas kroppsuppfattning. Vanligtvis
avslutas samarbetet med coachen när tävlingen är över, vilket möjligen kan förklara det
bristande sociala stöd från coacher som upplevdes av atleterna efter tävling men också
ifrågasätta på vilket sätt den periodbaserade coachningen påverkar atleternas upplevda sociala
stöd och kroppsuppfattning. Möjligen kan behovet av socialt stöd från coachen skilja sig
beroende på erfarenheter inom disciplinen, vilket kan bekräftas av att behovet av socialt stöd
är individuellt och beror på situation (Lox et al., 2014).
Individer med ett bristande självförtroende riskerar att utveckla en negativ
kroppsuppfattning jämfört med de som har bättre självförtroende (Cash, 2011; Neagu, 2015).
Även Johnson och Wardle (2005) fann i sin studie en positiv korrelation mellan
kroppsmissnöje och lågt självförtroende. De flesta deltagarna i den aktuella studien
rapporterade ett bra självförtroende, dock nämndes det en osäkerhet gällande både utseende
och prestation kopplat till tävling och perioden efter. Detta kan förstås med hjälp av en
tidigare studie där de kvinnliga idrottarna rapporterade att deras kroppsuppfattning varierade
beroende på vilken kontext de befann sig i och hur de identifierade sig (Krane et al., 2001),
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vilket med teori om kroppsuppfattning (Cash, 2011; Neagu, 2015) som stöd möjligen kan
vara kopplat till självförtroendet. Bikini Fitness-atleterna kan ha upplevt en positiv
kroppsuppfattning innan tävling då det är en period med starkt påtagliga resultat både
utseendemässigt och prestationsmässigt vilket kan ha ökat självförtroendet. Detta kan också
förklara varför atleterna upplevde ett sämre självförtroende efter tävling då de flesta atleterna
var missnöjda med sin kropp, sina resultat och prestationer. Sammanfattningsvis skulle detta
kunna tyda på att atleternas kroppsuppfattning kan ha påverkats både negativt och positivt av
självförtroende som psykologisk faktor.
Enligt de åsikter och erfarenheter som uttrycktes av deltagarna gällande psykologiska
faktorer så går det att konstatera att atleternas upplevelser kan påverka eller förklara både en
negativ kroppsuppfattning och positiv kroppsuppfattning. Det kan också tydas att
kroppsuppfattningen var mer positiv före tävling än efter tävling, vilket möjligen kan
påverkas av det sociala stödet men också nivån av självförtroende.
Interpersonella erfarenheter
Det finns ett samband mellan kommentarer eller kritik/beröm från omgivningen och en
individs kroppsuppfattning där exempelvis negativa kommentarer eller kritik kan bidra till en
negativ kroppsuppfattning samt beröm kan bidra till en positiv kroppsuppfattning (Rieves &
Cash, 1996; Cash, 2011; Neagu, 2015). Då samtliga deltagare upplevde beröm gällande sin
kropp/utseende från omgivningen under tävlingsperioden kan det bidra till en positiv
kroppsuppfattning hos atleterna. Däremot förändras Bikini Fitness-atleters sin kroppsform
beroende på vilken period de befinner sig i, vilket skulle kunna problematisera det faktum att
beröm framförallt mottogs under specifika perioder (före och under tävling). En av deltagarna
nämnde att hon fått så mycket komplimanger för sin tävlingsform att hon inte ville återgå till
en vardaglig form trots att det var nödvändigt. Möjligen kan beröm för kroppen/utseendet från
omgivningen vara problematiskt för atleter som frekvent går igenom kroppsliga förändringar
och tävlar i en sport där deras kropp och utseende ska bedömas, dock är det endast en
spekulation och behöver vidare studeras. Dock kan detta förstås av en tidigare studie som
kommit fram till att omgivningens värderingar och i sin tur kommentarer på en atlets kropp
påverka kroppsuppfattningen (Grogan, 2017). Även om det inte var vanligt så förekom det
också att atleterna i den aktuella studien fick kritik för sin kroppsstorlek utanför
tävlingsperioden, vilket kan påverka deras kroppsuppfattning negativt. Slutsatsen kan därav
dras att om omgivningen endast värderar en Bikini Fitness-atlets kropp högt under
tävlingsdieten och på tävling genom att ge komplimanger, påverkar det inte nödvändigtvis
hennes kroppsuppfattning positivt. Detta då dietperioden och tävlingsperioden endast varar en
tillfällig period och inte representerar en vardaglig form, vilket också skulle kunna förklara
rädslan att återgå till en vardaglig form som upplevdes. Bikini Fitness är en sport där atleterna
förändrar sitt utseende och kropp och sedan får det bedömd/kritiserad av domare (Owen,
2015; Grogan, 2017). Detta kan möjligen skapa en uppfattning för omgivningen att det är
relevant att ge atleterna synpunkter gällande deras kropp/utseende och därav kan förklara
varför samtliga atleter hade erfarenhet av att få sin kropp/utseende kommenterat.
Det finns ett samband mellan omgivningens givna budskap och en individs
kroppsuppfattning (Cash, 2011; Neagu, 2015). Tidigare forskning har visat att atleter inom
figur-kategorin upplevde att omgivningen var dömande gällande atleternas deltagande i
sporten och deras kostvana (Aspridis et al., 2014). Detta stämmer överens med den aktuella
studiens resultat där deltagarna upplevde att de fick negativa kommentarer gällande den typ
av mat de åt exempelvis under dieten eller att omgivningen ansåg att atleterna förstörde sina
kroppar genom att delta i Bikini Fitness. Däremot rapporterades det även positiva upplevelser
av beröm i den aktuella studien. Sammanfattningsvis är det uppenbart att det finns en generell
kritik mot deltagandet i sporten och allt vad det innebär vilket möjligen kan göra Bikini
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Fitness-atleter extra utsatta för kommentarer gällande kropp och utseende vilket i sin tur kan
påverka kroppsuppfattningen negativt. Eftersom deltagarna däremot upplevde både positiva
och negativa reaktioner från omgivningen kan atleternas kroppsuppfattning påverkas både
positivt och negativt även om den positiva feedbacken nödvändigtvis inte behöver innebära en
positiv påverkan på kroppsuppfattningen i sporten och situationer som atleternas. Slutligen
enligt de interpersonella erfarenheter som rapporterades av deltagarna i den aktuella studien
kan slutsatsen dras att denna komponent kan förklara både en negativ och positiv
kroppsuppfattning hos atleterna men huvudsakligen en negativ kroppsuppfattning efter
tävling sett utifrån kommentarer kopplat till kroppen/utseendet. Det går också att förstå att det
finns en komplexitet gällande omgivningens kommentarer kopplat till kroppsuppfattning,
både kritik och beröm.
Sociokulturella influenser
Individer som upplever press att leva upp till ideal eller standarder och jämför sin
kropp/utseende med andras tenderar att uppleva en mer negativ kroppsuppfattning och
tvärtom (Cash, 2011; Neagu, 2015). Samtliga deltagarna i den aktuella studien rapporterade
detaljerade kroppsideal och standarder gällande utseendet. Det går att tolka likheter mellan
det kroppsidealet som deltagarna nämnde med det så kallade ’fit’-idealet som är populärt
bland kvinnor, speciellt på sociala medier (Uhlmann et al., 2017). Detta stämmer även
överens med en tidigare studie på kvinnliga idrottare där det rapporterades ett orealistiskt
kroppsideal likt ’fit’-idealet (Krane et al., 2001). Bikini Fitness-atleterna upplevde också att
sociala medier inspirerar kvinnor att eftersträva ett kroppsideal mycket likt det beskrivna ´fit´idealet. Intressant var också att atleterna i den befintliga studien berättade att de ansåg att
kroppsideal inte existerar varken inom eller utanför sporten. Detta trots att det finns tydliga
restriktioner hur tävlingskroppen bör se ut inom Bikini Fitness och att sporten indirekt går ut
på att uppnå dessa ideal (Silverman, 2017). Möjligen kan denna motsägelse bero på att
idealen som existerar både utanför och inom sporten är så självklara och framställda som
det ”normala” kroppsliga tillståndet vilket gör det svårt för utövare inom sporten att uppfatta
dem som ideal. Dock är detta endast spekulationer och behöver vidare undersökas.
Även om ’fit’-idealet är relativt svårt att uppnå för den övriga populationen är det en
vältränad fysik som efterfrågas och ofta uppnås inom Bikini Fitness (Homan, 2010), vilket
skulle kunna tyda på att kvinnor inom sporten upplever en positiv kroppsuppfattning. Detta då
det går att anta att atleternas kroppsverklighet matchar kroppsidealet, vilket Grogan (2017)
beskriver kan påverka kroppsuppfattningen positivt. Det bör även tilläggas att deltagarna i
den aktuella studien rapporterade positiva upplevelser av fysiska egenskaper som liknade det
rapporterade kroppsidealet. Dock som tidigare nämnt finns det tydliga standarder för hur
atleternas kroppar bör se ut inom Bikini Fitness (Silverman, 2017), vilket kan upplevas som
en hög press att leva upp till idealet. Något som kan påverka kroppsuppfattningen negativt
(Cash, 2011; Neagu, 2015). Tidigare studier visar också att det finns en koppling mellan ’fit’idealet och engagemang i ohälsosamma träningsbeteenden för att uppnå en smal och vältränad
kropp (Homan, 2010; Uhlmann et al., 2017). Det skulle kunna kopplas till de kroppsrelaterade
beteenden som rapporterades av atleterna i den aktuella studien och en negativ
kroppsuppfattning.
Individer som jämfört sig och sin kropp med andra riskerar att utveckla kroppsmissnöje
jämfört med individer som överlag inte jämför sig med andra (Grogan, 2017). Alla deltagarna
i den aktuella studien rapporterade att kroppen och utseendet var viktigt och att Bikini Fitness
är en utseendefixerad sport. De jämförde sig och sin kropp/utseende med andra, något som
skulle kunna hänga ihop med atleternas höga värdering av kroppen/utseendet. Det går därmed
att förstå att deltagarna i den aktuella studien kan ha upplevt en hög press att eftersträva
kroppsidealen och därmed upplevt en negativ kroppsuppfattning. Detta styrker tidigare
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forskning som menar att den sociala pressen att ha en idealfysik kan leda till kroppsmissnöje
och är vanligare bland kvinnliga atleter än övriga populationen (Hausenblas & Downs, 2010).
Kong och Harris (2015) fick fram i sin studie att atleterna inom leanness-sporter upplevde
kroppsmissnöje och press från exempelvis coacher att ha en eftersträvad fysik. Direkt press
från coachen var dock inget som deltagarna i den aktuella studien rapporterade sig uppleva,
även om coachen kan ses som en komponent i sporten och sporten i sig sätter press på
atleterna att ha en viss tävlingsfysik. Atleter inom kroppbyggnadsporten får däremot både sin
kropp och sitt utseende bedömt av domare (IFBB, 2017; Silverman, 2017; Owen, 2015),
vilket också kan upplevas som social press att ha en ideal kropp. Detta kan förklara det
överdrivna träningsbeteende som atleterna i den befintliga studien hade samt deras
värderingar av kroppen och utseendets betydelse, vilket i sin tur kan tyda på tendenser till
kroppsmissnöje.
Sammanfattningsvis tyder resultaten gällande sociokulturella influenser på upplevelser av
både positiv och negativ kroppsuppfattning hos deltagarna i den aktuella studien. Trots att
atleter inom Bikini Fitness ofta uppnår en kroppsfysik vid tävling som stämmer överens med
´fit´-idealet och deras egna kroppsideal, går det att konstatera att deltagandet i sporten kan ha
negativa konsekvenser på atletens kroppsuppfattning genom upplevd press (Hausenblas &
Downs, 2010), jämförande med andra (Grogan, 2017) samt att sporten upplevs vara
utseendefixerad. Bikini Fitness kan liknas med en kroppsfokuserad skönhetstävling
(Danielsson, 2015) vilket gör atleterna utsatta för kroppsbedömning och möjligen blir mer
kritiska till sin kropp och i sin tur utveckla ett kroppsmissnöje.
Fysiska egenskaper
Om en individs upplevda fysiska egenskaper stämmer överens med individens ideal och
förväntningar kan det bidra till en positiv kroppsuppfattning (Cash, 2011; Neagu, 2015).
Deltagarna i den befintliga studien rapporterade positiva upplevelser av sina fysiska
egenskaper. Som tidigare nämnt stämde dessa egenskaper nära överens med idealkroppen
som flera deltagare hade, vilket kan innebära att atleterna upplevde en positiv
kroppsuppfattning. Detta går i linje med en tidigare studie vars resultat visade att atleterna
inom estetiska sporter rapporterade en positiv kroppsuppfattning (Kantanista, 2018). Det
stämmer däremot inte överens med Kong och Harris (2015) upptäckt att kvinnliga atleter i
leanness-sporter rapporterade högre grad av kroppsmissnöje, något som även Goldfield
(2009) fick fram i sin studie. Dessa sistnämnda tidigare studier går däremot i linje med den
aktuella studien som även fick fram att deltagarna hade negativa upplevelser av fysiska
egenskaper gällande muskelmassa och fett, som inte stämde överens med kroppsidealet. Det
är något som beskrivs påverka kroppsuppfattningen negativt (Cash, 2011; Neagu, 2015).
Detta går även att koppla till en tidigare studie på 16 bodybuilders där samtliga upplevde ett
kroppsmissnöje då de ville öka sin muskelmassa och minska i kroppsfett (Chaba et al., 2018).
De negativa upplevelser av fysiska egenskaper som rapporterades i den aktuella studien går
därför att koppla till kroppsmissnöje. Detta kan belysa det kroppsfokus gällande framförallt
låg kroppsfettnivå och mycket muskelmassa som finns inom kroppsbyggnadssporten. Detta
kan möjligen också visa på att trots stora skillnader mellan Bikini Fitness och Bodybuilding
gällande tävlingsformen så finns liknande ideal inom hela kroppsbyggnadssporten. Det går att
förstå att majoriteten av tidigare forskning visat på ett kroppsmissnöje bland utövare inom
estetiska sporter och leanness-sporter (Chaba et al., 2018; Goldfield, 2009; Kong & Harris,
2015). Intressant är att den aktuella studiens resultat inte går helt i linje med dessa, vilket
möjligen kan bero på att tidigare forskning inte studerat just Bikini Fitness-atleter utan endast
andra kroppsbyggnadsgrenar och sporter och att Bikini Fitness skiljer sig från dessa. Trots att
de flesta deltagare i den befintliga studien rapporterade positiva upplevelser gällande sina
fysiska egenskaper kan slutsatsen dras att atleterna upplevde både en positiv och negativ
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kroppsuppfattning. Dock bör det noteras att de negativa upplevelser som rapporterades
framförallt beskrev i samband med jämförande av kroppen med andras kropp eller utseende,
vilken även är en faktor som kan påverka kroppsuppfattningen negativt (Cash, 2011; Neagu,
2015).
Fysiska förändringar
Enligt teori om kroppsuppfattning kan fysiska förändringar påverka och förklara en
individs kroppsuppfattning, exempelvis om en individ upplever en förändring som strävar
ifrån kroppsidealet kan det leda till en negativ kroppsuppfattning och tvärtom (Cash, 2011;
Neagu, 2015). Samtliga förutom en deltagare rapporterade att de upplevde viktuppgången
efter tävling som negativ, de flesta rapporterade endast positiva upplevelser gällande
viktnedgång i samband med dietperiod. Det går därför att förstå att majoriteten av atleterna
var missnöjda med viktuppgången efter tävling då det inte ledde mot kroppsidealet, något som
enligt teori kan leda till kroppsmissnöje (Cash, 2011; Neagu, 2015). Det går också att anta att
atleterna istället mer nöjda med viktnedgången under dieten då det ledde mot tävlingsformen
som också var ett ideal, vilket både Cash (2011) och Neagu (2015) beskriver kan ha en positiv
inverkan på kroppsuppfattningen. Inom Bikini Fitness tävlar atleterna endast en kort period
per år då den fysiska status på tävling inte är optimal att ha längre perioder, vilket innebär att
atleterna går igenom ständiga fysiska förändringar inom sporten (Hulmi et al., 2017). Detta
kan anses vara problematiskt att denna kroppsliga förändring är en del av sporten då det enligt
teori (Cash, 2011; Neagu, 2015) finns en koppling mellan fysiska förändringar och
kroppsuppfattning. Det skulle därför gå att förstå att Bikini Fitness-atleter och är extra utsatta
för fysiska förändringar som påverkansfaktor gällande kroppsuppfattningen. Det finns även
en koppling mellan återkommande viktförändringar och beteenden som störda ätbeteenden
kopplat till kroppsmissnöje (Sundgot-Borgen et al., 2013), vilket kan stämma överens och
vara en förklaring till varför nästan majoriteten av deltagare i den aktuella studien upplevde
störda ätbeteenden efter tävling då en negativt upplevd viktförändring skedde. Enligt
Skårderud (2014) kan störda ätbeteenden leda till fysiologiska förändringar och enligt
Sundgot-Borgen et al (2013) kan låg kroppsvikt/nivå av kroppsfett leda till fysiologiska
förändringar. Detta skulle kunna förklara varför atleterna i den aktuella studien upplevde
sjukdom och skador i samband med sitt deltagande i Bikini Fitness. Sjukdom och skador
anses vara en fysisk förändring som kan leda till kroppsmissnöje (Cash, 2011; Neagu, 2015)
vilket kan indikera att deltagarna riskerade att uppleva en negativ kroppsuppfattning.
Sammanfattningsvis går det att konstatera att Bikini Fitness som sport kan ha en negativ
påverkan på atleternas kroppsuppfattning, just gällande de fysiska förändringar som atleterna
återkommande går igenom i samband med tävlingssatsning. Resultatet tyder även på samtliga
deltagare upplevde en negativ kroppsuppfattning sett till fysiska förändringar kopplat till
Bikini Fitness, vilket kan ha ett samband med de rapporterade störda ätbeteenden och
rapporterade skador/sjukdom. Något som också går i linje med tidigare forskning (Skårderud,
2014; Sundgot-Borgen et al., 2013). Det bör också noteras att de positivt upplevda fysiska
förändringarna innan tävling kan ha en positiv påverkan på kroppsuppfattningen och möjligen
indikera att atleternas kroppsliga mål är tävlingsformen. Dock kan det vara problematiskt då
tävlingsformen inte är ett hälsosamt normaltillstånd fysiskt (Hulmi et al., 2017).
Beteenden
Beteenden som faktor handlar om olika ageranden som kan påverka eller förklara
kroppsuppfattning, exempelvis olika ätbeteenden. Det finns en koppling mellan störda och
ohälsosamma ätbeteenden och kroppsmissnöje (Cash, 2011; Neagu, 2015). Detta upptäcktes i
den aktuella studiens resultat som visade att det var vanligt bland atleterna att uppleva störda
ätbeteenden. Även i en liknande studie av Chaba et al. (2018) rapporterade bodybuilders-
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atleterna ett vanligt förekommande av hetsätning, något som går i linje med den befintliga
studiens resultat. Möjligen kan detta visa på att det finns en problematik inom
kroppsbyggnadssporten just gällande störda ätbeteenden, vilket i sin tur kan indikera på en
ökad risk för kroppsmissnöje. Störda ätbeteenden är vanligare bland idrottare generellt
jämfört med övriga populationen och antas vara ett resultat av att många atleter känner press
att ha en viss fysik (Skårderud, 2014). Detta är något som går att koppla till den aktuella
studiens resultat och Bikini Fitness som sport där det ligger mycket fokus på att ha en viss
fysik (Owen, 2015) och därav kan skapa en upplevd kroppsrelaterad press. Flera tidigare
studier har också visat att idrottare som engagerar sig i leanness-sporter som
kroppsbyggnadssporten har större risk att utveckla störda ätbeteenden jämfört med idrottare
inom icke leanness-sporter (Byrne & McLean, 2002; Kong & Harris, 2015; Sundgot-Borgen
et al., 2013; Torstveit et al., 2008) vilket även här skulle kunna påvisa att Bikini Fitnessatleter är extra utsatta för störda ätbeteenden och kroppsmissnöje. Då störda ätbeteenden eller
ätstörningar har en stark koppling till en negativ kroppsuppfattning (Sundgot-Borgen et al.,
2013; Lin & Grigorenko, 2014; Sandberg & Bengtsson, 2015), kan man möjligtvis förstå att
deltagarna i den aktuella studien upplevde en negativ kroppsuppfattning efter tävling främst
då de kände press att ha tävlingsfysiken eller fysiken innan viktuppgången och därför
utvecklade de störda ätbeteenden som rapporterades. Många argumenterar också för att det
finns en koppling mellan kroppsbyggnadssporten, störda ätbeteenden, olika former av
tömning/rensning och ohälsosamt diet-beteende (Grogan, 2017), beteenden som upptäcktes i
den aktuella studiens resultat och bekräftar argumentet.
En negativ kroppsuppfattning kan leda till restriktiva dietbeteenden (Grogan, 2006;
Johnson & Wardle, 2005), vilket är en typ av viktkontrollbeteende och kan kopplas till
kroppsmissnöje (Cash, 2011; Neagu, 2015). Även om deltagarna i den aktuella studien följde
tävlingsdieten för att nå tävlingsfysiken med låg kroppsfettprocent så var det främst för att det
är en primär del av kroppsbyggnadssporten och att disciplinen kräver det. Detta skulle kunna
visa på en liknelse mellan kroppsbyggnadssporten och dietbeteende som en faktor relaterat till
kroppsmissnöje, vilket utifrån kroppsuppfattning kan problematisera Bikini Fitness och de
krav som ställs på atleterna inom sporten. Laukka (2014) menar att en tävlingsdiet ohälsosam
och riskerar kroppens välmående som exempelvis hormonrubbningar eller andra fysiska
förändringar. Tävlingsdieten verkade inte vara särskilt uppskattad eller omtyckt av atleterna i
den befintliga studien då de rapporterade ett dåligt mående och fysiska förändringar, vilket
går i linje med Laukka (2014) utlåtande. Vid låg kroppsvikt/kroppsfettprocent är
dysfunktionell menstruation ett vanligt förekommande (Sundgot-Borgen et al., 2013), vilket
ofta sker för kroppsbyggnadsatleter under tävlingsdieten (Hulmi et al., 2017; Laukka, 2014).
Detta stämmer inte överens med den aktuella studiens resultat då utebliven menstruation inte
upplevdes av deltagarna. Möjligen kan detta bero på att samtliga åt preventivmedel med
hormoner i och därav inte hade en naturlig menstruation. Däremot rapporterades som tidigare
nämnt fysiska förändringar i form av sjukdom och skada vilket kan kopplas till tidigare
studiers resultat (Hulmi et al., 2017; Laukka, 2014; Sundgot-Borgen et al., 2013) och
kroppsmissnöje (Cash, 2011; Neagu, 2015).
Deltagarna uttryckte många gånger att de även utanför tävlingsdietperioden hade
matkontroll-beteenden exempelvis genom att anpassa energiintag efter träningsmängd.
Liknande matkontroll-beteenden var vanliga bland deltagare i en tidigare studie på
bodybuilders (Chaba et al., 2017). Det går även i linje med en studie på kvinnliga atleter som
anpassade sitt kaloriintag till träningsmängden och tvärtom (Krane et al., 2001). Detta kan
både tolkas som ett viktkontrollbeteende kopplat till kroppsmissnöje, eller ett hälsosamt
kontrollbeteende kopplat till en positiv kroppsuppfattning (Cash, 2011; Neagu, 2015). Dock
finns det en koppling mellan anpassning av energiintag till träningsmängd och
träningsberoende som är ett ohälsosamt träningsbeteende med ett starkt samband till

25
kroppsmissnöje (Gavin, 2018), vilket kan indikera på att de matkontroll-beteenden som
rapporterats i den aktuella studien tyder på potentiellt kroppsmissnöje. Flera anser också att
det finns en koppling mellan kroppsbyggnadsporten och ohälsosam diet samt Orthorexia
Nervosa (Grogan, 2017). Detta styrker Johnson och Wardle (2015) som fann i sin studie en
koppling mellan restriktiv diet och en negativ attityd till mat. Orthorexia Nervosa innebär att
en individ har väldigt strikta kostregler och kontroll över sitt kostintag (Dunn & Bratman,
2015), vilket skulle kunna kopplas både till tävlingsdieten inom Bikini Fitness men också de
matkontroll-beteenden som rapporterades utanför tävlingsdieten. Dock visar en tidigare studie
att det inte finns någon direkt koppling mellan kroppsmissnöje och Orthorexia Nervosa
(Segura-García et al., 2012). Däremot presenterar en annan studie en koppling mellan
Orthorexia Nervosa och träningsberoende (Rudolph, 2017), som i sin tur kan ha ett samband
med kroppsmissnöje (Grogan, 2006). Det går slutligen att dra slutsatsen att de kostbeteenden
som rapporterades i den befintliga studien kan kopplas till kroppsmissnöje och därav tyder på
att deltagarna kan ha en negativ kroppsuppfattning.
Förutom kroppsmissnöje är störda ätbeteenden ofta kopplat till träningsberoende och
innebär att en individ upplever tvångstankar till träning och negativa tankar och känslor när
hon eller han inte kan träna. Några tecken på träningsberoende är undvikande att missa ett
träningspass, känner skuldkänslor vid missat träningspass, undviker socialisering för att träna
och trots detta fortfarande upplever kroppsmissnöje (Gavin, 2018). Dessa beteenden
rapporterades av deltagarna i den aktuella studien vilket kan tyda på ett träningsberoende och
därav en negativ kroppsuppfattning. Under dietperioden beskrev deltagarna en hög
träningsmängd samt att deras prestation minskat och trötthet ökat, något som Alvén (2009)
beskriver som potentiella tecken på överträning. Överdriven träningsmängd innebär att en
individ tränar mer än vad som är nödvändigt för att bibehålla en hälsosam fysik och kan leda
till skadlig träning eller ett träningsberoende (Weinstein & Weinstein, 2013). Den överdriva
träningen kan vara ett sätt att trycka bort negativa känslor som en individ har gällande sin
kropp, eller ett försök att uppnå en kropp som normer och samhället framställts som perfekt
(Lichtenstein et al., 2017). Det går därför att förstå att den överdrivna träningen i samband
med tävlingsdieten utfördes för att sträva efter den potentiellt bästa tävlingsformen som
sporten har framställt som optimal. Att träna för att ändra kroppsstorlek eller kroppsform
anses kunna vara ett tecken på kroppsmissnöje (Grogan, 2017). Detta är en del av processen
för att kunna tävla i kroppsbyggnadssporten vilket kan förklara varför Bikini Fitness-atleterna
ansåg att syftet med träning var att förbättra kroppen som utseende samt tyda på en negativ
kroppsuppfattning. Det finns en koppling mellan överdrivna träningsbeteenden,
träningsberoende och kroppsbyggnadsporten då deltagandet i sporten just kräver den extrema
mängd träning (Grogan, 2017). Även här kan Bikini Fitness som sport problematiseras och på
grund av ovan nämnda faktorer anses vara en riskfaktor för utövare avseende
träningsbeteende kopplat till sporten. Det finns dock delade meningar om kopplingen mellan
överdriven träning och kroppsmissnöje. Enligt Grogan (2006) samt Johnson och Wardle
(2005) finns en koppling mellan negativ kroppsuppfattning och överdrivna träningsbeteenden.
Istället nämner Cash (2011) och Neagu (2015) en koppling mellan mycket träning och
upplevd kroppskontroll samt en positiv kroppsuppfattning. Då deltagarna i den befintliga
studien rapporterade fler positiva upplevelser av viktnedgång i samband med diet och själva
tävlingsformen jämfört med viktuppgång går det att anta att kroppsuppfattning kan ha varit
mer positiv i samband med dietperioden och den överdrivna träningen. Däremot bör nämnas
att den överdrivna träningen fortfarande utfördes för att förändra kroppens form och utseende,
vilket kan diskuteras som ett resultat av kroppsmissnöje. Ohälsosamma träningsbeteenden är
kopplat till en negativ kroppsuppfattning (Cash, 2011; Neagu, 2015) och baserat på de
träningsbeteenden som rapporterades i den befintliga studien kan slutsatsen dras att deltagarna
upplevde en negativ kroppsuppfattning.
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Undvikande beteenden som isolering från social omgivning eller undvikande av träning är
enligt teori om kroppsuppfattning faktorer som kan förklara och leda till en negativ
kroppsuppfattning (Cash, 2011; Neagu, 2015). Enligt Skårderud (2014) kan även
ohälsosamma ätbeteenden som hetsätning ha negativa effekter på sociala relation på grund av
det undvikande beteendet där personen undviker att äta tillsammans med andra. Undvikande
beteenden var något som rapporterades av deltagarna i den befintliga studien, framförallt
gällande undvikande att vistas i gymmet och äta tillsammans med andra. Detta går i linje med
tidigare studie gjord på bodybuilders där social isolering rapporterades (Chaba et al., 2018). I
en annan kvalitativ studie av kroppsbyggnadsatleter rapporterade deltagarna att det var svårt
att ha ett socialt liv under dietperioden på grund av det fokus på dieten och prioritering av
träning vilket kan leda till förlust av relationer (Aspridis et al., 2014). Bikini Fitness-atleterna
uttryckte liknande erfarenheter kopplat till kost- och träningsvanor. Det är ett vanligt att
atleter inom kroppsbyggnadsporten undviker sociala tillställningar som middagar eller
liknande under dietperioden för att bibehålla kontroll över kostsituationen (Aspridis et al.,
2014). Möjligen kan detta tyda på att kraven som ställs för att kunna uppnå en tävlingsform är
för höga och kan drabba atletens sociala relationer. Det går att förstå att deltagarna i den
aktuella studien undvek situationer som upplevdes stressfyllda så som sociala tillställningar,
exponera sig i träningskläder på gymmet eller äta bland andra människor. Beteenden som
dessa kan vara kopplande till en negativ kroppsuppfattning enligt Cash (2004) och Neagu
(2015). Slutsatsen kan därav dras att deltagarna i den aktuella studien rapporterade
undvikande beteenden som kan kopplas till en negativ kroppsuppfattning. Värt att notera är
att de flera undvikande beteenden som rapporterades upplevdes efter tävling, vilket möjligen
kan tyda på att ett kroppsmissnöje och även här en problematik gällande det upplevda
bristande sociala stödet från coach efter tävling, de fysiska förändringar som Bikini Fitnessatleter går igenom samt de rapporterade störda ätbeteenden.
Enligt Cash (2004) och Neagu (2015) kan beteenden som att ständigt kontrollera kroppens
form och status vara kopplat till en negativ kroppsuppfattning. Ständig granskning av kroppen
var vanligt bland alla deltagare i den aktuella studien, dock är det förståeligt att atleter inom
en kroppsbyggnadsport kontrollerar kroppens status då kroppsförändring är en del av
processen inför tävling. Men då detta skedde även utanför tävlingsperiod skulle det kunna
tyda på att atleterna inte var nöjda med sin kroppsstatus och därför ständigt kontrollerade
eventuella förbättringar/försämringar. Detta kan belysa problematiken med det kontrollerande
som behöver göras inför tävling och som i sin tur möjligen kan skapa en daglig vana bland
atleterna som kan bidra till kroppsmissnöje.
Avslutningsvis visar studiens resultat att flera faktorer som kan relateras till en negativ
kroppsuppfattning också är en del av kroppsbyggnadssporten och Bikini Fitness. Exempelvis
finns det ett tydligt och specifikt kroppsideal inom Bikini Fitness (Silverman, 2017; Owen,
2015) som kräver hård träning och lågt kaloriintag under tävlingsdietperiod för att uppnås
(Hulmi et al., 2017) vilket kan leda till kroppsmissnöje och relaterade beteenden (Homan,
2010). Atleter inom kroppbyggnadsporten får både sin kropp och sitt utseende bedömt av
domare (IFBB, 2017), vilket kan upplevas som social press och leda till att de själva blir
kritiska gällande sin kropp/utseende. Det kan vara en faktor relaterat till en negativ
kroppsuppfattning (Cash, 2004; Neagu, 2015). De genomgår kroppsliga förändringar i
samband med tävling samt viktförändring, vilket enligt Sundgot-Borgen et al (2013) är
fenomen som kan leda till negativa kroppsrelaterade beteenden. Atleterna inom Bikini Fitness
anpassar sitt energiintag efter träningsmängd samt tränar för att förändra sin kropp (Hulmi et
al., 2017), något som kan vara tecken på kroppsmissnöje (Grogan, 2017). Även om den
aktuella studiens resultat visade att deltagarna upplevde faktorer relaterade till både positiv
och negativ kroppsuppfattning går det att dra slutsatsen att deltagandet i Bikini Fitness
möjligen kan ha en negativ påverkan på kroppsuppfattningen. Deltagarna i den befintliga
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studien ansåg att vissa moment inom sporten inte var hälsosamma samt rapporterade både
psykiska, fysiska och sociala negativa upplevelser kopplat till sporten och tävling. Dock
verkande atleterna trots potentiella hälsorisker anse att fördelarna med att tävla vägde mer och
därav har fortsatt sitt deltagande i sporten. Detta visade även en tidigare studie där figuratleterna rapporterade att fördelarna med att tävla i sporten vägde mer än nackdelarna
(Aspridis et al., 2014). Möjligen kan detta delvis bero på att atleter inom kroppsbyggnad
upplever en mer negativ kroppsuppfattning efter tävling vilket kan skapa ett driv att tävla på
nytt för att återigen komma närmare det extrema kroppsideal som varje disciplin har. Det kan
potentiellt även handla om att det sociala stödet och interpersonella erfarenheterna upplevs
som mer positivt under tävlingsperioden och något som atleterna kan ha behov av. Då de
flesta nybörjare inom sporten väljer att tävla i Bikini Fitness och att populariteten i disciplin
har ökat (Valdez, 2016), sätter hög press på kunskap hos coacherna (Laukka, 2014).
Tillräcklig kunskap inom disciplinen och hos coacherna är något som idag saknas (Laukka,
2014), vilket kan få negativa konsekvenser på kvinnornas kroppsuppfattning och relaterade
hälsa. Det kan också diskuteras huruvida periodbegränsad coachning påverkar atleternas
upplevda sociala stöd och kroppsuppfattning. Den aktuella studiens resultat indikerar att det
finns en upplevelse av kroppsmissnöje relaterat till Bikini Fitness och tävling vilket kan
problematisera sporten i relation till kroppsuppfattning.
Implikationer
Den aktuella studien kan eventuellt bidra med meningsfull kunskap gällande Bikini
Fitness-atleters upplevelser av kroppsuppfattning relaterat till sporten och tävling till framtida
studier. Studien har presenterat att det finns en upplevelse av kroppsmissnöje inom
disciplinen vilket kan bidra till en problematisering av den ökade populariteten i Bikini
Fitness i samband med brist på forskning samt brist på kunskap inom sporten. Den befintliga
studien kan förhoppningsvis också bidra till en djupare förståelse för Bikini Fitness som
disciplin, hur deltagare i sporten upplever de olika momenten och perioderna. Resultaten i
studien kanske även kan ge insikt och viktig information till coacher/ledare inom disciplinen
för att optimera atleternas välmående. Studiens resultat visade på att atleterna upplevde ett
sämre mående under tävlingsdietperioden samt perioden efter tävling vilket kan påvisa att en
förändring bör ske i disciplinens upplägg alternativt att coacher behöver öka och förlänga sin
delaktighet. Slutligen kan den befintliga studien möjligen bidra med viktig kunskap till
nybörjar-atleter inom Bikini Fitness då studien presenterar andra atleters upplevelser och
erfarenheter. Förhoppningsvis kan studien ge en förståelse för konsekvenser på hälsa och
kroppsuppfattning som kan uppstå vid ett deltagande i Bikini Fitness samt skapa en
medvenhet gällande eventuella hälsorisker som Bikini Fitness kan medföra.
Metoddiskussion
Den aktuella studien använde en kvalitativ innehållsanalys för att få en djupare förståelse
för deltagarnas erfarenheter och upplevelser gällande kroppsuppfattning relaterat till Bikini
Fitness. En kvalitativ design är nödvändig när vi saknar kunskap om en grupp människor och
deras erfarenheter (Aspridis et al., 2014), exempelvis Bikini Fitness-atleter och deras
erfarenheter/upplevelser som i detta fall. Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) menar att
en kvalitativ design är nödvändig när syftet är att studera människor erfarenheter och
upplevelser av ett fenomen. Fördelen med att använda intervjuer som datainsamlingsmetod är
att individerna får möjligheten att uttrycka sina upplevelser utan begränsningar (Grogan,
2017). Intervjuerna som genomfördes varade under en längre stund vilket medförde att det
fanns gott om tid för deltagaren att utveckla detaljerade svar. Enligt Lundman och HällgrenGraneheim (2012) finns det dock alltid en medförd risk att data förvrängs och helheten
förloras när information ska tolkas och bearbetas av en människa. Det finns också en risk att
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den intervjuade ger svar som den tror att intervjuaren vill höra (Lundman & HällgrenGraneheim, 2012). I den befintliga studien var det endast författaren som utförde
datainsamlingen och analysarbetet vilket kan innebära både för- och nackdelar. Enligt
Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) kan det vara en nackdel att endast en person är
delaktig och analyserar data då det är svårare att upptäcka variationer i upplevelser och kan
därmed minska tillförlitligheten. Däremot är det mer troligt att intervjuerna och följdfrågorna
liknar vandra och utförs på liknande vis vilket kan öka tillförlitligheten (Lundman &
Hällgren-Graneheim, 2012). Även ett noga beskrivet analysarbete stärker tillförlitligheten
enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) och kan därför tyda på en högre
tillförlitlighet i den aktuella studien då varje steg i analysen beskrivs.
Den aktuella studien inkluderade få deltagare, vilket kan detta påverka överförbarheten
negativt enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2012), även om samtliga intervjuer var
långa och resulterade i relativt stor mängd data. Dock tillkom det inga större avvikelser i
rapportering från de sista deltagare som intervjuades jämfört med de första, vilket kan vara ett
tecken på att de flesta upplevelser och erfarenheter täckts i datainsamlingen. Deltagarna var
också i liknande ålder och kom alla från söndra Sverige vilket kan tolkas som bristande
gällande variation bland deltagare. En eventuell brist i den aktuella studien var också att
deltagarna inte rekryterades slumpmässigt vilket eventuellt också kan minska överförbarheten
av resultatet till andra Bikini Fitness-atleter. Dock bör det tilläggas att författaren hade
svårigheter att rekrytera deltagare på grund av att det är en målgrupp med begränsad ledig tid
och att intervjun var så pass lång. Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning studiens
resultat gäller i andra situationer eller grupper (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012).
Intervjuerna ägde rum under hösten vilket är tiden på året då flest Bikini Fitness-atleter
tävlar. Därför fokuserade frågorna i intervjun på atleternas första Bikini Fitness-tävling, även
om det i efterhand möjligen inte varit nödvändigt då det var mycket spritt bland deltagarna
när senaste tävling utfördes eller kommande tävling skulle utföras. Frågorna ställdes i
liknande ordning till varje deltagare men följdfrågorna varierade beroende på hur detaljerade
svaren var. Eftersom informationen från deltagarna var personliga erfarenheter och
upplevelser var det viktigt att de kände sig bekväma med den delade informationen och visste
om sin rättighet att kontakta intervjuaren efter intervjun med eventuella frågor och synpunkter
(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012).
Ett resultat anses ha en högre giltighet om det presenterar de karaktäristiska för det som
avsågs beskrivas. Att inkludera citat från intervjuer i resultatet kan även göra det enklare för
läsaren att bedöma giltigheten och öka trovärdigheten (Lundman & Hällgren-Graneheim,
2012). Eftersom den befintliga studien presenterat ett resultat av analysen med utgångspunkt i
teori om kroppsuppfattning samt utifrån Lundman och Hällgren-Granheim (2012) riktlinjer
avseende en kvalitativ innehållsanalys, kan resultatet anses ha hög giltighet. Studien har även
inkluderat citat från intervjuerna vilket kan stärka giltigheten.
Enligt Lundman och Hällgren-Granheim (2012) handlar trovärdighet om hur sant resultatet
men också hur forskarens bild av det studerade fenomenet har påverkat resultatet. Som ovan
beskrivet går det att argumentera för att den aktuella studiens resultat anses ha en relativt hög
giltighet och tillförlitlighet vilket kan påverka trovärdigheten positivt. Dock anses resultatet
ha en aning lägre överförbarhet på grund av antalet deltagare och urvalsmetoden. Trots att
författaren av den aktuella studien hade teoretisk förkunskap innan datainsamlingen och
analysprocessen användes en neutral inställning vid både intervjuerna och analysprocessen.
Detta då det saknas tidigare liknande studier och därav var författaren öppen för diverse
resultat vilket i sin tur kan öka trovärdigheten.
Konklusion
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Den aktuella studien fann att Bikini Fitness-atleternas rapporterade upplevelser både kunde
kopplas till faktorer relaterat till en positiv och negativ kroppsuppfattning. Inom samtliga
faktorer förutom beteenden kunde både en positiv och negativ kroppsuppfattning identifieras
hos deltagarna, medan beteende-faktorn främst tydde på en negativ kroppsuppfattning.
Avseende psykologiska faktorer, interpersonella erfarenheter, fysiska egenskaper och fysiska
förändringar rapporterades huvudsakligen upplevelser relaterat till positiv kroppsuppfattning
innan tävling och upplevelser relaterat till negativ kroppsuppfattning efter tävling. Resultatet
visar också på att Bikini Fitness som sport delar likheter med faktorer som kan vara relaterade
till kroppsmissnöje. Det framgår därav att sporten kan ha en negativ påverkan på atleternas
kroppsuppfattning sett till fysiska förändringar, sociokulturella influenser och beteenden.
Studien påvisar även en potentiell risk med att delta i Bikini Fitness, avseende
kroppsmissnöje. Trots att det rapporterades både positivt och negativt relaterade upplever
tyder den befintliga studiens resultat på att Bikini Fitness-atleterna huvudsakligen hade
erfarenheter av en negativ kroppsuppfattning kopplat till sporten och tävling.
Framtida forskning
Både en tidigare studie (Aspridis et al., 2014) och den aktuella studien har påvisat att
atleter inom Bikini Fitness anser att det är värt att tävla trots eventuella hälsorisker. Framtida
forskning bör undersöka den underliggande orsaken till atleternas deltagande, vad som
motiverar dem till att fortsätta tävla trots negativa upplevelser. Den aktuella studien fann
likheter mellan faktorer relaterade till kroppsmissnöje och moment inom sporten som
rapporterades. Vidare studier bör undersöka om det finns någon direkt koppling eller
korrelation mellan Bikini Fitness och en negativ kroppsuppfattning. Tidigare forskning har
visat att kroppsmissnöje är vanligt bland kvinnor inom leanness-sporter (Goldfield, 2009;
Kong & Harris, 2015) men orsaken till detta verkar ännu inte framgå helt tydlig. Framtida
forskning bör därför undersöka vad inom leanness-sporter jämfört med icke leanness-sporter
som kan kopplas till kroppsmissnöje. Vidare bör också undersökas om kroppsmissnöje skiljer
sig inom olika leanness-sporter eller olika discipliner inom kroppsbyggnadssporten. De flesta
kvinnliga nybörjare inom sporten väljer att tävla i Bikini Fitness (Valdez, 2016). Därav kan
det vara av intresse för framtida forskning att studera kopplingen mellan kroppsmissnöje och
erfarenheter inom kroppsbyggnadssporten. I den aktuella studien rapporterades också att de
positiva kommentarer som mottogs under tävlingsperioden kunde skapa ett vemod att lämna
tävlingsformen och återgå till vardaglig form. Möjligen kan det vara relevant att studera
vidare om beröm för kroppen/utseendet från omgivningen kan vara problematiskt för atleter
som frekvent går igenom kroppsliga förändringar.
Coacher inom Bikini Fitness rapporterades ha en betydelsefull roll enligt deltagarna i den
aktuella studien. Dock menar Laukka (2014) att det saknas kunskap och erfarenhet bland
coacherna inom disciplinen. Framtida forskning bör därför studera coachernas roll och
betydelse samt påverkan på atleternas kroppsuppfattning och relaterade hälsa. Atleterna
rapporterade också att samarbetet med coachen tog slut direkt efter tävling, perioden då flera
upplevde ett negativt mående. Det kan därför vara intressant att vidare studera och möjligen
se om sammarbetsavslutet direkt efter tävling kan ha en påverkan på kvinnornas
kroppsuppfattning efter tävling.
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Bilaga 1. Informationsbrev
Förfrågan om att delta i en studie om Bikini Fitness-atleters upplevelser och
erfarenheter relaterat till sporten och tävling.
Mitt namn är Catrine Aring och jag studerar psykologi - inriktning idrott och motion vid
högskolan i Halmstad och skriver just nu min uppsats på kandidatnivå.
Syftet med studien
Syftet med studien är att undersöka Bikini Fitness-atleters upplevelser och erfarenheter
relaterat till sporten och tävling. Detta anses vara viktigt att studera då Bikini Fitness-atleters
röster gällande området saknas i dagens forskning.
Vad innebär det att delta i studien?
Deltagande i studien betyder att jag behöver inhämta information om dig ditt idrottande.
Insamling av informationen kommer att ske via en intervju där du får berätta lite mer om dig
själv och ditt idrottande. Intervjun beräknas ta ca 45 min till en timme och samtalet spelas in i
form av en ljudupptagning. Det är helt frivilligt att delta och du har rätt att avbryta ditt
deltagande eller avstå från att svara på frågor när som helst utan att ange orsak. Givetvis
gäller högsta konfidentialitet avseende alla uppgifter du lämnar till mig, vilket betyder att din
identitet inte på något sätt kommer att avslöjas i redovisningen av studien. Inga obehöriga
kommer ha tillgång till materialet och allt insamlat material kommer att förvaras så att endast
forskarna kommer ha tillgång till insamlad data.
Har Du några frågor gällande studien är du alltid välkommen att höra av dig till mig eller min
handledare, vars kontaktuppgifter finns nedan.
Kontaktuppgifter:
Catrine Aring
Mail: Catari16@student.hh.se
Tel: 070-*******

Handledare: Jenny Back
Universitetsadjunkt Psykologi
Mail: jenny.back@hh.se

Informerat samtycke för deltagande i studien
Jag har fått ta del av information om studien ”Bikini Fitness atleters upplevelser och
erfarenheter relaterat till sporten och tävling”. Genom att signera detta dokument ger jag mitt
samtycke till att delta i studien enligt ovan information samt att Högskolan i Halmstad samlar
in och behandlar dina svar i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Jag är medveten
om att deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan välja att avsluta min medverkan
utan att ange orsak.

Underskrift

Namnförtydligande

Datum
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Bilaga 2. Intervjuguide
Tack för att du vill ställa upp på denna intervjun! Jag skulle vilja börja med att ställa frågor
om din bakgrund.
Bakgrund
Hur gammal är du?
Vad är din huvudsakliga syssla?
Hur ser din boendesituation ut? (ex. ensam, med partner, vän eller familj)
När började du med Bikini Fitness?
Vill du berätta lite mer om varför du började med Bikini Fitness?
-

(Vad var det som lockade dig till just Bikini Fitness och ingen annan sport?)

Vad får du för reaktioner/feedback från din omgivning på ditt deltagande i Bikini Fitness?
Hur skulle du beskriva en ideal-kvinnokropp?
Vilken betydelse skulle du säga att din kropp och ditt utseende har för dig?
-

På vilket sätt är det viktigt/oviktigt?

-

Varför är det viktigt/oviktigt?

-

Upplever du att denna uppfattning har förändrats sedan du började med Bikini
Fitness? På vilket sätt?

-

Skiljer sig denna upplevelse i olika perioder i förhållande till tävling? På vilket sätt?

-

När är du som mest nöjd med din kropp och ditt utseende? Varför?

-

När är du som minst nöjd med din kropp och ditt utseende? Varför?

Hur ser dina träningsvanor ut nu?
-

Hur mycket tid lägger du på att planera träningen?

-

Hur mycket tid lägger du på träning i jämförelse med andra aktiviteter?

-

Vill du beskriva det bästa med träning?

-

Vill du beskriva det sämsta med träning?

-

Hur får träning dig att må?

-

Hur upplever du om du missar ett träningspass?

-

Upplever du att dina träningsvanor har förändrats sedan du började med Bikini
Fitness? På vilket sätt?

Skiljer sig dina träningsvanor åt i olika perioder i förhållande till tävling?
-

Om ja, på vilket sätt?

-

Om ja, hur upplever du de olika träningsperioderna?

Hur ser dina kostvanor ut nu?
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-

Hur mycket tid lägger du på att planera din kost?

-

Hur ofta kan du följa din planerade kost?

-

Om du inte kan följa din planera kost, varför?

-

Vad upplever du gör det möjligt att följa din planerade kost?

Skiljer sig dina kostvanor åt i olika perioder i förhållande till tävling?
-

Om ja, på vilket sätt?

-

Om ja, hur upplever du de olika kostperioderna?

-

Om ja, hur får de olika kostperioderna dig att må?

Vill du berätta lite mer om ditt närmaste umgänge? (Ex. vänner, familj, tränare, andra
deltagare).
-

Vilka är de viktigaste personerna i ditt umgänge och varför?

-

Har dessa relationer förändrats i förhållande till tävling? På vilket sätt?

Första tävling
Nu skulle jag vilja ställa frågor om din första Bikini Fitness-tävling.
Hur lång tid innan tävlingen började du förbereda dig?
Hur upplevde du förberedelseperioden? (mående, menstruation, sociala relationer)
Hur upplevde du hjälp eller stöd med förberedelserna?
Vet du hur mycket du gick ner i vikt och fettprocent?
-

Hur kändes det?

Väl på tävlingen: Skulle du vilja berätta lite om hur det gick till på tävlingen?
Hur upplevde du innan din presentation?
Hur upplevde du stöd från din omgivning på tävlingen?
Hur upplevde du att stå på scenen?
Hur upplevde du att bli bedömd av domare?
-

Fick du positiv eller negativ kritik?

-

Hur påverkade bedömningen dig?

Hur upplevde du perioden efter tävlingen?
Hur upplevde du hjälp/stöd efter tävlingen?
Förändrades din vikt och fettprocent efter tävlingen?
-

Hur kändes det?

Har du tävlat fler gånger efter första tävlingen?
-

Varför / varför inte?

Har ditt deltagande i Bikini Fitness påverkat dig?
-

Om ja, på vilket sätt?
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Vilka fördelar skulle du säga att det finns med att syssla med Bikini Fitness?
Vilka nackdelar skulle du säga att det finns med att syssla med Bikini Fitness?
Är det något mer du skulle vilja berätta?
Tack så mycket för att du tog dig tiden att berätta om dina erfarenheter och upplevelser! (Hur
kändes intervjun? Var det några frågor eller begrepp som var svåra att förstå?)
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Bilaga 3. Matris 1.
Psykologiska faktorer (n=6)
Koder
Vänner och familj stöttar mina val (18)
De motiverar mig (10)
Vänner och familj finns alltid där (3)
Hejade på mig (2)
Förståelse för mitt deltagande i sporten (2)
Hjälpte mig med tävlingssatsningen (4)
Gav mig energi (3)
Gav mig glädje
Gav mig kärlek
De var positiva (2)
Accepterar mitt deltagande i sporten
Coach hjälper med kost och träning (3)
Coach stöttade mig backstage på tävling (2)
Coach förbättrade mitt fokus
Coach förstår vad jag vill med tävling
Coach lyssnar
Vänner tog avstånd (3)
Jag blev tillbakahållen
Hade behövt psykologisk hjälp (2)
Är ensam (3)
Saknade stöd från coach (4)
Coach slutade höra av sig
Fick inte tillräcklig hjälp av coach (5)
Coach brydde sig inte om mig (3)
Coach lyssnade inte (2)
Coachen saknade erfarenhet
Coach var inte närvarande
Bättre självförtroende (5)
Tycker att jag är fin (3)
Kände osäkerhet (3)
Inte tillräckligt fin
Inte tillräckligt smal

Underkategorier

Kategorier

Socialt stöd

Psykologiska
faktorer

Självförtroende

Fotnot. Siffrorna efter koderna hänvisar till hur många gånger samma åsikt uttalades.
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Bilaga 4. Matris 2.
Interpersonella erfarenheter (n=6)
Koder

Underkategorier

Positiv feedback på kroppsform (4)
Komplimanger för specifika kroppsdelar (2)
Beröm för muskler/vältränad (3)
Beröm för utseende (6)
Bekräftelse för mitt utseende (2)
Komplimanger för viktnedgång
Kritik för min kroppsstorlek (3)
Negativa kommentarer om mina muskler (2)

Omgivningens reaktioner
på deltagarens kropp/utseende

Tycker att jag är duktig inom sporten
Tycker att jag gör ett bra jobb
Negativa kommentarer på min kost
Kritiserar min träningsmängd
Var peppade över att jag skulle tävla
De inspirerades av mig (2)
Tycker det är kul att jag har en hobby
Var skeptiska till diet och träning (2)
Tycker jag förstör kroppen i sporten (4)
Var oroliga för min hälsa (2)
Saknar förståelse för deltagandet i sporten (4)
Tycker att man blir tråkig som inte har tid (2)
De ogillar mitt deltagande i sporten
Tycker mitt deltagande i sporten är dumt
De blev småsura för jag inte kan festa
Tycker det jag gör är häftigt (2)

Kategorier

Interpersonella
erfarenheter
Omgivningens reaktioner
på Bikini Fitness-deltagandet

Fotnot. Siffrorna efter koderna hänvisar till hur många gånger samma åsikt uttalades.
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Bilaga 5. Matris 3.
Sociokulturella influenser (n=6)
Koder
Lagom muskelmassa (7)
Kvinnlig kropp (3)
Former (8)
Slimmad kropp (3)
Större bröst (2)
Stor rumpa
Smal midja
Fräsch (2)
Hälsosam kropp (5)
Normalstor (6)
Stark
Perfektion
Finns inget ideal (5)
Utseende och kroppen är viktigt (25)
Utseende och kroppen är inte så viktigt (8)
Inspiration från sociala medier (2).
Trendigt att träna
Sociala medier -ska ha stor rumpa & ben (4)
Sociala medier -ska ha magrutor & stora bröst.
Jämför sig och kropp med andra (2)
Sport som är utseendefixerad (4)

Underkategorier

Kategorier

Bikini Fitness-atleters
kroppsideal

Sociokulturella
influenser

Värdering av
kroppen/utseendet.
Media-influenser

Kroppsfokus relaterat
till Bikini Fitness

Fotnot. Siffrorna efter koderna hänvisar till hur många gånger samma åsikt uttalades.
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Bilaga 6. Matris 4.
Fysiska egenskaper (n=6)
Koder

Underkategorier

Jag har bra kroppsform.
Jag är slimmad (2)
Jag är kurvig
Jag är tonad
Jag har en feminin kropp
Jag har mer kroppsfett
Jag är stor
Jag är stark (4)
Jag är lagom vältränad (2)
Min tävlingsform (2)

Positiv upplevelse av
fysiska egenskaper

Jag har för lite muskelmassa.
Jag har för mycket massa (2)
Jag har små bröst.

Kategorier

Fysiska
egenskaper

Negativ upplevelse av
fysiska egenskaper

Fotnot. Siffrorna efter koderna hänvisar till hur många gånger samma åsikt uttalades.
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Bilaga 7. Matris 5.
Fysiska förändringar (n=6)
Koder

Underkategorier

Nöjd med viktuppgång
Nöjd med viktnedgång (7)

Positiva upplevelser av
förändring av kroppsvikt

Missnöjd med viktuppgång (26)
Missnöjd med viktnedgång (15)

Negativa upplevelser av
förändring av kroppsvikt

Fick återkommande skada
Förhöjda levervärden (2)
Magsår

Skada eller sjukdom

Kategorier

Fysiska
förändringar

Fotnot. Siffrorna efter koderna hänvisar till hur många gånger samma åsikt uttalades.
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Bilaga 8. Matris 6.
Beteenden (n=6)
Koder

Underkategorier

Undvek att gå till gymmet (6)
Åt inte bland andra (1)
Gick inte på sociala tillställningar (4)

Undvikande
beteenden

Väger mat off season (2)
Koll på mängd mat off season (5)
Kontroll över kaloriintag off season (2)
Koll på vilken typ av mat jag äter (4)
Äter bara vegetarisk/vegansk mat (2)
Besatt av att ha kontroll över mat
Kontroll över hunger/sug (2)
Anpassar energiintag efter träning (11)
Planerar mat-/kaloriintag (2)
Planerar veckans mat (7)
Tävlingsdiet 16 veckor (3)
Tävlingsdiet 3 månader (2)
Tävlingsdiet 19 veckor
3 h intervall mellan målen (4)
6 mål om dagen (4)
Strikt kostschema (6)
Minskat kaloriintag (4)
Ett fuskmål i veckan
Väger all mat under diet (4)
Kontroll på typ av mat under tävlingsdiet (3)
Kontroll på mängd mat under tävlingsdiet (3)
Kaloriunderskott (6)
Fett- och kalorisnål mat (2)
Carb cycling
Vätsketömning (5)
Kolhydratladdning (5)
Inget salt (2)
Negativa känslor vid intag av “onyttig” mat (9)
Ångest vid intag av mycket mat (3)
Skam över mängd mat (2)
Rädd att gå upp i vikt
Vill gå på diet vid viktuppgång
Ohälsosamt strikt syn på mat
Hetsätning (19)
Strävan efter mättnadskänsla som ej fanns (3)
Kompensering med träning eller tömning (5)

Kategorier

Kontroll av kost utanför
tävlingsdiet
Planering av kost utanför
tävlingsdiet

Tävlingsdiet
Beteenden

Störda ätbeteenden
efter tävling

Besatt av att ha kontroll över träning
Träningsberoende (2)

Kontroll av träning
utanför dietperiod

Ingen planering (14)
Veckans träningspass (2)
Träningsupplägg samma dag (7)

Planering av träning
utanför dietperiod

Följer träningsschema (5)
Successivt minskad intensitet (3)
Hög träningsmängd (20)

Träning under dietperiod

Prioriterar träning (19)
Får inte missa ett träningspass (13)
Prioriterar inte träning (10)
Gör inget om jag missar ett träningspass (12)

Hur träning prioriteras jämfört
med andra aktiviteter

Förbättra kroppen som utseende (13)

Syfte med träning
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Filma eller fota sig (2)
Granska sitt utseende/kropp regelbundet (4)
Granskning av sig själv ökar vid tävling (4)

Reflektion/granskning av
kroppens status

Fotnot. Siffrorna efter koderna hänvisar till hur många gånger samma åsikt uttalades.
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