
Psykologi inriktning idrott och motion (61-90), 30 hp

Den viktiga vikten

Tävlingsaktiva kvinnliga crossfitatleters upplevelser,
tankar och känslor om kroppsideal och
kroppsuppfattning

Empiriskt arbete 15hp

Halmstad 2020-03-30
Johanna Svenungsson



Svenungsson (2020). Den viktiga vikten. Tävlingsaktiva kvinnliga crossfitatleter och deras 
upplevelser, tankar och känslor om kroppsideal och kroppsuppfattning (Kandidatuppsats i 
idrott och motionspsykologi, 61-90). Akademin för hälsa och välfärd: Halmstad högskola. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Sammanfattning 
 

Det kvinnliga kroppsidealet har förändrats i den västerländska kulturen, där ett atletiskt, tonat 
men fortfarande smalt ideal förespråkas (Homan, 2010). Samtidigt har crossfitens tillväxt ökat 
det senaste årtiondet (Dawson, 2017). Idrotten ses som maskulin och kvinnor uppmuntras till 
att utmana de kvinnliga idealen och pressa sina kroppar (Knapp, 2015a). En obalans mellan 
en individs kroppsideal och syn på den egna kroppen kan leda till en sämre 
kroppsuppfattning, vilket kan generera i ohälsosamma matbeteetenden, överdriven träning, 
träningsberoende och negativa tankar och känslor om den egna kroppen (Grogan, 2006). 
Vidare kan valet att tävla inom en idrott vara en riskfaktor för kroppsmissnöje (Washington & 
Economides, 2017). Syftet med den aktuella studien är att studera tävlingsaktiva kvinnliga 
crossfitatleter och deras upplevelser, tankar och känslor till kroppsideal och 
kroppsuppfattning. Åtta stycken kvinnliga crossfitatleter från tre boxar runt om i Sverige i 
åldrarna 20-54 år (M=30) deltog. Deltagare intervjuades individuellt under 45-60 minuter. 
Studien var av kvalitativ karaktär och analyserades utifrån riktlinjer av Lundman och 
Hällgren-Granheims (2012) kvalitativa innehållsanalys. Resultatet visade att kvinnorna främst 
upplevde positiva tankar och känslor till den egna kroppen, vilket är ett tecken på 
kroppstillfredsställelse. Vidare upplevde samtliga kvinnor att de fokuserar mindre på sitt eget 
utseende och upplevde en större acceptans till sina egna kroppar efter att de börjat med 
crossfit, vilket går i linje med tidigare studier (Knapp, 2015b; Padmore & Puff Olge, 2018). 
Den aktuella studien kan bidra med förståelse för hur crossfiten kan forma kvinnors 
erfarenheter, tankar och känslor både positivt och negativt i förhållande till kroppsideal, 
kroppsuppfattning och träning vilket kan vara av intresse för b.la. boxägare, coacher och 
utbildare. 
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Abstract 
The female body ideal has changed in Western culture, where an athletic, toned but still 
narrow ideal is advocated (Homan, 2010). At the same time, the growth of crossfit has 
increased over the past decade (Dawson, 2017). Crossfit is seen as masculine sport, were 
women are encouraged to challenge the female ideals and push their bodies (Knapp, 2015a). 
An imbalance between one´s individual body ideal and view of one's own body can lead to a 
poorer body perception, which can generate in unhealthy eating behaviors, excessive exercise, 
exercise dependence and negative thoughts and feelings towards one's own body (Grogan, 
2006). Furthermore, the choice of competing in a sport can be a risk factor for body 
dissatisfaction (Washington & Economides, 2017). The purpose of the current study is to 
study competitively active female crossfit athletes their thoughts and feelings about the body 
ideal and body image. Eight female crossfit athletes from three boxes around Sweden aged 
20-54 (M = 30) participated. Participants were interviewed individually for 45-60 minutes. 
The study was of a qualitative nature and was analyzed based on guidelines by Lundman and 
Hällgren-Granheim's (2012) qualitative content analysis. The results showed that women 
mainly experienced positive thoughts and feelings about their own body, which is a sign of 
body satisfaction. Furthermore, all women felt that they focused less on their own appearance 
and experienced greater acceptance to their own body after starting with crossfit, which is in 
line with previous studies (Knapp, 2015b; Padmore & Puff Olge, 2018). The current study 
can contribute with an understanding of how crossfit can shape women's experiences, 
thoughts and feelings both positively and negatively in relation to body ideal, body perception 
and exercise which may be of interest to e.g. box owners, coaches and trainers. 
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Kroppsidealen är under ständig förändring och ett mer atletiskt och tonat ideal har börjat ta 
plats i den västerländska kulturen (Homan, 2010). Den kvinnliga kroppen skall spegla en 
atletisk kroppsform med kvinnliga former, vilket ses som ett tecken på en hälsosam livsstil 
med strikt kost och träning (Uhlmann, Donovan, Zimmer-Gembeck, Bell & Ramme, 2018). 
Det kvinnliga och atletiska kroppsidealet kan vara svårt att uppnå, då de kräver extrema 
tillvägagångssätt för individiden i både träning och kost (Homan, 2010; Uhlmann et al., 
2018). Crossfit är en utmanande idrott som kräver fullt engagemang av atleten i varje övning 
och under varje träningspass (Rolak & Budnik-Przybylska, 2017). Idrottens ambitioner är att 
utveckla de fysiska färdigheterna och förbättra individens självaktualisering. Att arbeta med 
kroppen ses som en av de stora komponenterna inom idrotten. Med hjälp av den fysiska 
träningen skapas möjligheten att utveckla en passande kropp och citat som ”Strong is the new 
sexy” har fått en viss mainstream-popularitet hos utövarna (Washington & Economides, 
2016). Crossfiten sänder dock ut dubbla budskap, primärt fokuserar idrotten på utförandet, 
den kvinnliga kroppen ses som en källa till styrka med ett ständigt behov av disciplin och 
utveckling för att överensstämma med det som samhället ser som kvinnligt och attraktivt 
(Washington & Economides, 2016). Samtidigt uppmuntras medlemmarna att pressa sina 
kroppar hårt och utmana idealen (Knapp, 2015a). En obalans mellan en individs 
kroppsuppfattning och kroppsverklighet kan leda till en sämre kroppsuppfattning (Grogan, 
2006). En sämre kroppsuppfattning eller kroppsmissnöje kan generera i ohälsosamma 
matbeteenden, överdriven träning och träningsberoende med syfte att förändra kroppen och 
hantera tankar och känslor i förhållande till denna (Grogan, 2006). Idrottare tenderar att 
uppleva press till att uppnå den ideala fysiken för att kunna optimera sin prestation 
(Hausenblas & Downs, 2002). Detta kan förklara varför tidigare studier visar att idrottare är 
mer i riskzonen för att utveckla en negativ kroppsuppfattning i förhållande till den övriga 
populationen (Goldfield, 2009; Kong & Harris, 2015). Atleter inom leaness idrotter som 
löpning och gymnastik är utsatta grupper som löper extra hög risk att drabbas av en sämre 
kroppsuppfattning och skapa negativa beteenden gentemot kroppen (Kong & Harris, 2015; 
Swami, Steadman & Tovée, 2019) 

Tidigare studier visar att crossfitatleter i lika hög utsträckning som andra idrottare 
drabbas av träningsberoende och överdriven träning, där beteendet är relaterat till negativa 
tankar och känslor i förhållande till träning (Lichtenstein & Jensens studie, 2016). Kvinnliga 
crossfitatleters erfarenheter från idrotten skiljer sig dock åt, en del kvinnor ser idrotten som en 
plattform för glädje där en har möjlighet att träna på sina egna villkor och där kroppens 
funktioner står i centrum. Samtidigt uttrycker andra kvinnliga crossfitatleter en oro att bli för 
muskulösa och inte längre passa in i det kvinnliga kroppsidealet (Padmore & Puff Olge, 
2018). Kvinnorna med dessa tankar var dock normalviktiga och strävade både efter att bli 
bättre crossfitutövare och passa in i samhällets ideal (Padmore & Puff Olge, 2018).  

Med 15 000 crossfit gym världen över har idrotten växt avsevärt de senaste åren 
(Crossfit, u.å). Köteles, Kollsete och Kollsete (2016) menar att medlemmarna primärt 
motiverades av hälsa och fitness, där kvinnorna inom crossfit ville utveckla sina färdigheter. 
Vidare såg ytterst få crossfitutövare tävling som en motivationsfaktor till deras 
crossfitdeltagande. Ändå rapporterade Crossfit (u.å) att den årliga crossfitävlingen Open hade 
över 1250 kvinnliga crossfitatleter anmälda i Sverige 2019. Även om deltagarantalet inom 
idrotten ständigt ökar är forskningen inom crossfit begränsad (Lichtenstein och Jensen, 2016). 
Trots de motsägelsefulla budskapen som idrotten sänder ut till sina medlemmar om de 
kvinnliga kroppsidealen finns det lite förståelse för kvinnliga crossfitatleters erfarenheter av 
kroppsideal, kroppsuppfattning och träning (Padmore & Olge, 2018). Även om idrotten 
klassas som maskulin (Krane, Choi, Precilla, Baird, Shannon, Aimar, Christine & Kauer), 
inkluderar idrotten b.la. även gymnastiska moment, löpning och simning (Crossfit, u.å), vilket 
skulle kunna öka risken för kroppsmissnöje hos b.la. tävlingsatleter då dessa moment klassas 



 
 

 

2 

 

som leaness (Kong & Harris). Samtidigt menar Podmore och Puff Olge (2018) att det behövs 
mer förståelse för kvinnliga tävlingsaktiva crossfitatleters upplevelser, tankar och känslor i 
relation till kroppsideal och kroppsuppfattning. Den aktuella studien fokuserar därför på 
tävlingsaktiva kvinnliga crossfitatleter, med ambitionen att skapa en djupare förståelse för 
deras upplevelser, tankar och känslor till kroppsideal och kroppsuppfattning. 
 
Crossfit 

Crossfitens officiella hemsida Crossfit (u.å) menar att crossfit som idrott och 
träningsform karakteriseras av en effektiv träning och hälsosam kost. Idrotten kan främja och 
användas i syfte att gå ner i vikt och utveckla färdigheter. Träningspassen varierar dagligen 
och presenteras som ”Workout Of the Day”, vilket förkortas WOD (Crossfit, u.å). 
Träningsformen i kombination med en hälsosam kost anses vara en nyckel till en hälsosam 
livsstil. Medlemmarna rekommenderas olika typer av kosthållning, där budskapet är att äta 
ren mat vilket innebär att deltagarna uppmuntras till att undvika socker och processad mat 
(Crossfit, u.å). Idrotten har skapat en egen definition av fitness och de individer som vinner 
Crossfit Games, vilket är idrottens motsvarighet till VM tituleras som ”fittest on earth”. När 
en individs fitness definieras tas individens lungkapacitet, uthållighet, styrka, flexibilitet, 
kraft, hastighet, koordination, smidighet, balans och noggrannhet i beaktning. Dessa 
komponenter tas även hänsyn till vid utveckling av programmeringar och WODar (Crossfit, 
u.å). Ytterligare faktorer som är av betydelse för en individs fitness enligt Crossfit (u.å) är 
dess förmåga att prestera i varje enskilt moment och under varje enskilt träningstillfälle, 
oavsett ordningsföljd och igenkänning av övningar. Dessa moment kan vara gymnastiska 
moment, löpning, styrkelyft, simning och kroppsövningar (Crossfit, u.å) 

För att kunna ta till sig träningen på bästa sätt rekommenderas tre dagars träning följt av 
en dags vila (Crossfit, u.å). Ett klassiskt crossfitpass utgår från uppvärmning, styrketräning, 
följt av gymnastik och en WOD (Crossfit, u.å). Crossfitens ambitioner är att vara 
inkluderande där träningspassen skall kunna anpassas efter individens kapacitet, mål och 
syfte. Stor vikt läggs på att skapa ett stöttande klimat, där deltagarna förväntas uppmuntra 
varandra (Crossfit, u.å). Dawson (2017) menar att crossfitens popularitet har ökat de senaste 
15 åren, då det 2017 fanns över 15 000 crossfitanläggningar värden över. Crossfiten har ett 
eget språk och använder sig av vissa specifika begrepp för att beskriva träningsmoment och 
anläggningen etc (Dawson, 2017). I den aktuella studien kommer exempelvis begreppet box 
att användas istället för crossfitanläggning. Ordet programmering kommer användas för att 
beskriva planerade träningspass som följs under en bestämd tidsperiod med specifikt syfte och 
mål. 
 
Det kvinnliga kroppsidealet  

Det normativa kroppsidealet skapas av vad människor ser som attraktivt och åtråvärt 
(Bair, Steele & Mills, 2014). Grogan (2006) beskriver kroppsidealet som en individs visioner 
om hur kroppen skall se ut och fungera. Att se ut som idealet är kopplat till både bekräftelse 
och framgång. Homan (2010) beskriver att internet, massmedier och sociala medier är av 
betydelse för att sprida kroppsidealen. Det kvinnliga kroppsidealet kan se olika ut beroende på 
var i världen en befinner sig. Zhang, Qian och Fu (2018) beskriver det kvinnliga kroppsidealet 
i afrikanska länder som kurvigt medans det asiatiska idealet framstod som mer petit. Homan 
(2010) anser att det kvinnliga kroppsidealet i västvärlden är under förändring, där ett tunt och 
smalt ideal ersätts med ett mer muskulärt, tonat, atletiskt och fit ideal. Det nya kroppsidealet 
skall representera en hälsosam livsstil med ”hälsosam” kost och träning. De kvinnliga idealen 
kommer från att kvinnor vill anpassa sig efter andras preferenser och påverkas av hur 
omgivningen föredrar att den kvinnliga kroppen skall se ut (Bair et al., 2014). Vidare menar 
Bair et al. (2014) att individens ideal kan förändras, beroende på vilka kontexter och 
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sociokulturella klimat individen befinner sig i. Genom att förändring i de sociokulturella 
kontexterna kan man därav påverka en individs kroppsideal (Bair et al., 2014).  

 
Kroppsuppfattning 

Kroppsuppfattning definieras som den bild en individ har om sig själv och sitt utseende 
(Nationalencyklopedin, 2019). Vidare beskriver Cash (2004) och Grogan (2006) begreppet 
som multidimensionellt, där faktorer som individens syn på den egna kroppen samt tankar och 
känslor i förhållande till denna är inkluderade. De dimensioner som Cash (2004) och Grogan 
(2006) utgår från är; den perceptuella dimensionen, den kognitiva dimensionen, den 
emotionella dimensionen och beteendedimensionen. Den perceptuella dimensionen fokuserar 
på individens perceptioner. Vilket är den bild en skapar om den egna kroppen i tanken, så som 
den bild en individ skapar när den ser sig själv i spegeln och hur väl denna bilden går i linje 
med hur individen önskar att denna såg ut (Cash, 2004; Grogan, 2006). Vilket kan handla om 
att en individ upplever och ser sig själv som tjock-smal, kort eller lång, denna bild behöver 
dock inte stämma överens med verkligheten. En kvinna som lider av en skev kroppsbild och 
ätstörningar b.la.. kan exempelvis se sig själv som tjock även om hon i verkligheten är 
underviktig (Cash, 2004; Grogan, 2006). 

Den kognitiva dimensionen av kroppsuppfattning handlar om hur en individ utvärderar 
och vad en individ tänker om sin kropps utseende och funktioner (Cash, 2004; Grogan, 2006). 
Vilket inkluderar hur attraktiv, stark och vältränad en individ tror att kroppen är i olika 
situationer och sammanhang, detta innefattar individens egna värderingar om dess utseende 
och fitness. Vidare kan dessa värderingar ha både positiva och negativa konsekvenser för 
kroppsuppfattningen beroende på hur väl de stämmer överens med individens visioner (Cash, 
2004; Grogan, 2006). Resonemanget fortsätter med att beskriva den emotionella dimensionen, 
vilket inkluderar en individs känslor till kroppens utseende och funktioner. Känslorna kan 
vara positiva och negativa där glädje och stolthet, skuld och skam kan upplevas (Cash, 2004; 
Grogan, 2006). Slutligen, är den sista dimensionen som Cash (2004) och Grogan (2006) 
menar kan påverka eller påverkas av en individs kroppsuppfattning beteendedimensionen. 
Beteendedimensionen fokusera på de beteendena en individ skapar utifrån de positiva och / 
eller negativa perceptionerna och emotionerna som upplevs i förhållande till den egna 
kroppen. Dessa beteendena kan b.la. handla om hur en individ väljer att klä sig och vilka 
aktiviteter en individ väljer att delta i (Cash, 2004; Grogan, 2006).  

Lox, Martin Ginis och Petruzzello (2015) menar att dessa fyra dimensionerna kan leda 
till både en positiv kroppsuppfattning/ kroppstillfredsställelse och en negativ 
kroppsuppfattning / kroppsmissnöje. Kroppstillfredsställelse skapas när en individ upplever 
positiva tankar och känslor om den egna kroppen samt när det råder en balans mellan hur en 
individ upplever den egna kroppen / kroppsverklighet och de personliga kroppsidealen 
(Neagu, 2015; Grogan, 2017). Kroppsmissnöje skapas om en individ upplever negativa tankar 
och känslor om den egna kroppen och om det råder en obalans mellan kroppsverkligheten och 
det personliga kroppsidealet (Neagu, 2015; Grogan, 2017). Neagu (2015) beskriver 
kroppsuppfattningen som stabil men menar samtidigt att den kan förändras med åldern och i 
olika kontexter, exempelvis kan kroppsuppfattningen bli sämre eller bättre i en miljö där den 
exponeras eller i en känslig ålder så som puberteten.  

Cash (2004) och Neagu, (2015) beskriver sex faktorer som kan påverka eller förklara en 
individs kroppsuppfattning (se figur 1). Den psykologiska faktorn är en individs 
självförtroende, personlighet och sociala stöd. Det sociala stödet kan uttrycka sig emotionellt, 
instrumentellt, informativt, i vänskap och i bekräftelse, vilket kan visa sig i handlingar som 
hjälp, omsorg och positiva kommentarer. Behovet av det sociala stödet ser olika ut mellan 
individer, där exempelvis vissa har ett större behov av bekräftelse och uppmuntran medan 
andra har ett större behov av hjälp och omsorg (Cash, 2004; Neagu, 2015). Egenskaper som 
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lågt självförtroende och perfektionism eller en avsaknad av socialt stöd kan ha en negativ 
effekt på kroppsuppfattningen, medan högt självförtroende och starkt socialt stöd kan ha en 
positiv effekt på kroppsuppfattningen (Cash, 2004; Neagu, 2015).  
Den andra faktorn är interpersonella erfarenheter. De interpersonella erfarenheterna fokuserar 
på en individs omgivning, familj, vänner och bekanta. En individ som får positiva 
kommentarer och uppmuntran från sin omgivning har en större chans att uppleva 
kroppstillfredsställelse i förhållande till en individ som upplever negativa kommentarer (Cash, 
2004; Neagu, 2015). Lox et al (2010) menar dock på att de budskap som omgivningen sänder 
ut, genom att exempelvis bekräfta den smala kroppen eller uppmuntra ohälsosam träning kan 
vara av betydelse för både den positiva och negativa kroppsuppfattningen. Den tredje faktor 
är de sociokulturella influenserna vilket inkluderar normer, media och de sociala 
värderingarna. Normerna, media och det sociala värderingarna kan spegla vad som anses 
attraktivt/oattraktivt, kvinnligt och manligt enligt de normer som råder i samhället. De 
sociokulturella influenserna kan sätta press på en individ att vara eller se ut på ett visst sätt 
och leva upp till de ideal som råder vilket kan skapa en social jämförelse av kroppen (Grogan, 
2017). Den sociala jämförelsen refererar till att en individ b.la. jämför sin kropp med personer 
i sin omgivning eller de modeller som syns i media. Genom att jämföra sig själv med de 
bilder som publiceras i media ökar risken för kroppsmissnöje. Kan individen istället hantera 
de publicerade bilderna på ett konstruktivt sätt utan att jämföra sig ökar sannolikheten för 
kroppstillfredsställelse (Grogan, 2017). Den fjärde faktorn handlar om en individs fysiska 
egenskaper och biologiska aspektrar, exempelvis längd, skostorlek och muskelmassa. Om de 
fysiska egenskaperna är i balans med individens kroppsideal ökar sannolikheten för 
kroppstillfredsställelse. Är de fysiska egenskaperna i obalans med en individs kroppsideal 
ökar risken för kroppsmissnöje (Cash 2004; Grogan, 2017). Den femte faktorn som anses vara 
av betydelse för en individs kroppsuppfattning är de fysiska förändringarna. De fysiska 
förändringarna innefattar kroppsliga förändringar som exempelvis kan yttra sig i viktnedgång 
eller viktuppgång. Beroende på en individs kroppsideal kan dessa förändringar ha en positiv 
eller negativ betydelse för kroppsuppfattningen (Cash, 2004; Lox et al, 2010; Neagu, 2015). 
Slutligen inkluderar den sjätte faktorn en individs beteenden, vilket referera till olika 
ageranden som kan påverkas eller förklaras av en individs kroppsuppfattning (Cash, 2004; 
Neagu, 2015). Ageranden som kan förklaras eller påverkas av en individs kroppsuppfattning 
kan vara viktkontroll, träningsbeteenden, matbeteenden eller undvikande av sociala 
tillställningar. Det finns beteenden som både är positiva och negativa för kroppsuppfattningen 
(Cash, 2004; Neagu, 2015) 
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Figur 1. Modell över faktorer som kan påverka, förklara och förklaras av kroppsuppfattning 
(Fritt översatt från Lox, Martin Ginis & Petruzzello, 2014). 
 
Kroppsideal och kroppsuppfattning  

En individs kroppsuppfattning har en betydelsefull roll för en individs självbild, trots 
detta är det legitimt och vanligt att kvinnor är missnöjda med sina kroppar (Cash & Smolak, 
2011). Kroppsmissnöjets konsekvenser kan påverkas av ett flertal olika faktorer, så som 
personlighetsdrag, miljö och coacher. Personlighetsdrag som perfektionism eller krävande 
coacher och miljöer är faktorer i kombination med kroppsmissnöje som kan leda till b.la. 
överdriven träning (Lindwall, 2003). Vidare kan en negativ kroppsuppfattning leda till ett 
flertal andra ohälsosamma beteenden och är en av riskfaktorerna till att utveckla ätstörningar 
och depression (Paxton, Neumark-Sztainer, Hannan & Eisenberg, 2006). Ytterligare 
konsekvenser är ett lågt självförtroende och höga nivåer av stress (Johnson & Wardler, 2005). 
Vidare menar Fredrickson och Roberts (1997) att kvinnor är mer mottagliga för budskap om 
utseende där utseendet anses vara av central betydelse för hur omgivningen värderar kvinnan. 
Vissa menar att de ideal som råder kan skapa en strävan hos kvinnor att se ut som idealen 
(Wagner Oehlhof, Muscher-Eizenman, Nuefeld & Hauser, 2009; Zhang, Qian & Fu, 2018).  

Medias inflytande på kroppsidealen kan vara av betydelse för hur en kvinnans 
kroppsuppfattning utvecklas. Grogan, (2017) belyser att unga kvinnor som lägger stora 
värdering i dessa källor har högre risk att drabbas av kroppsmissnöje. Betz och Ramsey 
(2017) och Homan (2010) anser att kvinnors kroppsideal är under förändring och att den 
västerländska kulturen går mot ett ideal som framhäver kurvor eller ett mer atletiskt och 
muskulöst ideal. Vilken idrott en individ väljer att delta i är ytterligare en faktor som kan 
påverka både en individs kroppsideal och kroppsuppfattning (Swami, Steadman & Tovée, 
2009; Podmore & Puff Olge, 2018). Tidigare studier visar ett samband mellan det atletiska 
och muskulösa kroppsidealet och kroppsmissnöje hos både idrottare och den övriga 
populationen (Swami, et al., 2009). Homan (2010) menar att det muskulösa kroppsidealet kan 
bidra till överdriven och tvångsmässig träning. Crossfit beskrivs av Krane et al. (2004) som 
maskulin, där kvinnor behöver utveckla maskulina drag och skapa en muskulös kroppsform 
för att utföra de moment som idrotten kräver. Kvinnor kan därför uppleva en inre konflikt, där 
en behöver utveckla de karaktärsdrag som idrotten kräver samtidigt som de vill anamma de 
karaktärsdrag som anses attraktiva av samhället (Krane et al., (2004). Lichtenstein, Hinze, 
Emborg, Thomsen och Hemmingsen (2017) menar att kroppsmissnöje kan vara av betydelse 
för om en individ blir träningsberoende eller tränar överdrivet. Träningsberoende eller 
överdriven träning kan användas för att kompensera en negativ kroppsuppfattning och fly 
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negativa tankar och känslor samt vara ett försök att uppnå den kropp som är samhället ser som 
attraktiv och åtråvärd (Lichtenstein et al., 2017). Signalement för träningsberoende är bland 
annat att en individ undviker att missa ett träningspass eller upplever skuldkänslor vid missad 
träning (Gavin, 2018). 

 Kroppsmissnöje kan påverkas av ett flertal olika faktorer, Grogan (2006) menar att en 
konflikt mellan en individs kroppsideal och kroppsverkligheten kan vara bidragande faktorer 
till om en individs kroppsuppfattning är positiv eller negativ. Få studier har dock fokuserat på 
de tonade och atletiska kroppsidealet (Benton & Karazsia, 2014; Homan, 2010). Benton och 
Karazsia (2014) hävdar att de var först med att studera det tonande och atletiska kvinnliga 
kroppsidealets samband till kroppstillfredsställelse. Studien är dock av kvantitativ karaktär 
och belyser inte kvinnornas erfarenheter vilket är den aktuella studiens ambitioner. Benton 
och Karazais studie (2014) visar att kvinnor som presenteras för ett ideal som både är tonat 
och muskulöst i lägre utsträckning upplever kropptillfredställelse än de kvinnor som 
presenteras för ett smalt kvinnligt kroppsideal.  

 
Kroppsideal och Crossfit 

Crossfitens popularitet har växt det senaste årtiondet, Dawson (2017) hävdar att denna 
popularitet beror på dess genomslagskraft på internet. En kvalitativ innehållsanalys på 
samtliga nummer av crossfitens officiella tidning The CrossFit Journal från 2002, 2006, 2008 
och 2012 visade att det kvinnliga atletiska och smala idealet delvis förstärktes i materialet. 
Den kvinnliga kroppen presenterades i klassiska normativa roller, där de kvinnliga atleterna 
utförde crossfitmoment med minimala kläder (Knapp, 2015a). Knapp (2015a) menar att vissa 
av dessa bilder även redigerades för att den kvinnliga kroppen skulle se ut att vara mindre 
muskulös och mer tonad. Vilket innebär att prisbelönta Gamesatleter fick smalare och mer 
tonade muskler än vad de hade i verkligheten. Knapps studie (2015a) går i linje med fynd från 
Washington och Economides (2016) studie som vid en granskning av Youtube klipp av 
crossfitare fann att kvinnors utseende hade större fokus än deras utförande till skillnad från 
hur männen presenterades. Trots detta fångar idrotten intresset hos män och kvinnor i lika hög 
utsträckning (Dawson, 2017; Kötelse, Kollsete & Kollsete, 2016). Tidigare studier visar även 
att kvinnor och mäns motivationsfaktorer till att delta i crossfit skiljde sig åt, där männen var 
resultatinriktade medan kvinnorna ville bemästra nya färdigheter. Kvinnorna motiverades 
primärt av att bemästra nya färdigheter, viktminskning och kroppsliga förändringar (Kötelse 
et al., 2016). Dawson (2017) menar att kvinnor lockas till crossfit på grund av den aeroba 
träningen, där möjligheten finns för både styrkeutveckling och fysiska förändringar som går i 
linje med samhällets ideal. Andra studier visar dock på att kvinnor uppmuntras att gå utanför 
det kvinnliga atletiska och smala idealen som förespråkas av samhället och gå mot en kropp 
med synligare muskler och en mer muskulös kroppsform inom idrotten (Knapp, 2015b; 
Sassatelli, 2010). Fynden från Dawsons studie (2017) och Knapps studie (2015b) skiljer sig 
åt, då Dawson (2017) menar att kvinnor delvis lockas av idrotten för att kunna passa in i 
samhällets ideal medan Knapp (2015b) menar att idrotten pressar deltagarna att gå utanför 
idealen. Detta kan bero på att kroppsidealen är dynamiska och kvinnorna i de olika studierna 
hade olika syn på det kvinnliga kroppsidealet. Vidare menar informanter i Podmore och Puff 
Olges studie (2018) att idrotten har varit en bidragande faktor till att förändra kroppsidealen 
och bidragit till en större acceptans för den muskulösa kvinnokroppen i samhället. Då det 
skiljer två år mellan Knapps studie (2015b) och Dawson studie (2017) kan tidsaspekten 
mellan de båda studierna förklara skillnaden ytterligare, eftersom det kvinnliga kroppsidealet 
har varit under förändring och gått mot en mer muskulös kroppsform (Homan 2010). 

Kvinnliga crossfitatleters erfarenheter av det kvinnliga kroppsidealet skiljer sig åt 
(Knapp, 2015b; Podmore & Puff Olge, 2018). Vissa kvinnor upplevde att crossfiten 
uppmuntrade till styrka, fitness och utförande där coacherna uppmuntrade deltagarna att 
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pressa sina kroppar för att bli starka (Knapp, 2015b). Samtidigt menar Podmore och Puff Olge 
(2018) att vissa kvinnor upplevde att de tävlade om uppmärksamheten hos männen i boxen 
och därför ville framställas som attraktiva och sexiga enligt samhällets normer. I Knapps 
studie (2015b) berättar kvinnor att männen visslade på dem och uppmuntrade deras utseende. 
Slutligen menar Homan (2010) att det finns mycket forskning på hur det smala kroppsidealet 
kan påverka beteenden och genererar exempelvis ätstörningar och träningsberoende, dock har 
det tonade och atletiska kroppsidealet ännu inte tillräckligt studerat. En studie på 156 
kvinnliga collegestudenter visade dock att både det smala kroppsidealet och de tonade och 
atletiska kroppsidealet kan generera i negativa känslor och överdriven träning (Homan, 2010). 
 
Kroppsuppfattning och CrossFit 

Podmore och Puff Olge (2018) studerade kvinnliga crossfitatleters erfarenheter av 
kroppsideal och kroppsuppfattning. Informanterna berättade att kvinnor valt att sluta tävla och  
pressa sig själva för att bibehålla en smal kroppsform och inte bli för muskulösa. Vissa 
kvinnor berättade att de hade komplexa relationer till sina kroppar, där de uttryckte en önskan 
om att kunna acceptera de fysiska förändringarna som crossfitdeltagandet bidragit med 
(Podmore & Olge Puff, 2018). Köteles, Kollsete och Kollsetes studie (2016) fann inget 
samband mellan deltagandet i crossfit och en individs kroppsuppfattning och kroppsideal. 
Studien fann däremot att känslan av kompetens inom crossfit hade ett samband med 
självkänsla vilket visade ett positivt samband till en individs kroppsuppfattning (Kötelse, et 
al., 2016). Detta går även i linje med Forbes, Afam-Curtis, Rade och Jaber (2001) studie som 
visade ett samband mellan självkänsla och kroppsuppfattning. 

 Washington och Economides (2016) menar att idrottare på tävlingsnivå tenderar att 
uppleva högre press vilket kan leda till kroppsmissnöje. Studierna som presenterats ovan 
belyser dock inte deltagarnas erfarenheter av tävling. Sambandet och erfarenheterna hos 
populationen som tävlar kan därför se annorlunda ut i förhållande till resultaten från Podmore 
och Puff Olge (2018) och Kötelses (2016) studie. Washington och Economides (2016) menar 
att majoriteten av de bilder som florerar på internet av kvinnliga crossfitatleter visar en 
sminkad kvinna i korta shorts och sport-bh samtidigt som kroppen framställs som muskulös 
och skulle kunna passar in i ett normativt manligt ideal (Kötelse, et al., 2016). Crossfit kan 
beskrivas som en typisk maskulin idrott och grundar sig i träning för det militära (Podmore & 
Puff Olge, 2018). Att delta i en typisk maskulin idrott kan leda till att kvinnor upplever styrka 
och får en positiv kroppsuppfattning och självkänsla (Washington & Economides, 2016). Ett 
flertal av informanterna i Podmore och Puff Olges studie (2018) upplevde att crossfiten 
uppmuntrade utvecklandet av färdigheter framför de kroppsliga förändringarna. Kvinnorna i 
studien berättade att idrotten fått dem att bry sig mindre om sitt utseende och istället fokusera 
på kroppens funktioner. Vidare uttrycker vissa kvinnor att idrotten även bidragit till ett ökat 
självförtroende, vilket lett till att de anammade beteenden som att sluta sminka sig (Padmore 
& Puff Olge, 2018). Mulgraw, Stalley och Tiggemann (2016) menar att ett flertal tidigare 
studier visar att idrotter där kroppens funktioner står i centrum kan vara skyddande mot 
kroppsmissnöje och kan underlätta för individer att inte drabbas av kroppsidealen på ett 
negativt sätt. Informanter i Podmore och Puff Olges studie (2018) upplever dock att tränare 
och andra medlemmar uppmuntrar varandra till att jämföra sina kroppar och kommentera 
varandras visuella framsteg i muskelmassa (Padmore & Puff Olge, 2018). Att jämföra både 
kroppens utseende och funktioner med andra kan bidra till kroppsmissnöje och negativa 
tankar och känslor till kroppen (Tiggeman & Polivy, 2010; Tiggemann, Polivy & Hargreaves, 
2009). Knapps studie (2015b) visade att många kvinnor tränade utan tröja, vilket sågs som ett 
tecken på självsäkerhet, detta bekräftades även i Podmore & Puff Olges studie (2018) där 
vissa informanter upplevde en skam över kroppen och därför använde mer täckande kläder. 
Även om informanternas val av kläder i de båda studierna skiljer sig åt, var valet av kläder ett 
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beteende som kopplades till kroppsuppfattningen. Vidare menar Grogan (2006) att stödet en 
individ får och den miljö där denna befinner sig kan vara av betydelse för 
kroppsuppfattningen. Att studierna genomfördes i två olika boxar, skulle kunna resultera i två 
olika idrottsliga klimat, vilket skulle kunna förklara skillnaderna mellan studierna. 

Vad en individ väljer att ha på sig är ett beteende som kan kopplas till en individs 
kroppsuppfattning (Grogan, 2006). Som framkommit ovan är crossfit en komplex idrott med 
en variation av erfarenheter och upplevelser i förhållande till den egna kroppen och 
kroppsidealen. Podmore och Puff Olge (2018) menar att det idrottsliga klimatet som råder i 
crossfitboxarna kan vara en skyddande faktor för kroppsmissnöje och hur en påverkas av de 
rådande kroppsidealen. Dock genomfördes studien i en box med två manliga ägare som 
upplevdes som macho vilket kan ha påverkat det idrottsliga klimatet, vidare genomfördes 
studien på kvinnor som tränade på motionsnivå. Resultatet hade därför kunnat se annorlunda 
ut i en annan box och med andra ägare som upplevs på ett annat sätt och hos kvinnor som har 
andra ambitioner med sin träning.  
 
Problemformulering 

Homan (2010) menar att ett nytt atletiskt och tonat ideal har börjat ta plats i den 
västerländska kulturen. Tidigare studier föreslår att crossfiten stärker det kvinnliga tonade och 
atletiska idealen i den media som användes för att marknadsföra och informera medlemmarna 
(Knapp, 2015a; Washington &Economides, 2017). Vidare kan det kvinnliga tonade och 
atletiska kroppsidealet vara svårt att uppnå, då det kräver extrema tillvägagångssätt för 
individen i både träning och kost (Homan, 2010). Rolak och Budnik-Przybylska (2017) menar 
att crossfiten som idrott är utmanande och ställer höga krav på individen. Vidare menar 
Padmore och Puff Olge (2018) att crossfiten kan ha bidragit till det atletiska tonade 
kroppsidealen. Ett ideal som kan leda till negativa konsekvenser för individen (Homan, 2010). 
Dock behöver kvinnliga crossfitatleters upplevelser och syn på det kvinnliga kroppsidealet 
undersökas vidare (Podmore & Puff Olge, 2018). Kroppsidealen kan exempelvis ha en 
negativ inverkan på kroppsuppfattningen, vilket i sin tur kan leda till b.la. ätstörningar, 
överdriven träning och negativa tankar och känslor till kroppen (Cash, 2004). De studier som 
presenterats i den aktuella studien med fokus på kvinnliga crossfitatleter, kroppsideal och 
kroppsuppfattning tar dock inte hänsyn till informanternas aktivitetsnivåer eller tävlingsnivåer 
(Podmore & Puff Olge, 2018; Knapp, 2015b). Att tävla inom en idrott kan vara både en 
skyddsfaktor och en riskfaktor för att drabbas av en negativ kroppsuppfattning (Washington 
& Economides, 2017). Crossfit beskrivs som en maskulin idrott med utgångspunkt från 
träning av det militära (Podmore & Puff Olge, 2018). En maskulin idrott beskrivs som en 
skyddsfaktor för en negativ kroppsuppfattning och för att drabbas av kroppsidealen på ett 
negativt sätt (Washington & Economides, 2017). Som tidigare nämnts är crossfiten en 
komplex idrott som innehåller ett flertal olika moment, så som styrkelyftning, gymnastik och 
löpning (Crossfit, u.å). Gymnastik och löpning är två av crossfitens moment som 
kategoriseras in under leanessidrotten, De individer som tävlar inom leaness idrotten har dock 
en extra hög risk att drabbas av kroppsmissnöje och skapa negativa beteenden gentemot 
kroppen (Kong & Harris, 2015; Swami, Steadman & Tovée, 2019). Som presenterats ovan 
föreslås det att crossfiten bidragit till de atletiska och tonade idealet, ett ideal som är svårt att 
uppnå och kan generera i en negativ kroppsuppfattning och destruktiva beteenden, tankar och 
känslor gentemot kroppen (Rolak & Budnik-Przybylska, 2017). Vidare är crossfiten en 
komplex idrott som ställer höga krav på individen och innefattar många olika moment. Som 
tävlingsaktiv har man både en högre och lägre risk för att drabbas av en negativ 
kroppsuppfattning beroende på idrott (Swami, Steadman & Tovée, 2019). Crossfiten 
innehåller moment från idrotter med både ökad risk och minskad risk till en negativ 
kroppsuppfattning. Podmore och Puff Olge (2018) menar att forskningen på kvinnliga 
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crossfitatleters upplevelser av kroppsuppfattning och kroppsideal är begränsad och att 
tävlingsaktiva kvinnliga crossfitatleter är någonting som skulle behöva mer studier och 
uppmärksamhet.   
 
Syfte 

Syftet med den aktuella studien är att med hjälp av intervjuer skapa en djupare 
förståelse för kvinnliga tävlingsaktiva crossfitatleter och deras upplevelser, tankar och känslor 
till kroppsideal och kroppsuppfattning. Den aktuella studien vill även undersöka kvinnornas 
syn på kroppsidealen och kroppsuppfattningen i relation till crossfitträningar och 
crossfittävlingar. 
 
Frågeställningar  

1. Hur upplever kvinnliga tävlingsaktiva crossfitatleter kroppsidealen i relation till 
crossfiten och samhället? 

2. Hur ser kvinnliga tävlingsaktiva crossfitatleters upplevelser, tankar och känslor ut i 
relation till den egna kroppen (Kroppsuppfattning)?  

3. Upplever tävlingsaktiva kvinnliga crossfitatleter att deras upplevelser, tankar och 
känslor i relation till kroppsidealen ser annorlunda ut efter att de börjat med crossfit.  

4. Upplever tävlingsaktiva kvinnliga crossfitatleter att deras tankar och känslor om de 
faktorer som kan förklara kroppsuppfattning ser annorlunda ut efter att de börjat träna 
och tävla i crossfit.  
 

Metod 
 

Design  
Podmore och Puff Olge (2018) menar att det finns en begränsad förståelse för kvinnliga 

crossfitatleters erfarenheter av kroppsideal och kroppsuppfattning. Jacobsen (2002) anser att 
en kvalitativ metod är av betydelse när forskningen inom ett område är begränsat. Den 
kvalitativa metoden kan innebära att information samlas in från en rad informanter med hjälp 
av intervjuer (Hassmén & Hassmén, 2008). Bryman & Nilsson (2011) beskriver olika 
strategier vid utformningen av intervjuer och intervjuguider. Den aktuella studien är av 
kvalitativ karaktär och bygger på semistrukturerade intervjuer. De semistrukturerade 
intervjutekniken bygger på en intervjuguide som innehåller de mest väsentliga frågorna. 
Följdfrågor anpassas sedan i förhållande till informanternas svar och berättelser (Bryman & 
Nilsson, 2011). För att kunna besvara studiens syfte, frågeställning och öka förståelsen för 
målgruppen ansågs den kvalitativa metoden relevant. Vidare skapar metoden en djupare 
förståelse för det området som skall studeras och utgår från en individs egna berättelser och 
ord (Jacobsen, 2002). Fokus ligger på de unika berättelserna, dess likheter och skillnader, med 
ambitionerna om att hitta sammanhang och strukturer (Hassmén & Hassmén, 2008). Med 
hjälp av de semistrukturerade intervjuerna kan författaren skapa en bild av informanternas 
upplevelser (Bryman & Nilsson, 2011), vilket är den aktuella studiens ambitioner.  
 
Deltagare 

Deltagarna i den aktuella studien var åtta stycken kvinnliga tävlingsaktiva crossfitatleter 
mellan 20-54 år (M=30, SD=9.6) från tre olika crossfitboxar i Sverige. Antal år inom idrotten 
varierade mellan två till fem år, träningsmängden varierade mellan åtta till tjugo timmar i 
veckan och antal tävlingar varierade mellan tre till femton stycken. Kriterierna för att kunna 
delta i studien var att aktivt tävla inom crossfit och ha deltagit på minst två tävlingar, varit 
aktiv i sporten i mer än ett år, identifiera sig som kvinna och vara över 18år. 
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Tabell 1. Deltagaröversikt 

 
Etik 

Vid första kontakten informerades deltagarna om studiens syfte och deras uppgift till 
den aktuella studien. Deltagarna informerades även om att deltagandet var av frivillig 
karaktär, att de kan avbryta intervjun eller inte svara på frågor som upplevdes obekväma utan 
konsekvenser. Vidare fick deltagarna information om att intervjun spelades in och att de 
kommer förbli anonyma där namn och signalement skulle kodas eller ersättas med fiktiva 
namn. Informationen presenterades både muntligt och i ett samtyckesbrev (se bilaga 1) som 
respektive informant fick läsa igenom och skriva under före intervjun startade. 
 
Intervjuguide 

En semistrukturerad intervjuguide skapades av författaren till den aktuella studien med 
stöd från handledare. Intervjuguiden designades med utgångspunkt i studiens syfte, tidigare 
empiri, teoretiska ramverk och behandlade frågor om psykologiska faktorer, sociokulturella 
influenser, interpersonella faktorer, fysiska egenskaper, fysiska förändringar och beteenden 
samt frågor om träningserfarenheter, tävlingserfarenheter och erfarenheter av det kvinnliga 
kroppsidealet. Författaren studerade tidigare forskning och teoretiska ramverk för att utveckla 
lämpliga frågor i förhållande till dessa. Intervjuguiden berörde exempelvis frågor om val av 
träningskläder, hur de skulle beskriva den ideala kvinnokroppen och hur de ser på sina egna 
kroppar. En pilotintervju genomfördes sedan på en kvinnlig crossfitatlet och intervjuguiden 
modifierades ytterligare med frågor som b.la berörde miljön i crossfitboxen.  

Intervjuguiden strukturerades på följande sätt (1) Bakgrund med frågor som 
exempelvis berörde informantens ålder och tid inom crossfit. (2) Erfarenheter av kroppsideal 
med frågor som ”Hur tror du samhället ser på den ideala kvinnokroppen?”. (3) 
Kroppsuppfattning med frågor som berörde informanternas syn på den egna kroppen ”Vilken 
betydelse har din kropp för dig?” (4) Träningsvanor och Tävlingsvanor som behandlade 
frågor som berörde träning och tävling ”Hur mycket tid lägger du på din träning?” och ”Hur 
får träning dig att må?” (5) Sociala aspekter vilket inkluderade frågor om miljön i 
crossfitboxen och de upplevda sociala stödet ”Vill du beskriva stämningen i den box där du 
tränar?” (6) Erfarenheter vilket behandlade både tidigare och nuvarande erfarenheter ” 
Upplever du någon skillnad i ditt välmående innan och efter en träning”. (7) Avslutningsvis 
ställdes även frågan om deltagarna tyckte att någon fråga missats under intervjun och om de 

Deltagare (N=8) Ålder Antal år inom sporten  Antal tävlingar Träningstimmar per 
vecka 

1 26 3 5 
 

8-10  

2 27 2 
 

4 12-15 

3 31 4 
 

15 15-20 

4 20 3,5 
 

11 15-20 

5 29 3,5 
 

14 10-15 

6 29 2,5 
 

4             10-12 

7 54 4,5 
 

10 8-10 

8 24 5 3 8-10 
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hade något att tillägga. I samtliga intervjuer ställdes det även följdfrågor, några av dessa 
följdfrågor presenteras i intervjuguiden (se bilaga 2) medan andra utvecklades och byggde på 
informanternas tidigare svar.  
 
Procedur 

Utifrån ett bekvämlighetsurval kontaktades tolv stycken kvinnliga tävlingsaktiva 
crossfitatleter från tre olika boxar i en större stad i Sverige. Kvinnorna kontaktades via ett 
privat meddelande på det sociala mediet Facebook och via fysisk kontakt där de tillfrågades 
om de var intresserade av att delta i den aktuella studien genom att bli intervjuade. Kvinnorna 
blev även informerade om studiens syfte och de etiska riktlinjerna som den aktuella studien 
eftersträvade. två av de tolv kontaktade crossfitatleterna hade tränat crossfit i mindre än ett år 
och två av de kontaktade crossfitatleterna avböjde att delta. Till kvinnorna som visade intresse 
och som uppfyllde kriterierna för den aktuella studien föreslogs olika platser för intervjun 
exempelvis i ett avskilt rum i en crossfitbox, i deras hem eller i författarens hem, platsen 
bestämdes sedan gemensamt. Deltagarna kompenserades med en valfri Nocco som de fick 
välja innan intervjun startade, samtyckesbrevet delades sedan ut till deltagarna och författaren 
säkerställde att deltagarna förstått informationen korrekt. På samtyckesbrevet fanns även 
kontaktuppgifter till både författaren och handledaren (se bilaga 1). Totalt utfördes åtta 
stycken intervjuer som varade mellan 45-60 minuter. Intervjuerna spelades in med hjälp av en 
mobiltelefon. 

 
Analys 

Vid bearbetning av den aktuella studiens insamlade data användes Lundman och 
Hällgren-Granheims kvalitativa innehållsanalys (2012). Den kvalitativa innehållsanalysen är 
en metod där både den verbala och skrivna kommunikationen analyseras med fokus på 
likheter och olikheter. Vidare inspirerades både intervjuguiden och analysen av Lox et al 
(2014) teori av kroppsuppfattning. Där kroppsuppfattningens sex komponenter; 
sociokulturella influenser, fysiska egenskaper, fysiska förändringar, interpersonella 
erfarenheter, psykologiska faktorer och beteenden utgjorde den aktuella studiens 
huvudrubriker och teman. Den aktuella studien använder sig av en abduktiv ansats i 
analysprocessen, vilket beskriver hur teori och empiri behandlas i relation till varandra 
(Jacobsen, 2002). Den abduktiva ansatsen är en blandning mellan den deduktiva och 
induktiva ansatsen. Den deduktiva ansatsen innebär att forskaren utgår från accepterade och 
generella principer (Jacobsen, 2002). Den aktuella studien utgår från förutbestämda ramar där 
teorin om kroppsuppfattning utgör stommen i analysprocessen. Den induktiva ansatsen 
innebär istället att informanternas berättelser tolkas på ett fritt och neutralt sätt (Bryman & 
Bell, 2013). I den aktuella studien har författaren brutit ut meningsenheter från de 
transkriberade matrealet på ett neutralt och förutsättningslöst sätt. Analysprocessen skedde 
stegvis genom följande steg (1) Respektive intervju transkriberades ordagrant. (2). Det 
transkriberade materialet lästes igenom ett flertal gånger. (3) Meningsenheter bröts ut med 
utgångspunkt från studiens syfte och teoretiska ramverk. (4) Meningsenheterna 
kondenserades sedan till kortare meningar utan att förlora meningsenhetens innehåll. (5) De 
kondenserade meningarna tolkades sedan av författaren och skapade koncentrerade 
meningsenheter. (6). De koncentrerade meningsenheterna som ansågs spegla varandras 
innehåll gav upphov till sub-teman  (figur 2). (7) De sub-teman ansågs gå i linje med varandra 
sorterades sedan in under de förutbestämda sex temana (8) Vidare presenterades även 
analysprocessen i form av en matris med meningsenhet, kondenserad meningsenhet, 
koncentrerad meningsenhet samt sub-teman och teman (Se bilaga 3). Som presenterats ovan 
utgörs temana av sex komponenter som kan förklara kroppsuppfattningen, sub-temana är 
sedan anpassade efter respektive tema. Ett exempel på analysprocessen, två sub-teman och ett 
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tema presenteras i figur två. (9) Slutligen presenteras den aktuella studiens resultat utefter de 
teman och sub-teman som analyserades, där de aktuella temana utgör resultatets 
huvudrubriker och sub-temana utgör resultatets underrubriker. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Ett illustrerat exempel på analysprocessen, från meningsenhet till tema. 
 

Resultat 
 

Resultatet utgår från informanternas upplevelser, tankar och känslor i förhållande till 
kroppsideal, kroppsuppfattning och träning. Deltagarna i den aktuella studien upplevde både 
positiva och negativa tankar och känslor till kroppsideal och kroppsuppfattning. Mer specifikt 
beskriver följande resultat informanternas upplevelser, tankar och känslor utifrån teorin och 
de enskilda faktorerna som kan förklara kroppsuppfattningen.  

 
Sociokulturella influenser 

Samhällets kvinnliga kroppsideal. Informanterna menade att den kvinnliga kroppen 
blivit objektifierad i dagens samhälle. Den ideala kvinnokroppen beskrevs som smal och 
snygg med välformade bröst och en välformad rumpa. Informanterna rapporterade även att 
den ideala kvinnokroppen skulle vara ”lagom” vältränad med ”lagom mycket muskler. Den 
ideala kvinnokroppen ansågs blivit mer accepterande än tidigare, samtidigt ansågs det viktigt 
att inte sticka ut och vara för smal, för kurvig eller för muskulös. Sammanfattningsvis beskrev 
informanterna samhällets kvinnliga kroppsideal som lagom där en mer muskulär kroppsform 
börjat bli accepterad. 
 

/…/ dom skulle se den väldigt symbolisk, som något man skall vara smal 
men ändå stora bröst och stor rumpa och tight, vältränad, men inte för 
vältränad. Mer som inte symbolisk kanske, mer som ett objekt. 

 
Jag känner att det nog har förändrats lite över tid och nu är det mer accepterat 
med en med en mer stark kropp. Förut var det ett smalt ideal eller ett kurvigt 
ideal ehm men jag får den uppfattningen att olika kroppar kan ses som ideala 
även om det inte får vara förmycket åt något håll, varken extremt smal, 
extremt muskulärt eller extremt kurvig. 

 
Crossfitens kvinnliga kroppsideal. Informanterna rapporterade att de upplevde ett icke 

existerande kroppsideal inom crossfit, en stor orsak till detta var att idrotten representerades 
av ett flertal olika kroppstyper.  
 

Om man ser dom alla extremt duktiga typ games så är det väldigt stora 
skillnader en del ser ut som bodybuilders liksom medens en del har mycket 
mer fett på kroppen och om man skulle se dem i vanliga kläder kanske man 
inte skulle tänka att det är en games atlet liksom och det är även 
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längdskillnader och stora viktskillnader. Det tycker jag är spännande med 
crossfit, att det finns ingen perfekt kroppstyp  

 
Några av informanterna menade att utseendet är sekundärt och att prestation, funktion 

och välmående var viktiga komponenter för det kvinnliga kroppsidealet inom crossfit. Vidare 
ansågs det viktigt att kroppen skulle vara hälsosam men att det fanns en viss dold 
överenskommelse om att kroppen skulle ha en låg fettprocent med synliga muskler. ”Desto 
biffigare du är /…/ man ser väll upp till folk som har lite muskler” 
 

Den ideala kroppen i crossfit tror jag är kopplat mycket till prestation. De 
som lyfter tungt är ju lite större kanske än de som är riktigt bra på gymnastik 
som kanske är lite slankare och lättare. Så idealet i crossfit kanske är någon 
stans där emellan. Fortfarande stark med mycket muskler men ganska smala 
långa muskler typ.  

 
Personligt kroppsideal. Kroppens funktioner, prestationer och välmående rapporterades 

vara av central betydelse för informanternas personliga kroppsideal. Den ideala kvinnokroppen 
beskrevs som hälsosam och välmående med förmågan att möta de krav som ställdes både inom 
träningen och yrkeslivet. Informanterna menade att dessa krav kunde skilja sig åt mellan individer 
och kroppsidealet beskrevs därför som individuellt.  

 
Alltså utseendemässigt tänker jag inte så mycket, alltså inte för underviktig 
och inte för överviktig men det viktigaste jag tänker, när jag tänker på en 
idealisk kropp är att den skall vara välfungerande och att man skall känna sig 
stark och orka med vardagsgrejen liksom, att man skall vara frisk och 
skadefri. 

 
/…/ Ideal kvinnokropp för mig handlar ju dels om att hantera sin egen 
kroppsmassa, det skall inte vara jobbigt eller tungt att springa längre sträckor, 
det skall inte va omöjligt att göra en pullup eller chin, du skall orka göra 
några armhävningar på tårna /…/ man kan bemästra sin egen kroppsvikt sen 
hur den kroppen ser ut, ser ju olika ut faktiskt.  

 
Informanterna rapporterade även att deras personliga kroppsideal innefattade en muskulös 

kroppsform med synliga muskler, kroppen behövde inte ha magrutor men musklerna skulle vara 
väl definierade. En av informanterna menade att hon föredrog en muskulös kropp, då muskler sågs 
som fördelaktigt för den idrottsliga prestationen.  
 

För mig är det kanske inte det här typiskt kvinnliga med former och så eh 
snarare muskler. Då jag vet att det är de som gör att man är bra på en idrott, 
så tycker jag det är snyggt liksom. 

 
Den ideala kvinnokroppen utifrån vad jag tycker själv, en kropp som, hur 
skall jag förklara det. Där man ser att det är en individ som har en kropp som 
utstrålar välmående, inte just att man har en kropp som, jag tänker inte så 
mycket på liksom storleksmässigt utan att man ser att en kropp är i harmoni, 
en kropp som rör sig smidigt, sen tycker jag att en musklad kvinnokropp är 
snyggt där man ser muskler, det behöver inte vara sexpack, men en kropp 
som ser smidig ut och liksom väloljad. 

 
Värderingar av kroppen / utseendet. Kroppens utseende rapporterades vara av viss 

betydelse för informanterna. Utseendet upplevdes viktigt för hur man representerade sig själv 
för omgivningen och för ”att bli accepterad av andra och få vänner”. Kroppens utseende ansågs 
även vara av betydelse för att kunna få ett arbete och för att kunna uttrycka sin personlighet ”om 
jag signalerar något med hur jag ser ut och någonting annat med hur jag är som person så tror jag 
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att det kan skapa konflikter i människors huvuden”. Informanterna berättade även att synliga 
muskler och en muskulös kroppsform var positivt, främst för att denna kroppsform ansågs 
gynnsam i prestationssyfte.  

 
Det är klart att jag tycker det är kul att vara fin och att det är viktigt hur jag 
ser ut och så men jag värderar ju mer att vara frisk och välfungerande och 
funktionell än exakt hur jag ser ut liksom. Sen är det kul att se lite muskler 
här och var ibland. 

 
Informanterna upplevde att kroppens prestationer och funktioner hade den primära 

betydelsen ”jag värderar mer att vara frisk och välfungerande och funktionell än exakt hur jag 
ser ut”. Att kroppen fungerade som den skulle och presterade i linje med informanternas 
önskemål ansågs viktigt, både för att klara av träning och arbete.  

 
Min kropp har jättestor betydelse, jag värderar den, att den funkar extremt 
högt. Dels att jag kan göra det jag vill i träningen men även att jag kan jobba 
med det jag jobbar med, ah ja allting så.  

 
Träningspassen jag lägger upp på sociala medier dom alltså om jag står och 
gör tunga böj, att någon bara fortsätt bygga på den rumpan typ, medens jag i 
mitt huvud tänker va pratar du om rumpa? När jag försöker nå ett pb på 
hundra till slutet av året och du pratar om att jag skall bygga rumpa. 

 
Social jämförelse. Informanterna rapporterade en viss jämförelse av utseendet och 

prestationer. Däremot rapporterades det en stor olikhet på kroppstyper vilket gjorde att det var 
svårt att hitta någon att jämföra sig med på träningen. Detta gjorde att informanterna uttryckte 
att de accepterade sina kroppar mer. ”Sen så typ jämför man ju sej med andra och man kanske 
inspireras i olika moment av personer som ser väldigt olika ut. Då blir det liksom mer 
accepterade” ” Jag tror jag skulle bli mer medveten om hur jag själv ser ut om alla runt 
omkring mig såg ut som gamesatleter, men nu är det ju en blandning där alla ser olika ut.” 
Dock menade informanterna att de kunde titta på Gamesatleter och tävlingar och inspireras, ” 
när man tittar på tävlingar typ games och så här då kan jag bli inspirerad utav och tänka 
herregud”. Den främsta sociala jämförelsen rapporterades vara i relation till prestationer.  
”Då jämför jag mer prestation och funktion, så stark är jag i det och så stark är dom i det. Det 
vill jag kunna göra och varför kan jag inte det, mer en att fokusera på hur jag ser ut.”  
 

Kroppsfokus relaterat till crossfiten. Informanterna i den aktuella studien 
rapporterade att de upplevde crossfiten som en prestationsinriktad idrott, där man inte 
diskuterade utseende eller hur man såg ut. Informanterna menade att många tränade 
osminkade, eller lät mascaran och svetten rinna utan att bry sig. Vidare menade informanterna 
att de som tränar på motionsnivå kanske tränade för att upprätthålla någon form av utseende, 
medan de som tränade för att tävla tränade för att uppnå sina mål och prestera, vilket gjorde 
att informanterna värderade kroppens funktioner och flexibilitet. ”När man tävlar är ju 
kroppen ett redskap mer och då handlar det om vad den skall göra mer.” 

 
Ja det kanske finns fler, dom som tävlar, tror jag bryr sig nog inte riktigt om 
hur man ser ut och idealet och mer prestation, vad skall jag kunna göra med 
min kropp och skiter lite i hur den kommer se ut eller svara på den träningen 
jag måste göra. Jämfört, det är säkert några som tränar för som inte tävlar 
som tränar för att se snygg ut också 
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Fysiska egenskaper 
Utseende / kroppsammansättning. Informanterna rapporterade främst positiva 

upplevelser av de fysiska egenskaperna. Egenskaper som stark, muskulös, platt mage och 
synliga muskler rapporterades. Vidare rapporterades även vissa negativa upplevelser, som 
stora armar och lår som går ihop, vilket ansågs negativt eller obekvämt.  

 
Nej men alltså jag har ju ganska stora armar typ och det kan ju vara sådär, 
men samtidigt gör ju det att jag orkar mer på träningen liksom och det är ju 
ändå bra liksom för jag vill ju bli duktig.  

 
Kroppens funktioner och hälsa.  Den egna kroppen beskrevs som stark och uthållig, 

där kroppen orkade leva upp till de krav och förväntningar som ställdes på denna. Vidare 
upplevde även informanterna att kroppen kändes hälsosam, frisk och skadefri.  

 
För att jag har ganska mycket styrka, power jag har en kropp som inte bara 
lägger ner. Det är lite huvud-kropp så men jag kan, min kropp gör det jobb 
jag ber den om oftast och lite till faktiskt 

 
Fysiska förändringar 

Fysiska förändringar i relation till crossfitdeltagandet. Informanterna upplevde 
främst positiva förändringar sedan de börjat träna crossfit. Viktuppgång, viktnedgång ökad 
och minskad fettprocent var några egenskaper som informanterna upplevde hade förändrats 
sedan de börjat med crossfit. Ytterligare förändringar som rapporterades var en ökad 
muskelmassa, en starkare mer uthållig, flexibel och rörlig kropp. Informanterna upplevda att 
samtliga av dessa förändringar var positiva och gynnsamma för prestationen.  Följande citat 
förklarar och sammanfattar informanternas tankar om de fysiska förändringarna på ett bra 
sätt.  

 
Det är nice att för mig själv att min kropp anpassar sig till det arbetet jag gör, 
skall vi marklyfta såhär, eller svinga upp och ner i riggen så måste vi ju 
bygga upp för att hantera det här, så det är coolt att se kroppen respondera 
samtidigt som det har tagit tid att bygga upp den här massan 

  
Skada eller sjukdom. Skador och smärtor, så som ryggproblem och atros rapporterades 

ha minskat sedan informanterna börjat träna crossfit, något som informanterna var tacksamma 
över. Vidare rapporterade en av informanterna att hon har haft svårt att acceptera sitt åldrande 
och de faktum att hennes kropp inte är som den en gång varit, vilket hon jobbade på att 
acceptera. Samtliga informanter upplevde även en rädsla för att kroppen skulle förändras i 
samband med sjukdom och utebliven träning. Främsta rädslan var då att gå upp i vikt och 
tappa muskelmassa.  

  
Jag orkar bära saker, bära kassar, flytta saker hemma själv, att jag känner mig 
stark i kroppen och att jag sällan har ont, ryggproblem, knäproblem och 
sådana saker och att jag känner mig väldigt funktionell, det är jag väldigt 
tacksam över, över min kropp 

 
Interpersonella erfarenheter 

Omgivningens reaktioner till informantens kropp / utseende. Samtliga informanter 
upplevde både positiva och negativa interpersonella erfarenheter i relation till kroppen och 
utseendet. Informanterna upplevde att omgivningen kommenterade deras utseende, främst 
handlade dessa kommentarer om en ökad muskelmassa ”oj vad biffig du är”, familj och 
vänner kunde även kommentera andra kroppsdelar vilket presenteras i citatet nedan.  
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Jo men dels är det ju den här muskler att dem ser att muskler växer och att 
dem i deras ögon ser såhär otraditionella så dom flesta tycker det är okej. 
Men det kan komma kommentarer utifrån hur dem tycker att en stereotypisk 
kvinna skall se ut och då kanske jag har för stora lår, eller för platta bröst nu 
att mina armar börjar växa och bli större. 
 

Crossfitutövares reaktioner till informanternas kropp / utseende. I den aktuella 
studien framkom det att informanterna främst upplevde positiva reaktioner till sin kropp och 
sitt utseende av andra crossfitutövare. Andra crossfitutövare reagerade och kommenterade 
främst informanternas kroppar i förhållande till prestation, men även muskeltillväxt och 
kläder berömdes.  

 
Det kan vara oj vad du börjar få muskler eller gud vad fan vad snygg du var i 
dom tightsen eller så eller ny syns det att du har tränat det och det eller 
någonting sådant så. Men det kan ju komma negativa utifrån så typ oj vilka 
muskliga armar du har eller vad äter du? 
 
Mest är det ju när man kanske klarar något nytt, som nu när jag haft problem 
med att gå på händer, då ser ju andra när jag tränar på det och kommer med 
tips eller grattar mig till att jag stått lite längre än innan eller tagit ett extra steg 
eller att formen ser bra ut eller så, 

 
Omgivningens reaktioner till informanternas crossfitdeltagande. Omgivningen 

reagerade både positivt och negativt på informanternas crossfitdeltagande och val av att börja 
tävla inom idrotten. Flera informanter rapporterade att omgivningen kunde uttrycka en oro 
över deras träningsmängd och en rädsla av att de blir för mycket för informanterna att tävla 
också. Vidare uttrycktes även en oro över skador. Främst upplevde dock informanterna 
positiva reaktioner där omgivningen peppade, uppmuntrade och visade en nyfikenhet till både 
deras tävlande och tränande. ”Men jag tror att min närmaste familj tycker att det är lite för 
mycket redan att jag tränar såhär mycket och sen då lägga på tävlingar tycker dom är lite 
varningsklocka” 

 
Mina barn som är vuxna dom alltså säger att det är ju helt sjukt och även min 
sambo säger ibland att det är helt galet att du orkar lyfta eller jobbarkompisar 
som ser ibland när man lägger upp filmer det är ju helt sjukt hur gör du och 
sådär. Sen har jag ju hört vissa negativa grejer också från nära, min bror 
bland annat, som tycker att det finns ju en generell bild bland crossfit att man 
skadar sig väldigt lätt där och att det är lite farligt och det har man ju också 
fått höra. Men rent generellt sätt som XXX säger jag har värdens starkaste 
mormor. 
 

Crossfitutövares reaktioner på informanternas crossfitdeltagande. Informanterna 
berättade att andra crosfituövare och coacher på både träning och tävling uppmuntrade deras 
crossfitdeltagande och val att börja tävla. Informanterna berättade att den lokala boxen la upp 
deras tävlingar på sociala medier och andra individer i boxen visade en nyfikenhet och 
intresse.  

 
Har man varit med i någon tävling eller så är det alltid någon som kommer 
fram och gott jobbat, hur gick det och så. Den här boxen är väldigt bra på att 
lägga ut när man tävlar och lycka till med detta 

 
Psykologiska faktorer 

Socialt stöd. Det sociala stödet upplevdes främst positivt, där informanterna menade att 
de hittat många vänner både på träningsanläggningen och på tävlingsarenorna. Vidare menade  
informanterna att de har olika relationer till coacherna, där de har bättre kontakt med vissa. 
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Informanterna rapporterade även en positiv känsla när de kom till boxen där alla hejade, 
stöttade och uppmuntrade varandra. Ett socialt stöd som upplevdes gemensamt för hela 
crossfitkulturen.  

 
Jag skulle säga att vi har en väldigt bra relation, vi hejar på varandra och 
småpratar. Eh sen så finns det ju nivåer på relationer, det är ju olika såklart. 
Vissa hejar man bara på, andra hörs man med och sen finns det dom som man 
är vänner och kompisar med som man har och pratar med om livet som man 
vill vara ett stöd för och som är mer vänner och det är personer som man 
kanske inte träffat om det inte vore för crossfitgemenskapen 

 
Tankar och känslor till kroppen. Informanterna upplevde både positiva och negativa 

känslor i förhållande till kroppen. Känslor som glädje, stolthet, styrka och tacksamhet 
rapporterades. Informanterna upplevde även att de fått en mer accepterad syn på kroppen sedan de 
börjat med crossfit. Vidare rapporterades även känslor som missnöje när utseenden inte stämde 
överens med den önskade bilden. Följande citat sammanfattar informanternas berättelser.  ”Det är 
ju lite olika, ibland är jag väldigt nöjd med min kropp men ibland kan man ju ha sämre dagar”. 
Vidare rapporterade en informant att negativa känslor kunde förskjutas till kroppen. 

 
Det har inte så mycket att göra med hur jag ser ut egentligen utan mer mina 
känslor är jag ledsen över en annan grej kan det liksom få negativa känslor 
om min kropp. Men sen har jag också kommit väldigt långt i att det är inte 
kroppen som är ett problem utan det är andra orsaker till det. Men jag kan 
ändå och jag tror det har att göra med att jag haft en ätstörningsproblematik 
att eh negativa saker även tar sig dom uttrycken liksom 

 
           Sammanfattningsvis menade informanterna att kroppen var av stor betydelse, även om 
utseendet inte var det centrala. Kroppen ansågs viktig både för självkänslan och livet i övrigt.  
 

Utseendet, vet jag inte om det har så stor betydelse, men den har ju jättestor 
betydelse annars alltså har den både för hur man mår, självkänslan och 
alltihopa, så har den den jättestor, så betyder min kropp oerhört mycket. Jag 
värderar den, att den funkar extremt högt, dels att jag kan göra det jag vill i 
träningen men även att jag kan jobba med det jag jobbar med åh ja allting så, 
så den betyder jätte jättemycket, att den funkar som den ska. 

 
Beteenden 

Träning och tävlingsbeteenden. Samtliga informanter tränar och tävlar i crossfit. Informanterna 
rapporterade att de främst tränade på egen hand och utgick från egna programmeringar, då de menade att 
det både var roligare och mer utvecklande. Vidare rapporterade informanterna en hög träningsfrekvens, 
där träningen var varierande med både mobilitet och lugnare träningspass för att kroppen skulle hålla och 
återhämta sig. Även om träningsfrekvensen var hög skiljde den sig något åt, dock hade alla ambitioner att 
fortsätta tävla. 

 
Jag skulle ju aldrig tävla om det inte va roligt skulle jag ju aldrig tävla. Men 
det är en berg och dahlbana i känslor såklart. Samtidigt som man kan vara 
glad och lycklig kan man också vara arg och förbannad när det inte går som 
man tänkt sig. Eller något går fel eller så.  

 
Informanterna rapporterade även att de tränade varierande och inte ”körde ända in i kaklet” utan 

valde att även prioritera mobilitet och löpning. Vidare rapporterade vissa informanter att de vill öka sin 
tävlingsfrekvens inför kommande termin, medan andra ville minska sin tävlingsfrekvens och fokusera 
på enstaka tävlingar.  
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Kostbeteenden. Informanterna berättar att de börjat äta mer mat, och ser maten som en 
betydelsefull del i relation till deras prestationer. ”Det är okej att äta mycket mat. Jag älskar ju mat 
och jag älskar ju att äta liksom”. Informanterna berättar också att de fått ett nytt förhållande till mat, 
där det är okej att äta.  

 
 Äh och var extremt påverkad av det och tränade mycket för att inte för att 
vara smal kanske för det har jag men känna att de var okej att äta på något 
sätt och det har jag släppt på jättemycket. Eller att jag har förstått mer att det 
kräver att man äter mer för att kunna prestera och att det verkligen är 
sammankopplat på ett annat sätt än vad jag tänkt förut liksom. 

 
En informant rapporterade ett förändrat kostbeetende efter årstiderna, där kosten var mer 

restriktiv och kontrollerad under sommarsäsongen än vintersäsongen, då informanten ville vara 
smalare och slankare för att kunna gå runt i bikini. ”Då skall jag ändå inte ta på mig bikini och då så 
är det okej att inte vara lika noggrann i kosten och då går jag ju upp lite”.  
 

Klädval. Informanterna rapporterade att de föredrog att träna i sport-bh och tights eller 
shorts, beroende på temperatur och årstid. Kläderna valdes ut i funktionellt syfte ”man vill 
inte ha en tröja i ansiktet när man är mycket upp och ner liksom”. Däremot var informanterna 
osäkra på om de skulle träna utan tröja om de såg annorlunda ut i kroppen. ”Jag hade kanske 
inte varit bekväm i att ta av mig tröjan när det är varmt”. En annan informant berättade att hon 
föredrog att träna utan tröja vid ensamträning och när det är mindre människor i boxen, då 
hon inte kände sig bekväm i att visa upp sin kropp. 

 
Omhändertagande beteenden. Att ta hand om sin kropp och vara snäll mot den, ge den 

återhämtning, vila och kärlek var ambitioner och beteenden som vissa informanter anammade. 
”Under mina vilodagar så vill jag ändå göra något snällt mot kroppen, ta en promenad eller så för det 
vet jag att den mår bra av” 

 
/…/ så måste man ändå ge tillbaka till den, inte bara i form av liksom ät och 
sov, utan också såhär ge kärlek, bekräfta den, pyssla om den och så. /../ jag 
kan inte bara tvinga den att prestera och inte ge någonting tillbaka utöver 
nödvändiga överlevnadsgrejer.  

 
Undvikande beteenden. Samtliga informanter rapporterade att de undvek att missa ett 

träningspass i rädsla för att gå upp i vikt. Informanterna menade att de planerade och prioriterade sin 
träning för att kunna få den gjord. Vidare rapporterades det en känsla av att känna sig saggig i kroppen 
och att förlora all muskelmassa om träningen skulle utebli ett par dagar. ”Jag missar aldrig ett 
träningspass” framkom i den aktuella studien.  

  
Granskning av kroppen i relation till crossfiten.  Informanterna rapporterade att det 

inte finns några speglar i de boxar där de tränade. Bristen på speglar upplevdes som någonting 
positivt. Informanterna berättade att de skulle titta på sig själva mer och bli mer fixerade vid 
kroppen om speglar hade varit tillgängliga. Vidare rapporterade informanterna att de ibland 
kunde granska sig själva via bilder och videos och då kunde uppleva negativa känslor till 
kroppen. Citatet nedan sammanfattar på ett bra sätt informanternas upplevelser av bristen på 
speglar och granskningen av kroppen.  

 
Ja det tror jag. Jag tror att det är bra att inte ha det, för annars hade folk gått 
runt och tittat mer över sig själva och då reflekterat mer över hur jag ser ut 
och sådant. Istället för att åka dit och träna för att man mår bra av det eh, det 
tror jag definitivt. Sen tror jag det hade varit bra att ha speglar för att se sig 
själv ut efter en övning eh men då kan man ju filma sig. Men det tror jag 
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absolut och folk bryr sig inte över hur dem ser ut. Helt illröd i ansiktet med 
maskaran utkletad över hela kinderna åh lite kissa på sig ibland och lite 
såntdär och det är liksom ingen som bryr sig om sådant och det kanske man 
hade gjort om man sätt hur man ser ut ja 

Syfte med träning. Informanterna rapporterade att de tidigare tränat för att vara smala 
eller för att leva upp till samhällets ideal ” tränade mycket för att för att vara smal”. Men att 
de nu tränade i syfte att må bra och vara hälsosam. Vidare menade informanterna att de även 
tränade för att det var roligt och utvecklande. Det framkom även att vissa informanter tränade 
för att prestera bättre på tävlingar och bli den bästa atleten som de kunde bli.  

Jag tränar absolut till stor del för att vara hälsosam och bli en starkare atlet 
men jag tränar också mycket för att kunna prestera bra på tävlingar. Allt 
kokas ju ner till att jag skall bli den bästa atleten jag kan bli. /…/ . 
Huvudsaken handlar det om att jag vill bli en badass atlet 

Syfte med tävling. Syftet med att tävla var att det var roligt och givande, att tävla 
upplevdes som ett sätt att mäta sin egen utveckling och få ett kvitto på denna. Vidare sågs 
tävlingar som en möjlighet att jämföra sig själv med andra samt skapa motivation och sporra 
sig själv . ”Så det är ju roligt att tävla men man får också ett kvitto på vad man kan och en 
sporre för att träna.” 

Tankar och känslor till träning. Informanterna uttryckte främst positiva känslor till sin 
träning. Träningen beskrevs som glädjefull och ”jag älskar att träna” framkom i samtliga intervjuer. 
Träningen sågs som rolig och givande där en känsla av gemenskap upplevdes. Följande citat 
sammanfattar informanternas känslor till träningen.  

 
  /…/ jag blir ju även gladare, piggare, jag känner mig mer duktig, jag känner 
mig ah men typ modigare, jag vågar ta för mig mer, mer självsäker, jag mår 
bra men jag mår ännu bättre av träningen.  

 
     Innan träningens så brukar jag oftast vara ganska taggad. Oftast går man 
ju ifrån med en känsla av att man vill träna mer eller komma tillbaka direkt 
igen och träna ett pass till. Och innan träningen brukar jag bli rätt taggad om 
man säger så. Eh inte jättenervös utan mer taggad att gå all in 
 

Ett flertal informanter rapporterade även att träningen hade en stor betydelse i deras liv ”jag vet 
knappt vem jag skulle vara om jag inte tränade”. Träningen skapade även välmående hos 
informanterna och vissa informanter menade att de får negativa tankar om de inte tränar  

 
Tycker jag inte om mig själv, då tycker jag inte om kroppen det räcker att 
man blir sjuk ett par dagar så tycker man att man är helt saggig, eller jag 
känner mig liksom pösig, man tror liksom att man går upp fem kilo på fem 
dagar, det är liksom lite så. 

 
Tankar och känslor till tävling. Att tävla ansågs vara både roligt och utvecklande, där en 

möjlighet gavs till att jämföra sig både med sig själv och andra. Känslorna varierade något i 
tävlingssammanhang, informanterna rapporterade främst positiva känslor till tävlingar, likt de 
känslor som upplevdes i förhållande till träning. Tävlingarna sågs som motiverande och som ett sätt 
att kunna jämföra sig med andra där en får möjligheten att se resultatet från sin egen träning och 
förbättra sina prestationer. Vidare berättade ett flertal informanter att de träffat vänner ute på 
tävlingsarenorna och att de känner att de både får stöd och uppmuntran från andra tävlande. ”Jag 
har träffat jättemånga vänner bara på tävlingar, det är hjälpsamt och så. I alla fall på den nivån som 
jag har kört det kanske ser annorlunda ut på en högre nivå, det vet jag inte” 
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Jag vet inte, jag tror mer att jag såg det som en rolig sak, det gör jag ju nu 
också men sen också att jag såg det som ett mål att se fram emot, och att se 
vad man står i förhållande till andra. 
 
Man kan dra fram någonting i sig som man inte tror att man har, äh och det är 
coolt att se i sig själv att man är den lilla warrior princessen då så jag tycker 
om det för jag gillar hur jag presterar i tävlingssammanhanget, att jag ändå 
kan ha is i magen och ändå kötta och leverera bättre än vad jag tror. 

 
Känslorna i tävlingssammanhang beskrevs även som en berg och dalbana, där känslor som 

lycka och att vara arg rapporterades. Känslorna varierade beroende på prestation, en positiv 
prestation kunde leda till glädje och nöjdhet medan en sämre prestation kunde generera i ilska. 
Vissa informanter menade även att de upplevde en nervositet och prestationsångest inför tävling, 
dessa känslor behövde nödvändigtvis inte vara negativa för informanterna vilket nedanstående citat 
belyser.  

 
Haha ångest, prestationsångest, nervositet och mycket adrenalin men 
samtidigt mycket förväntansfull och spännande. Lite såhär som att tomten 
skall komma när man är liten, man är lite rädd för tomten men det skall bli 
väldigt kul att få paket typ. 
 
Jag skulle ju aldrig tävla, om det inte var roligt skulle jag ju aldrig tävla, men 
det är en berg och dalbana i känslor såklart. Samtidigt som man kan vara glad 
och lycklig kan man också vara arg och förbannad när det inte går som man 
tänkt sig. Eller att något går fel eller så. 

 
Diskussion  

Syftet med den aktuella studien var att undersöka kvinnliga tävlingsaktiva crossfitatleters 
upplevelser, tankar och känslors av kroppsideal och kroppsuppfattning kopplat till sporten och 
tävling. Informanterna rapporterade både positiva och negativa tankar och känslor kopplat till 
kroppsuppfattning beroende på vilken komponent som undersöktes av kroppsuppfattningens 
sex komponenter (figur 1). När det gäller den studerade variabeln kroppsideal är det en del av 
det sociokulturella influenserna och presenteras därför där utefter. Resultatet visar på att 
informanterna beskriver kroppsidealen som råder i samhället och inom crossfitkontexten 
olika. Några av de upplevelser som kan indikera och kopplas till en positiv kroppsuppfattning 
är att informanternas rapporterade fysiska egenskaper som går i linje med det rapporterade 
personliga kroppsidealen (Cash, 2011; Neagu, 2015). Vidare rapporterades främst positiva 
upplevelser av de interpersonella erfarenheterna i boxen och ute på tävlingsarenorna, vilket 
skulle kunna kopplas till ett positivt socialt stöd, vilket är fördelaktigt för 
kroppsuppfattningen. Informanterna rapporterade även främst positiva tankar och känslor i 
relation till sina kroppar samt konstruktiva och positiva beteenden gentemot kroppen och 
träningen. Detta är ytterligare upplevelser som går att koppla till en positiv kroppsuppfattning 
(Cash, 2011; Neagu, 2015). Vidare rapporterades upplevelser, tankar och känslor som går att 
koppla till en negativ kroppsuppfattning. Dessa erfarenheter handlade bland annat om vissa 
kommentarer som informanterna rapporterade att de fått från sin omgivning, deras negativa 
tankar och känslor till kroppen i relation till prestation samt undvikande beteenden, där 
informanterna menade att de undvek att missa ett träningspass med rädsla att gå upp i vikt. 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att informanternas personliga kroppsideal går i linje 
med de kroppsideal som råder inom crossfitkontexten och att de kvinnliga tävlingsaktiva 
crossfitatleterna i den aktuella studien främst hade positiva upplevelser i relation till 
kroppsuppfattningens sex komponenter (figur 1). Dock fanns det även vissa upplevelser, 
tankar och känslor som kan indikera och kopplas till en negativ kroppsuppfattning. 
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Kroppsuppfattningen verkade däremot se olika ut för informanterna där de upplevde att 
utseendet fått en mindre betydelse och prestationen fått en allt mer central betydelse sedan de 
började med idrotten, vidare upplevdes prestationen ha blivit viktigare sedan dem började 
tävla. Även om syftet med att tävla inom crossfit främst upplevdes som någonting roligt, 
utvecklande och motiverande, rapporterades det en viss form av social jämförelse inom 
kontexten och både positiva och negativa tankar och känslor i relation till kroppen och dess 
prestationer. Detta skulle kunna indikera på både en positiv och negativ kroppsuppfattning i 
relation till crossfittävlingar. Dock fokuserar inte den aktuella studien på tävlingskontexten 
eller kvinnornas motivation till tävling. Detta hade dock varit intressant att studera vidare med 
tanke på den aktuella studiens resultat och med tanke på att Kötelse et al (2016) menar att få 
kvinnor motiveras av tävling. Kommande diskussion presenteras utefter studiens syfte. Där 
kvinnliga tävlingsaktiva crossfitatleters upplevelser, tankar och känslor om kroppsideal utgör 
rubrik ett. Under denna rubrik besvaras frågeställning 1. Hur upplever kvinnliga 
tävlingsaktiva crossfitatleter kroppsidealen i relation till crossfiten och samhället? och 
frågeställning 2. Hur ser kvinnliga tävlingsaktiva crossfitatleters upplevelser, tankar och 
känslor ut i relation till den egna kroppen (Kroppsuppfattning) ut?. Den andra rubriken av 
diskussionen är; Kvinnliga tävlingaktiva crossfitatleter upplevelser, tankar och känslor om 
kroppsideal och kroppsuppfattning i relation till crossfit. Här besvaras frågeställning 3. 
Upplever tävlingsaktiva kvinnliga crossfitatleter att deras upplevelser, tankar och känslor i 
relation till kroppsidealen ser annorlunda ut efter att de börjat med crossfit? och frågeställning 
4 Upplever tävlingsaktiva kvinnliga crossfitatleter att deras upplevelser, tankar och känslor i 
relation till kroppsidealen förändrats sedan de började med crossfit.  

 
Kvinnliga tävlingsaktiva crossfitatleters upplevelser, tankar och känslor om kroppsideal 
och kroppsuppfattning 

De sociokulturella influenserna kan vara av betydelse för en individs kroppsuppfattning 
och inkluderar b.la. det rådande kroppsidealet, normer och mediala influenser (se figur 1) 
(Cash, 2011; Neagu, 2015). Informanterna i den aktuella studien ansåg att det kvinnliga 
kroppsidealet skiljde sig mellan crossfitkontexten och samhället. Detta kan förklaras med att 
kroppsidealen är dynamiska och kan förändras i olika kontexter (Neagu, 2015). Den ideala 
kvinnokroppen som råder i samhället beskrevs som smal och snygg med ”lagom” mycket 
muskler och en ”lagom” vältränad kroppsbyggnad. Informanternas syn på det kroppsideal 
som råder i samhället går i linje med Homans (2010) förslag om att ett mer atletiskt, vältränat 
men fortfarande smalt ideal har börjat ta plats i den västerländska kulturen.  

Kroppsidealet inom crossfit beskrevs som genusöverskridande, där vissa informanter 
menade att det inte fanns något kroppsideal, medan andra informanter hävdade att idealet 
inom crossfit handlade om prestation, välmående och funktion där synliga, markerade 
muskler och en låg fettprocent förespråkades. Att det kvinnliga kroppsidealet skiljer sig åt 
mellan de båda kontexterna och upplevs genusöverskridande skulle förslagsvis kunna bero på 
de kroppar som representerar idrotten. Knapp (2015b) menar att crossfiten är en maskulin 
idrott som ställer krav på en mer muskulös kroppsform. Att en muskulös kroppsform 
representerar idrotten bekräftas av informanterna som menar att de möter olika kroppsformer i 
boxen samtidigt som vissa toppatleter likt de som deltagit i Games kan se ut som 
bodybuilders. Knapp (2015a) menar att toppatleter och Gamesatleter syns i crosfitens 
officiella tidning The Crossfit Journal där de dock blivit redigerade för att se mindre 
muskulösa ut. Förslagsvis presenteras fortfarande en förhållandevis muskulös kvinnlig kropp, 
vilket kan vara en bidragande orsak till varför informanterna menade att en mer muskulös 
kroppsform är accepterat och förespråkas inom idrotten. Grogan (2017) hävdar att ett 
kroppsideal delvis skapas utifrån vad omgivningen ser som attraktivt och åtråvärt. 
Informanterna i den aktuella studien beskrev att det främst samtalades om prestationer i den 
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box där de tränade och vad de lyfte värderades mer än hur de såg ut, uppmuntrande och 
stöttande kommentarer upplevdes även i förhållande till deras prestationer. Detta skulle kunna 
tolkas som att en bra prestation sågs som attraktivt och åtråvärt inom den crossfitkontext där 
informanterna befann sig, vilket kan vara en bidragande faktor till varför prestation och 
funktion sågs som två centrala delar av det kvinnliga kroppsidealet inom crossfit. Dock 
rapporterades det även att informanterna inspirerades av duktiga tävlingsatleter, deras kroppar 
och prestationer. Fredrickson och Robertson (1997) menar att utseende oftast har större 
betydelse för kvinnor än för män. Kvinnorna i den aktuella studien rapporterade att utseendet 
generellt sätt hade en liten betydelse även om det ansågs vara av vikt i vissa specifika 
samhällskontexter. Däremot ansågs välmående och kroppens funktioner vara av central 
betydelse för kvinnornas personliga kroppsideal. Att den aktuella studien inte gick i linje med 
Fredrickson och Roberts studie (1997) skulle delvis kunna förklaras med att kvinnornas 
personliga kroppsideal främst gick i linje med det beskrivna kroppsidealet inom crossfit, där 
den ideala kroppen beskrevs som individuell, välfungerande och stark. Då Neagu (2015) 
menar att kroppsidealet kan skifta mellan olika kontexter, skulle detta kunna förklara varför 
kroppen ansågs vara av större betydelse i vissa miljöer. Vilket kan leda till att samhällets 
kvinnliga kroppsideal präglar informanterna i större utsträckning när de befinner sig i 
samhällskontexter som badstränder. Hur det kvinnliga kroppsidealet präglar en individ och 
hur det förändras i olika miljöer och sammanhang bör dock studeras vidare och undersöks inte 
i den aktuella studien. Ytterligare förklaringar till att den aktuella studien och Fredrickson och 
Robertsons studie (1997) skiljer sig åt i viss utsträckning skulle delvis kunna förklaras av att 
det skiljer 22 år mellan de båda studierna. En ytterligare förklaring kan vara att deltagarna 
tränar crossfit, då Podmore och Puff Olges (2018) studie föreslog att crossfiten kan bidra till 
att kvinnor bryr sig mindre om sitt utseende. Som diskuterats ovan upplever kvinnliga 
tävlingsaktiva crossfitatleter att det kvinnliga kroppsidealet skiljer sig åt mellan 
samhällskontexten och crossfitkontexten, vidare gick det personliga kroppsidealet främst i 
linje med crossfitens kroppsidel. Vilket besvarar frågeställning 1. 

Som nämnts tidigare är kroppsidealen en del av de sociokulturella influenserna, vilket 
presenteras ovan. Hur kroppsidealet ser ut och hur en individ förhåller sig till idealet kan vara 
av betydelse för kroppsuppfattningen (Cash, 2011; Neagu, 2015). Cash (2011) menar att en 
individ som känner press att leva upp till idealen och jämför sin kropp och sitt utseende med 
andra har en högre risk att drabbas av kroppsmissnöje. Informanterna i den aktuella studien 
rapporterade en viss jämförelse av kroppen och utseendet, främst menade informanterna att de 
jämförde prestationer, men även utseende i relation till prestationerna, denna jämförelsen 
skedde främst i förhållande till andra tävlingsatleter. Informanterna menade att detta kunde 
bidra med inspiration. Vidare rapporterades kroppen vara viktig för både självkänslan, livet 
och träningen och den värderades högt av informanterna. Informanterna menade att 
prestationer värderades högt både ur ett träning och tävlingsperspektiv, där det fanns en hög 
press att prestera. Då prestationer ansågs vara en central del av crossfiten och det personliga 
kroppsidealet kan det tyda på att informanterna känner en hög press att leva upp till idealen. 
Att känna en hög press att leva upp till idealen är negativt för kroppsuppfattningen (Cash, 
2011; Neagu, 2015). Dock kan en idrott där prestationen står i centrum och en maskulin idrott 
vara skyddande mot en negativ kroppsuppfattning (Washington & Economides, 2016). 
Informanternas upplevelser av de sociokulturella influenserna skulle därför kunna bidra till 
kroppsuppfattningen både positivt och negativt.  

En individs fysiska egenskaper är ytterligare en komponent som kan förklara 
kroppsuppfattningen (Cash, 2011; Neagu, 2015). Informanterna rapporterade främst fysiska 
egenskaper som gick i linje med det personliga och crossfitens kroppsideal. De fysiska 
egenskaperna och en individs perceptuella bild av sig själv skapar individens 
kroppsverklighet (Grogan, 2006). Den perceptuella bilden handlar om den bild en individ 
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skapar om sin egen kropp i tanken (Cash, 2011; Grogan, 2006). Informanterna i den aktuella 
studien beskrev den egna kroppen som stark, frisk och muskulös snarare än smal. 
Informanterna upplevde även att kroppen orkade prestera och leva upp till de krav och 
förväntningar som ställdes. En presterande, stark och muskulös kropp skulle kunna 
representera informanternas kroppsverklighet, vilket går i linje med det personliga 
kroppsidealet som informanterna rapporterade. En balans mellan kroppsidealet och 
kroppsverkligheten kan bidra till en positiv kroppsuppfattning (Grogan, 2006). Att 
informanternas kroppsverklighet går i linje med deras personliga kroppsideal kan därför ses 
som gynnsam i relation till kroppsuppfattningen.  

Den psykologiska faktorn är ytterligare en av de sex faktorerna som kan påverka en 
individs kroppsuppfattning (se figur 1). Grogan, (2006) och Neagu (2015) menar att den 
psykologiska faktorn inkluderar en individs personlighet, självförtroende och sociala stöd, där 
avsaknaden av socialt stöd och bristande självförtroende kan påverka kroppsuppfattningen på 
ett negativ sätt. Informanterna beskrev främst upplevelser som kan kopplas till ett positivt 
socialt stöd. Inom den lokala boxen och ute på tävlingar beskrevs stödet som uppmuntrande, 
där man hejade och stöttade varandra. Vidare upplevdes både träningsmiljön och 
tävlingsmiljön som ett tillfälle att träffa vänner, vilket skulle kunna tyda på ett positivt socialt 
stöd. I boxarna upplevde informanterna att det främst samtalades om träning och de olika 
momenten som skulle utföras, däremot var kaloriförbränning samt viktnedgång inget som 
diskuterades. Vilket inte går i linje med fynd från Podmore och Puff Olges studie (2018). 
Informanterna i Podmore och Puff Olges studie (2018) berättade att de uppmuntrade och 
kommenterade varandras visuella framsteg där coacherna kunde uppmuntra dem till att 
förbränna en helgs festligheter. Podmore och Puff Olges studie (2018) genomfördes i en box 
och tog bara hänsyn till klimatet i den berörda boxen medan den aktuella studien samlade in 
material från tre olika boxar runt om i Sverige. Skillnaden kan därför bero på den enskilda 
boxens klimat, skillnaden skulle också kunna bero på att de båda studierna är genomförda i 
två olika länder. Ytterligare en förklaring till skillnaden mellan de båda studierna kan vara att 
den aktuella studien bygger på tävlingsidrottares upplevelser. Informanterna menade själva att 
klimatet för de som tävlade upplevdes mer prestationsinriktat än för de som tränade på 
motionsnivå. Vidare valde informanterna primärt att träna på egen hand, eller tillsammans 
med en annan atlet i boxen, vilket kan bidra till att de inte upplevde klimatet som rådde under 
ett crossfitpass i samma utsträckning som informanterna i Podmore och Puff Olges studie 
(2018). Samtidigt upplevde informanterna att det råder en positiv, stöttande och 
uppmuntrande stämning med en gemenskap där de kände sig delaktiga, som nämnts tidigare 
går detta i linje med ett positivt socialt stöd (Cash, 2011; Neagu, 2015). Vidare rapporterade 
även informanterna både positiva och negativa tankar i till sin kropp. En individs tankar, 
känslor och självkänsla är en del av de psykologiska faktorerna. Tankar och känslor och dess 
relation till kroppsuppfattning kan även analyseras med hjälp av den emotionella dimensionen 
(Grogan, 2017). Positiva tankar och känslor är ett tecken på kroppstillfredsställelse medan 
negativa tankar och känslor är ett tecken på kroppsmissnöje (Grogan, 2017). Samtliga 
informanter i den aktuella studien upplevde positiva tankar och känslor till sin kropp, där 
känslor som tacksamhet, glädje och kärlek rapporterades till kroppen och dess prestationer. 
Däremot kunde en sämre prestation leda till negativa tankar och känslor, dessa tankar och 
känslor riktade sig både till kroppen och till den enskilda prestationen. Vilket skulle kunna 
tolkas som att en lyckad prestation hade en positiv inverkan på informanternas 
kroppsuppfattning, medan en sämre prestation hade en negativ inverkan på 
kroppsuppfattningen. Som tidigare nämnts kan kompetens inom crossfit leda till en bättre 
självkänsla vilket i sin tur påverkar kroppsuppfattningen positivt (Kötelse, et al., 2016). När 
informanterna inte prestera som tänkt skulle detta kunna leda till att dem upplever en sämre 
kompetens inom idrotten, vilket skulle kunna ha negativa konsekvenser för självkänslan. 



 
 

 

24 

 

Detta skulle i sin tur kunna förklara varför informanternas tankar och känslor till kroppen 
förändrades vid sämre prestationer. Även om Kötelse, et al (2016) menar att det är 
självkänslan som påverkas av kompetensen inom crossfit, vore det av intresse att se hur det 
situationsanpassade självförtroende påverkas och påverkar kroppsuppfattningen och 
prestationen. Den aktuella studien är dock begränsad och har därför inte kunnat ta hänsyn till 
denna aspekt. En individs självförtroende är däremot en komponent inom de psykologiska 
faktorerna (Lox, et al., 2014). 

Vidare presenteras även de interpersionella erfarenheterna i resultatet, vilket handlar 
om omgivningens värderingar (Cash, 2011; Neagu, 2015). Cash (2011) menar att det finns ett 
samband mellan kommentarer, kritik eller beröm från omgivningen och en individs 
kroppsuppfattning, där positiva kommentarer och beröm kan bidra till en positiv 
kroppsuppfattning. Informanterna i den aktuella studien upplevde både positiva och negativa 
interpersonella erfarenheter. Där en del av omgivningens kommentarer i relation till 
informanternas kroppar delvis upplevdes som negativa, dessa kommentarer fokuserade främst 
på informanternas utseende. Vidare upplevde även informanterna att deras deltagande i 
crossfit kunde bli ifrågasatt, där familj och vänner ansåg att träningsmängden och 
skadefrekvensen var hög. Detta menade informanterna kunde skapa känslor av frustration och 
handlade om okunskap. Dock menade informanterna att det även fanns en nyfikenhet, där 
omgivningen uttryckte att de var imponerade i relation till kvinnornas crossfitdeltagande och 
tävlande. I de olika boxarna där informanterna tränade och ute på de tävlingsarenor där 
informanterna befunnit sig upplevdes kommentarer om prestationer, muskelmassa och 
träningskläder. Informanterna upplevde däremot dessa kommentarer som positiva. 
Informanterna menade även att de upplevde en nyfikenhet och uppmuntran till deras tävlande 
i crossfitboxen, där bland annat boxägare delade deras prestationer från tävlingar på sociala 
medier och uppmärksammade deras prestationer, vilket upplevdes som positivt. Detta skulle 
kunna tolkas som att informanterna upplevde både positiva och negativa tankar och känslor i 
relation till de interpersonella erfarenheterna av kroppsuppfattning. Att informanterna främst 
upplevde positiva interpersonella erfarenheter i relation till andra crossfitutövare skulle kunna 
förklaras med att det främst var prestationen som stod i centrum vilket går i linje med 
Podmore och Puff Olges studie (2018) som menar på att crossfiten uppmuntrar till prestation. 
Vidare menar Dawson (2017) att crosfitutövare förväntas att uppmuntra varandras framsteg. 

Beteenden är ytterligare en av faktorerna som kan förklara / förklaras av en individs 
kroppsuppfattning (se figur 1) (Cash, 2011; Neagu, 2015). Beteendena kan skapas av positiva 
och negativa perceptioner, tankar och känslor som upplevs i förhållande till kroppen. Knapp 
(2015b) menar att ett flertal kvinnor i den box där han genomförde sin studie bara hade sport-
bh på överkroppen, vilket sågs som ett tecken på kroppstillfredsställelse. Informanter i 
Podmore och Puff Olges studie (2018) rapporterade att dem föredrog att träna i kläder som 
täckte kroppen, då de kände sig obekväma med sitt utseende. Även om informanternas 
berättelser i de båda studierna skiljde sig åt visade dem att kroppsuppfattningen var av 
betydelse för hur kvinnorna klädde sig. Att träna i bara sport-bh och korta short skulle även 
kunna vara ett normativt beteende inom idrotten. Som tidigare nämnts menade Knapp (2015a) 
att de kvinnor som representerade idrotten i Crossfit Journal bar minimalt med kläder. 
Kvinnorna i den aktuella studien föredrog att träna i sport-bh och tights eller shorts i ett 
funktionellt syfte, något de inte skulle vara bekväma med på andra typer av 
träningsanläggningar eller gym. Vilket skulle kunna symbolisera att valet av kläder var en del 
av kulturen och de rådande normerna. Samtidigt rapporterade informanterna en osäkerhet till 
att träna utan tröja om kroppen hade sett annorlunda ut. Beteendet skulle därför även kunna 
symbolisera kroppstillfredsställelse där kvinnorna kände sig bekväma i att exponera sina 
kroppar. Ytterligare beteenden som skulle kunna grunda sig i informanternas 
kroppsuppfattning är deras kostbeteenden. En informant rapporterade att hon förändrade sina 
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kostvanor beroende på årstid. Under våren och sommaren när kroppen skulle exponeras i 
bikini eftersträvade hon en kropp med mindre fett och en slankare figur, vilket genererade i att 
hon förhöll sig till en mer strikt kosthållning under dessa perioder. Under vinterhalvåret 
menade hon att kroppen inte exponerades i samma utsträckning vilket genererade i att hon åt 
mindre kontrollerat. Detta skulle kunna vara ett tecken på att hon upplevde en högre 
kroppstillfredsställelse under de perioder där hon var slankare. En slankare kropp med mindre 
fett går delvis i linje med den ideal kropp som informanterna beskrev rådde i samhället. Cash 
(2011) och Neagu (2015) menar att om en individs fysiska egenskaper är i balans med de 
upplevda kroppsidealen ökar sannolikheten för en positiv kroppsuppfattning. Att kvinnan i 
den aktuella studien förändrade sin kosthållning i förhållande till årstid skulle därför delvis 
kunna förklaras med att hon vill passa in i samhällets kroppsideal när kroppen skulle 
exponeras på en strand exempelvis.   

De träningsbeteendena som informanterna i den aktuella studien rapporterade är 
ytterligare ett beteende som delvis skulle kunna förklaras av kroppsuppfattningen. Samtliga 
informanter hade en träningsmängd som var högre än de rekommenderade sex passen i 
veckan (Crossfit, u.å), vilket kan tolkas som en hög träningsdos. Den främsta drivkraften till 
träningen som informanterna upplevde var glädje och utveckling. Vilket går i linje med 
Kötelse et al. (2016) som menar att kvinnliga crossfitatleters främsta motivationsfaktor är 
utveckling av färdigheter. Samtidigt rapporterade flera informanter att de undvek att missa ett 
träningspass med en rädsla för att gå upp i vikt och förlora muskelmassa. 
Negativa tankar och känslor till träning kan vara ett tecken på träningsberoende, vilket kan 
vara en konsekvens av kroppsmissnöje (Cash, 2011; Neagu, 2015). De negativa tankarna som 
informanterna upplevde kan även vara en konsekvens av det muskulösa kroppsidealet eller en 
konsekvens av den komplexitet och de krav som idrotten ställer i förhållande till prestation, 
som tidigare nämnts skall utövarna utföra moment som både klassas som leaness och moment 
som klassas som maskulina. Homan (2010) menar att kroppsidealen kan bidra till överdriven 
och tvångsmässig träning, vilket kan förklara deras tankar. Andra förklaringar till dessa tankar 
och känslor kan vara att informanterna till den aktuella studien menade att muskelmassa var 
kopplat till en bättre prestation. Som tidigare nämnts var även informanterna i den aktuella 
studien tävlingsaktiva och prestation värderades högt, vilket ytterligare skullen kunna förklara 
det undvikande beteendet. Vidare ansågs träningen vara en central del i livet och något de 
identifierade sig själva med. Sammanfattningsvis skulle träningsbeteendet kunna kopplas till 
att informanterna upplever en rädsla för kroppsliga förändringar vid uteblivna träningspass för 
att de är nöjda med sina kroppar som de ser ut och som de presterar just nu, men de kan även 
bero på att de har en rädsla att bli sämre på idrotten om pass uteblir. Slutligen upplever 
informanterna beteenden som kan kopplas till både en positiv och negativ kroppsuppfattning.    
Sammanfattningsvis har informanterna övervägande positiva upplevelser, tankar och känslor i  
relation till de komponenter som kan förklara kroppsuppfattningen, vilket besvarar 
frågeställning 2. 
 
Kvinnliga tävlingsaktiva crossfitatleters upplevelser, tankar och känslor om kroppsideal 
och kroppsuppfattning i relation till crossfit. 

Som tidigare nämnts är kroppsidealen en del av de sociokulturella influenserna. 
Informanterna i den aktuella studien beskrev att de tyckte att den ideala kvinnokroppen skulle 
vara smal och att det fanns en viss viktfixering innan dem började med idrotten. Vidare 
menade informanterna att sedan de börjat med crossfit upplever dev den ideala 
kvinnokroppen annorlunda, där det viktigaste rapporterades vara välmående, funktion och 
prestation. En förklaring till detta kan vara att crossfiten uppmuntrar till utveckling av 
färdigheter (Podmore & Puff Olge, 2018). Vilket även bekräftas i den aktuella studien. Vidare 
går dessa upplevelser i linje med Podmore och Puff Olges studie (2018) där informanterna 
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berättade att idrotten gjort att de bryr sig mindre om utseendet och istället fokusera på 
kroppens funktioner. Att synen på den ideala kvinnokroppen upplevs annorlunda kan även 
bero på att det upplevs vara en bred variation på kroppar inom idrotten. Dessutom menade 
informanterna att kroppens utseende inte hade betydelse för en individs prestationer. Vilket 
skulle kunna förklaras av att idrottens variation på moment (Crossfit, u.å). Där förslagsvis en 
viss kroppstyp presterar bättre inom de moment som klassas som leaness, medens andra 
kroppar presterar bättre i moment som är mer maskulina. Helhetsprestationen vid exempelvis 
en tävling skulle därför kunna vara det samma oavsett individens styrkor. Exempelvis ställer 
leanessmomenten högre krav på en smalare/ tunnare men fortfarande atletisk kroppsform 
(Kong & Harris, 2015). Vidare rapporterade informanterna att kroppsidealen förändrades när 
dem började träna crossfit och inte när dem började tävla. Miljön och omgivningen är av stor 
betydelse för kroppsidealen (Cash, 2011; Neagu; 2015). Då informanterna i den aktuella 
studien menar att den crossfitkulturen som råder är generell och avspeglar sig i både träning 
och tävlingssammanhang skulle detta kunna förklara resultatet. Sammanfattningsvis upplever 
informanterna att deras personliga kroppsideal ser annorlunda ut efter att de börjat träna 
crossfit, däremot upplever de inte att kroppsidealet ser annorlunda ut efter att de börjat tävla i 
crossfit, vilket besvarar frågeställning 3. 

Vidare upplevde informanterna fysiska förändringar i relation till deras 
crossfitdeltagande, vidare upplevdes förändringarna relaterade till träningen och inte till de 
faktum att de tävlade. Informanterna upplevde b.la. att de blivit starkare, mer muskulösa, mer 
flexibla och friskare. Informanternas upplevelser av de fysiska förändringarna skulle kunna 
förklaras med crossfitens komplexitet. Där Crossfit (u.å) menar att träningen är varierad och  
innehåller gymnastiska moment, styrkelyftsmoment och löpning. Vidare har informanterna en 
hög träningsfrekvens vilket kan vara av ytterligare betydelse för de fysiska förändringarna. 
Dock rapporterades även en rädsla för att gå upp i vikt och förlora muskelmassa vid 
exempelvis sjukdom. Att informanterna ser positivt på de fysiska förändringarna skulle kunna 
bero på att dessa förändringar går i linje med de personliga kroppsidealen. Ytterligare en 
förklaring skulle kunna vara att förändringarna går i linje med Crossfit (u.å) definitioner av 
hälsa, vilket skulle kunna gynna deras prestationer inom idrotten. Sammanfattningsvis 
upplever informanterna fysiska förändringar i relation till deras crossfitdeltagande som går i 
linje med de fysiska egenskaperna. Vilket skulle kunna indikera på att crossfiten som 
träningsform varit gynnsam för informanternas kroppsverklighet i relation till de personliga 
kroppsidealen. Som tidigare nämnts kan en balans mellan kroppsverkligheten och 
kroppsidealen ha en positiv inverkan på kroppsuppfattningen (Cash, 2011; Neagu, 2015). 
Ytterligare faktorer som skulle kunna indikera på att informanternas fysiska förändringar kan 
gynna kroppsuppfattningen är att de fysiska förändringarna skulle kunna bidra till en 
förbättrad prestation, vilket även skulle kunna ha ökat deras kompetens inom idrotten. Att 
informanterna valt att bli tävlingsaktiva skulle kunna vara ytterligare en bekräftelse på detta. 
Studier av Kötelse et al (2016) visar att kompetens inom crossfit har ett positivt samband till 
självkänsla, självkänsla i sin tur rapporteras ha ett positivt samband till 
kroppstillfredsställelse.  

Som tidigare nämnts inkluderar den psykologiska faktorn en individs tankar och 
känslor till den egna kroppen. Informanterna i den aktuella studien upplevde främst att de fått 
fler positiva tankar och känslor till den egna kroppen sedan de började med crossfit, 
framförallt rapporterades en större acceptans. Mulgraw et al (2016) hävdar att idrotter där 
kroppens funktioner står i centrum kan vara en skyddande faktor mot kroppsmissnöje och 
underlätta för individen att inte drabbas av kroppsidealen på ett negativt sätt. Informanterna i 
den aktuella studien upplever crossfiten som prestationsinriktad, vilket kan förklara varför de 
även upplever en större acceptans till den egna kroppen. Vidare upplevdes tävlingskulturen 
som mer prestationsinriktad än träningskulturen, vilket skulle kunna förklara resultatet 



 
 

 

27 

 

ytterligare. Resultatet visade även att kroppens funktioner upplevdes vara av primär betydelse 
för informanternas självkänsla och självförtroende, även om utseendet kunde ha en viss 
inverkan. Samtliga informanter är tävlingsaktiva och som tidigare nämnts upplevde de att 
kroppen oftast orkade möta de krav som ställdes. Som presenterats ovan menar Kötelse et al. 
(2016) att kompetens inom crossfit har ett positivt samband till självkänsla och att självkänsla 
har ett positivt samband på en individs kroppsuppfattning. Att informanterna upplevde att 
kroppen klarade av att möta de krav som ställdes och de faktum att de tävlar kan vara ett 
tecken på upplevd kompetens och skulle därför kunna förklara varför kroppen ansågs vara av 
betydelse för självkänslan och att de rapporterade positiva tankar och känslor till sina kroppar.  
Sammanfattningsvis upplevde informanterna främst positiva tankar och känslor i relation till 
den psykologiska faktorn, dock skulle man kunna tolka resultatet som att vissa tankar och 
känslor är dynamiska, då prestationen upplevdes vara av betydelse. Vilket skulle kunna 
indikera på både positiva och negativa tankar och känslor beroende på prestationens utgång. 

I relation till kroppsuppfattningens sex dimensioner rapporterades den största 
förändringen inom komponenten beteende. Informanterna upplevde b.la. att deras relation till 
mat blivit annorlunda sedan de börjat träna crossfit. En informant berättade tillexempel att 
hon blev frisk från ätstörningen anorexia i samband med att hon började träna crossfit. 
Samma informant upplevde även att hon använde träningen för att undvika destruktiva tankar, 
känslor och beteenden. Att använda träning för att undvika negativa tankar och känslor kan 
vara ett tecken på träningsberoende (Cash, 2011; Neagu, 2017). Vidare kan träningsberoende 
vara en konsekvens av kroppsmissnöje, likt störda kostbeteenden (Cash, 2011; Neagu, 2017). 
Informanten i den aktuella studien med dessa upplevelser är yngst. Unga kvinnor anses vara 
en utsatt grupp för att drabbas av idealen på ett negativt sätt (Grogan, 2017).  Kvinnan i den 
aktuella studien skulle kunna uppleva kroppsmissnöje, men då hennes ideal förändrats och 
handlar mer om prestation framför utseende kan det vara så att kroppsmissnöjet fått ett annat 
uttryck och förändrats från anorexia till överdriven träning. Detta är dock bara spekulationer 
och att träningen fått en mer betydelsefull roll i kvinnans liv kan också bero på den glädje hon 
uttryckte att hon kände till idrotten. Andra faktorer kan även vara att kvinnan tävlar och tränar 
för att kunna prestera i tävlingssammanhang. Andra informanter rapporterade att de börjat äta 
mer och ser kosten som en viktig del i förhållande till prestation. Träningsbeteendet var 
ytterligare ett beteende som informanterna rapporterade. Informanterna beskrev att de 
föredrog att träna på egen hand och tränade mer kvalitativt än tidigare, där de inte pressade 
kroppen vid varje pass och varierade sin träning på ett annat sätt. Dock rapporterades även ett 
visst kontrollerande beteende kring träning, där informanterna hade en hög träningsfrekvens 
och undvek att missa ett träningspass. Vilket skulle kunna förklaras av att Crossfit (u.å) menar 
att crossfit som träningsform och en hälsosam kost ses som nyckeln till en hälsosam livsstil. 
Informanterna bekräftade crossfitens tankar om en hälsosam livsstil och menade att de nu äter 
mer hälsosamt och tränar mer varierande än tidigare. Vilket skulle kunna vara ett tecken på att 
Crossfit (u.å) tankar om hälsa även präglar crossfitens kulturella uttryck samt vilken typ av 
stöd som ges i boxarna. Crossfit (u.å) är dock crossfitens officiella hemsida, vilket kan 
generera i att deras syn på en hälsosam livsstil är subjektiv och som tidigare nämnts har 
informanterna i den aktuella studien en hög träningsdos och ett visst kontrollerande beteende 
kring träning. Även om informanterna upplever att hälsa och välmående var primära 
motivationsfaktorer är den träningsmängd som rapporterades inte nödvändigtvis hälsosam. 
Vilket förstärks av Knapp (2015) som menar att kvinnliga crossfitatleter uppmuntras till att 
pressa sina kroppar. Vidare rapporterades även omhändertagande beteenden gentemot 
kroppen, där informanterna ville behandla kroppen på ett konstruktivt sätt. Vilket skulle 
kunna vara ett resultat av de positiva känslorna som upplevdes till kroppen och den högre 
acceptansen som informanterna rapporterade att de upplevde i relation till deras 
crossfitdeltagande. Slutligen rapporterade informanterna både positiva och negativa 
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beteenden i relation till kroppsuppfattning, där informanterna b.la. rapporterade att de börjat 
äta mer hälsosamt samtidigt som de undviker att missa ett träningspass. Dessa beteenden 
skulle kunna vara en konsekvens av både en positiv och negativ kroppsuppfattning. Rädslan 
att missa ett träningspass, gå upp i vikt eller förlora muskelmassa kan bero på att dessa 
egenskaper är kopplade till informanternas prestationer.  Enligt de interpersonella 
erfarenheterna som presenterats ovan upplevde informanterna positiva kommentarer i 
förhållande till sina prestationer och sin muskelmassa från omgivningen i crossfitboxen och 
ute på tävlingar. Dessa kommentarer skulle kunna bidra till en positiv kroppsuppfattning 
(Cash, 2011; Neagu, 2015). Vidare skulle dessa kommentarer kunna vara en bidragand faktor 
till varför informanterna upplever en oro över att förlora sin musklemassa eller gå upp i vikt, 
eftersom de upplevdes positivt för prestationen. Vilket delvis bekräftas i den aktuella studien 
där det framkommer att hela ens individs värde kunde hänga på dennas prestationer inom de 
tävlingssammanhang där informanterna befunnit sig. Som presenterats ovan upplevde 
informanterna både positiva och negativa tankar och känslor som går att koppla till 
informanternas kroppsuppfattning. Vidare rapporterade informanterna att tankarna och 
känslorna upplevdes mer positiva och gynnsamma för kroppsuppfattningen efter att de börjat 
med crossfit än innan de började med idrotten. Vilket besvarar frågeställning 4 

Slutligen skulle man kunna diskutera vilken relation kvinnliga tävlingsaktiva 
crossfitatleters kroppsuppfattning har till tävlingskontexten och deras anledning till att tävla. 
Då syftet var att undersöka de tävlingsaktiva som målgrupp går den aktuella studien inte in på 
djupet inom detta område. Däremot skulle man med den aktuella studiens resultat kunna 
spekulera kring om den breda variationen av kroppar med förmåga att prestera som 
informanterna möter ute på tävlingar kan vara av betydelse för deras kroppsideal och 
kroppsuppfattning. Att det upplevs som att det inte finns en ideal kroppstyp inom idrotten 
skulle kunna förklaras av idrottens komplexitet. Som tidigare nämnts är crossfiten en mix av 
både moment som klassas som leaness och moment som klassas som maskulina (Washington 
& Economides, 2017). Att idrotten är komplex skulle kunna leda till att atleterna har olika 
styrkor i förhållande till sina kroppar, vilket kan göra att kroppens utseende får en mindre 
betydelse i relation till en helhetsprestation. Vidare kan man även spekulera om individernas 
träningsbeteenden är konstruktiva eller destruktiva och om detta har en relation till 
individernas kroppsuppfattning, då individerna rapporterade vissa kontrollerande beteenden. 
Som tidigare nämnts var några av syftena med träningen glädje, gemenskap, hälsa och 
välmående. Vilket skulle kunna förklara informanternas undvikande beteenden. Då det 
framkommer i den aktuella studien att vissa informanter tränar för att undvika negativa tankar 
och känslor. Genom att undvika negativa tankar och känslor kan det vara så att de berörda 
informanterna tror att de upplever både hälsa och välmående. Dock menar Cash (2011) att 
träningsberoende och överdriven träning kan vara en konsekvens av kroppsmissnöje. Tydliga 
signalement på träningsberoende är att man tränar för att undvika just negativa tankar och 
känslor (Cash, 2011; Neagu, 2015). Vidare rapporterade informanterna att crossfitkulturen 
hos de som tävlade upplevdes prestationsinriktad, där prestationen beskrevs kunna avgöra en 
individs värde. Vilket skulle kunna förklaras med att idrottare tenderar att uppleva en press 
för att optimera sina prestationer (Hausenblas & Downs, 2002), detta kan öka risken för 
kroppsmissnöje (Goldfield, 2009). Sammanfattningsvis upplevde informanterna både positiva 
och negativa upplevelser i relation till kroppsideal, kroppsuppfattning och deras tävlande. 
Informanterna beskrev att deras personliga kroppsideal gått från att vara smalt till att bli mer 
välmående, prestationsinriktat och muskulöst sedan de börjat med crossfit. Vidare 
rapporterades tankar och känslor i relation till både crossfitträningar och crossfittävlingar som 
kan gynna och missgynna informanternas kroppsuppfattning. De tankar och känslor som 
upplevdes i relation till att informanterna börjat tävla och träna rapporterades främst som 
positiva i relation till kroppsuppfattning. Slutligen är det dock viktigt att ha informanternas 
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prestationstänk i beaktning. Även om det är gynnsamt för kroppsuppfattningen att 
prestationen står i centrum, är det förslagsvis en balansgång. Där prestationstänket också kan 
leda till negativa konsekvenser. Detta borde dock studeras vidare.  
 
Implikationer 

Den aktuella studien är begränsad och bör ses med försiktighet. Främst kan studien väcka 
en nyfikenhet hos forskare att studera området djupare och vilka faktorer inom idrotten som 
potentiellt kan vara skyddande respektive motverka en positiv kroppsuppfattning.  
Då Podmore och Puff Olge (2018) menar att det finns en begränsad förståelse för kvinnliga 
crossfitatleter kan också den aktuella studien bidra med viss kunskap om tävlingsaktiva 
kvinnor inom idrotten. Även boxägare och utbildare av coacher inom crossfit kan ha nytta av 
den aktuella studien, då 50 procent av medlemmarna generellt är kvinnor (Dawson, 2017) och 
över 1200 av dessa kvinnor tävlar bara i Sverige (Crossfit, u.å). I den aktuella studien 
framkommer det flera yttre aspekter som upplevdes både gynna och missgynna 
informanternas kroppsideal. Exempelvis upplevdes både negativa och positiva aspekter av 
kulturen och det sociala stödet i boxen i relation till kroppsuppfattningen. Detta är något som 
boxägare och coacher bör öka sin förståelse för, för att kunna arbeta mot ett balanserat klimat 
i förhållande prestation som gynnar tävlingsaktiva kvinnors kroppsideal och 
kroppsuppfattning samt skapar en sund inställning till träning. Som boxägare kan det även 
vara av vikt att förstå att kulturen upplevs olika mellan de som tävlar och de som tränar på 
motionsnivå. Närstående, personliga tränare och fysioterapeuter som möter dessa 
tävlingsaktiva kvinnliga crossfitatleter kan även ha den aktuella studien i beaktning, för att 
öka förståelsen för hur de både upplever sin egen kropp och hur de upplever de kvinnliga 
idealen.  
 
Metoddiskussion 

Den aktuella studien bygger på en kvalitativ karaktär och utgår från semistrukturerade 
intervjuer. Aspridis et al. (2014) menar att den kvalitativa metoden är att föredra när 
kunskapen om en grupp människor och dess erfarenheter är bristfällig. I tidigare studier 
framkommer det att forskningen inom crossfit är begränsad (Dawson, 2017) och att lite 
förståelse finns för kvinnliga crossfitatleter, kroppsideal och kroppsuppfattning (Podmore & 
Puff Olge, 2018). En kvalitativ metod ansågs därför relevant för att studera det aktuella 
området. Som tidigare nämnts bygger den aktuella studien på semistrukturerade intervjuer, 
dessa intervjuer varade under 45-60 minuter. Frågorna som ställdes var främst öppna, dock 
kunde vissa frågor upplevas som mer slutna och följdfrågor som ”varför” ställdes då för att få 
mer utvecklade svar. Fördelen med intervjuer som varar under en längre tid är att 
informanterna ges möjligheten att uttrycka sina tankar och upplevelser obegränsat, där tid och 
utrymme finns att ge utvecklande och detaljerande svar (Grogan, 2012). Det finns dock en 
viss risk med intervjuer, där information kan förvrängas och feltolkas av författaren i 
analysprocessen (Lundman & Hällgren-Granheim, 2012). Ytterligare risker som intervjuer 
kan medföra är att informanterna anpassar sina svar efter studiens syfte (Lundman & 
Hällgren-Granheim, 2012). För att öka sannolikheten för ärliga och uppriktiga berättelser från 
informanterna försökte författaren skapa ett avslappnat klimat där informanterna kände sig 
bekväma. Detta gjordes genom att låta informanterna vara delaktiga i beslutet om plats och tid 
för intervjutillfället, vidare startade varje intervju med neutrala frågor så som ålder.  

Den aktuella studien genomfördes av en ensam författare. En studie som genomförs av 
en ensam författare kan skapa svårigheter att upptäcka skillnader mellan informanternas 
berättelser och upplevelser, vilket kan minska en studies tillförlitlighet. Samtidigt kan en 
ensam författare i intervjuprocessen vara fördelaktigt, då de ökar sannolikheten att 
följdfrågorna liknar varandra, vilket är positivt för tillförlitligheten (Lundman & Hällgren-
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Granheim, 2012). För att säkerställa att följdfrågorna liknade varandra inkluderades även 
dessa i intervjuguiden, vilket underlättade intervjuprocessen. Ytterligare faktorer som kan 
påverka en studies tillförlitlighet är analysprocessen (Lundman & Hällgren-Granheim, 2012). 
Med detta i beaktning har varje steg i analysprocessen beskrivits stegvis, vilket kan bidra till 
en ökad tillförlitlighet.  

Det är dock viktigt att ta hänsyn till att överförbarheten i den aktuella studien är 
begränsad, då ett bekvämlighetsurval användes och deltagarantalet är få (Lundman & 
Hällgren- Granheim, 2012). Däremot var informanternas, tankar, känslor och erfarenheter lika 
varandra och inga större skillnader skedde mellan den första och den sista intervjun, vilket 
kan vara ett tecken på en mättnad i resultatet. Vidare anses ett bekvämlighetsval vara 
fördelaktigt när en studie skall ske inom begränsade tidsramar (Lundman-Hällgren- 
Granheim, 2012). Då den aktuella studien genomfördes med begränsade tidsramar och under 
en kort tidsperiod ansågs ett bekvämlighetsurval vara lämpligt. För att utveckla Podmore och 
Puff Olges studie (2018) valdes deltagarna ut från tre olika crossfitboxar i en större stad i 
Sverige, till skillnad från tidigare studie som enbart använt informanter från en box, vilket kan 
ha en positiv effekt på överförbarheten. Överförbarhet handlar om hur väl studiens resultat går 
att generalisera i liknande grupper (Lundman & Hällgren- Granheim, 2012). 

För att underlätta för läsaren att bedöma en studies giltighet och trovärdighet kan citat 
från intervjuerna presenteras i resultatet (Lundman & Hällgren-Granheim, 2012). Giltighet 
handlar även om i vilken utsträckning studien mäter vad som avses att mätas (Esaiasson, 
Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). Vidare anses det gynnsamt för giltigheten att 
presentera de karaktäristiska för de som avses att studeras. Den aktuella studien utgår från ett 
teoretiskt ramverk om kroppsuppfattning och använder ramverket i både analysprocessen och 
i presentationen av resultatet vilket kan vara positivt för studiens giltighet.  För att stärka 
giltigheten ytterligare utformades även intervjuguiden efter tidigare empiri och teori. 
Författaren till den aktuella studien var även noggrann med att säkerställa om informanternas 
svar uppfattades korrekt. För att stärka giltigheten och öka förståelsen ytterligare är de 
begrepp som används i den aktuella studien definierade och vissa unika begrepp för crossfiten 
har tydliggjorts ytterligare. 

Trovärdigheten inkluderar hur sanningsenligt ett resultat anses vara samt hur 
forskarens bild av de studerade fenomenen kan påverka resultatet (Lundman & Hällgren- 
Granheim, 2012). Författaren hade både praktisk och teoretisk kunskap innan datainsamlingen 
vilket kan vara en nackdel, då objektiviteten i intervjuerna och analysprocessen kan påverkas, 
vilket minskar trovärdigheten (Lundman & Hällgren- Granheim, 2012). Författaren utgick 
däremot från en neutral inställning i både intervjuprocess och analysprocess. Detta för att 
egna värderingar och ståndpunkter inte skulle spegla den aktuella studiens resultat. Att både 
praktiskt och teoretiskt vara insatt i idrotten kunde dock ses som en fördel. Då Dawson (2017) 
menar att crossfiten har både unika begrepp och uttryck. Dessa begrepp och uttryck hade 
författaren till den aktuella studien förståelse för vilket underlättade analysprocessen och 
mötet med informanterna, vilket skulle kunna öka trovärdigheten 

 
Konklusion 

Den aktuella studien fann att tävlingsaktiva kvinnliga crossfitatleter upplevde  
 ett personligt kroppsideal som skiljde sig från samhället där prestation och välmående stod i 
centrum, vilket gick i linje med det kroppsideal som upplevdes inom crossfit. Samhällets 
kroppsideal upplevdes istället som ”lagom” vältränat och ”lagom” slimmat. Vidare 
rapporterade informanterna att deras upplevelser, tankar och känslor i relation till 
kroppsidealen såg annorlunda ut, på ett positivt sätt efter att de börjat med crossfit. 
Vidare upplevdes främst upplevelser, tankar och känslor som kan kopplas till en positiv 
kroppsuppfattning. Exempelvis upplevde informanterna en kroppsverklighet som gick i linje 
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med de personliga kroppsidealen, ett positivt socialt stöd och positiva beteenden slutligen 
upplevdes även positiva tankar och känslor. Vidare rapporterades vissa upplevelser, tankar 
och känslor som skulle kunna missgynna informanternas kroppsuppfattning. Exempelvis visst 
negativt socialt stöd från omgivningen, negativa beteenden och negativa tankar och känslor.  
Crossfitens träning och tävlingskontext upplevdes positivt av informanterna, där 
informanterna upplevde att de hade fler positiva upplevelser, tankar och känslor i relation till 
kroppsuppfattning efter att de börjat träna crossfit. Den aktuella studien är dock av kvalitativ 
karaktär och det är därför viktigt att belysa att studien inte kan uttrycka sig om varken 
samband eller orsak – verkan. Istället utgår studien enbart från informanternas upplevelser.  
Med studiens resultat i beaktning skulle man kunna dra slutsatsen att den viktiga vikten var 
den som satt på skivstängerna och inte den som satt på kroppen. Den viktiga vikten handlade 
om vad du kunde prestera och inte om hur du såg ut. Vilket skulle kunna symbolisera att 
informanterna uttrycker att prestationen är av primär betydelse och utseendet är av sekundär 
betydelse i förhållande till deras upplevelser, tankar och känslor till kroppsideal och 
kroppsuppfattning. 
 
Framtida forskning 

I resultatet uttryckte informanterna att tävlingar var ett roligt och motiverande inslag, 
där möjligheten fanns att se sin utveckling och mäta sig med andra. Samtidigt rapporterade 
informanterna en hög träningsfrekvens med både en rädsla att bli för muskulösa och en rädsla 
att tappa muskelmassa och försämra sina prestationer. Vidare ansågs prestationer vara en 
central del i kvinnornas idrottande. Med detta i beaktning vore det av intresse att studera 
kvinnliga crossfitatleters motivation till tävling och dess relation till kroppsuppfattningens 
dimensioner. Vidare menar Padmore och Puff Olge (2018) att det idrottsliga klimatet som 
råder i crossfitboxarna kan vara en skyddande faktor för kroppsmissnöje och hur en påverkas 
av kroppsidealen, vilket bekräftades i den aktuella studien. Det vore därför av intresse att 
studera crossfitens klimat ytterligare för att kunna studera vilka huvudsakliga faktorer i 
klimatet som är skyddande i relation till kroppsmissnöje. Slutligen rapporterade samtliga 
informanter att prestationen var av betydelse för både positiva och negativa emotioner och ett 
prestationsinriktat klimat beskrevs. Förslag till framtida forskning är att undersöka 
prestationsångest hos crossfitatleter och prestationens betydelse för deras välmående, tankar 
och känslor om sig själva. 
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