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Sammanfattning 

	  

Stereotypa bilder och ideal om vad som är manligt och kvinnligt syns idag tydligt i 

samhället även inom idrottssammanhang. Idrott har historiskt sett utmanat roller för vad 

som är manligt respektive kvinnligt. För kvinnor har utövandet av idrott inte alltid varit en 

självklarhet. Problem kan uppstå när det för kvinnor finns en motstridig bild mellan 

samhällsnormer och den skapade idrottskroppen. Syftet med denna fenomenologisk studie 

är att undersöka elitidrottande kvinnors kroppsuppfattning i relation till idrotten och 

samhällets kroppsideal. Det teoretiska ramverket består av symbolisk interaktionism med 

fokus på begreppet generaliserade andre. Även teorin sociala jämförelser och begreppen 

genus och kroppsuppfattning. Studien använder en kvalitativ ansats där det empiriska 

materialet består av tio semistrukturerade intervjuer. Urvalet bestod av elitidrottande 

kvinnor i åldrarna 18-30 år, aktiva inom icke-estetiska idrotter. Resultatet visar att idrott 

och gemenskapen den utgör uppfattas bidra till en mer positiv kroppsuppfattning hos 

elitidrottande kvinnor. Kroppens funktion och prestation inom idrotten gör att den negativa 

påverkan yttre faktorer kan ha på kroppsuppfattning får mindre utrymme. Istället väger 

idrottens krav på kroppen tyngre än samhällets kroppsideal, vilket bidrog till en mer positiv 

kroppsuppfattning.  

	  

Nyckelord: Kroppsuppfattning, elitidrottande kvinnor, sociala jämförelser, genus, 
generaliserade andre.  	  



	  
	  

Abstract 

 

Stereotype images and ideals of masculinity and femininity are visible in today´s society, 

including sports. Sport has historically challenged the roles of what is masculine and 

feminine and women haven´t always been able to take the practice of sport for granted. A 

problem can arise when the social norms contradict the psychical body women create in 

sport. The purpose of this phenomenological study is to explore body perception of elite 

sportswomen in relation to sport demands and social body ideal. The theoretical framework 

consists of symbolic interactionism, focusing on the concept of generalized others and 

furthermore, the theory of social comparison and the concepts of gender and body 

perception. The study uses a qualitative approach where the empirical material consists of 

ten semi-structured interviews. The sample consists of elite sportswomen in the age group 

18-30 years, all active in aesthetic sports. The result shows that sport and its positive 

communion is perceived to contribute to a positive body perception among elite 

sportswomen. Function of the body and its performance is the most important factor and it 

can decrease the negative impact external factors may have on body perception. Physical 

requirements are of greater importance than the body ideal. The result of this study is that 

all women found it common that their sport was of greater importance than body ideals, 

which contributed to a positive body perception. 

 

Keywords: Body perception, elite sportswomen, social comparison, gender, generalized 

others. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  



	  
	  

	  

Förord 

 

Vi vill börja med att tacka de elitidrottande kvinnorna för deras medverkan i vår studie. 

Deras öppenhet och intresse av att diskutera ämnet och frågorna gjorde vår studie möjlig. 

Vi vill även tacka vår handledare Lika Rodin för allt stöd och den tid du lagt ned. All 

feedback vi fått vid handledningstillfällena har varit till stor hjälp och gjort att vi kunnat 

utveckla vårt arbete till det bättre.  

Marlene Andersson och Annie Nilsson 
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1. Introduktion 
 

1.1  Inledning  
 

Stereotypa bilder och ideal av hur en kropp bör se ut är något som existerat och varierat 

genom historien. I dagens västerländska samhälle är idealen snävt definierade och näst 

intill ouppnåeliga, dock fyller idealen en viktig funktion som kulturella meningsbärare 

(Lunde & Frisén, 2011, ss. 24-25). Den smala och vältränade idealkroppen är ett tecken på 

självdisciplin och självkontroll, vilket är högt värderade egenskaper hos oss människor. 

Tron om att valmöjligheterna är oändliga och att idealkroppen kan uppnås via hög 

självdisciplin, kan vara vilseledande, då idealkroppen i princip är omöjlig att uppnå. Detta 

kan vara grunden till att en tredjedel av unga kvinnor och män har en negativ 

kroppsuppfattning (Ibid.). Idrott har historiskt sett utmanat roller för vad som är manligt 

och kvinnligt. De sporter som dock varit mer tillåtande för kvinnor är estetiska sporter så 

som gymnastik och konståkning. Detta på grund av att idealen inom dessa sporter stämmer 

bättre överens med samhällets kvinnoideal, än inom de icke-estetiska sporter, exempelvis 

simning (Forskning och Framsteg, 2016).  

Kroppsideal och bilden av vad som är manligt och kvinnligt är något som syns tydligt i 

samhället och även inom sportsammanhang. Idrott och framförallt elitidrott är något som 

inte varit aktuellt för kvinnor tidigare i historien, men i dagens samhälle är det mer 

accepterat (Frisén, Holmqvist & Lunde, 2014, s. 157). Dock kan det bli problematiskt när 

de kroppsideal som existerar i samhället inte alltid stämmer överens med den kropp kvinnor 

behöver för att bli framgångsrika inom sin idrott. Några av Sveriges mest framgångsrika 

kvinnliga idrottare har genom sina karriärer upplevt denna problematik och blivit bemötta 

med negativa och opassande kommentarer om hur deras kroppar ser ut. I en intervju med 

Aftonbladet får Anja Pärson stå upp för sin idrottskropp och säger ” jag har inte valt de här 

jättelåren, men jag har fått se till att bli starkare än alla andra” (Aftonbladet, 2011). Likaså 

har Charlotte Kalla stött på nedvärderande kommentarer om sina muskulösa armar och vid 

tillfällen uppmärksammats mer för sin kropp, som avviker mot samhällets feminina ideal, 

än sin prestation (Aftonbladet, 2012). Dessa kvinnor är endast två av många andra 

idrottskvinnor som upplevt den skeva syn som finns i samhället runt kvinnors idrottande. 
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Kvinnor tas inte på allvar för sin prestation och idrott, utan fokus läggs även på utseende 

och kropp (Frisén, Holmqvist & Lunde, 2014, s. 157). Problem kan uppstå när det finns en 

motstridig bild mellan samhällsnormer och den skapade idrottskroppen, det vill säga när 

kvinnors muskulösa idrottskropp avviker mot vad som anses vara kvinnligt enligt samhället 

(Ibid., s.159). Studien vill belysa hur denna motstridiga bild kan påverka elitidrottande 

kvinnors upplevda kroppsuppfattning. Kvinnor ska ges samma möjlighet som män att 

endast kunna fokusera på att skapa en presterande kropp för att utvecklas inom sin idrott, 

samt accepteras genom mer tillåtande ideal och normer för vad som anses kvinnligt. Även 

för män finns det tydliga normer och ideal för hur en kropp ska se ut, däremot stämmer 

dessa normer och ideal bättre överens med idrottens krav (Josefson, 2005, s. 9). Det kan 

inom vissa idrotter finnas samma problematik för män, dock inte i samma utsträckning som 

för kvinnor. Därför belyser denna studie fenomenet elitidrottande kvinnors 

kroppsuppfattning. Ur ett socialpsykologiskt perspektiv med grund i interaktion mellan 

individ och samhälle kan vi få en ökad förståelse av fenomenet idrottande kvinnors 

kroppsuppfattning. Uppsatsen kan även bidra till en ökad förståelse för problemet att det 

finns motstridiga krav mellan idrott och samhälle samt huruvida detta problem faktiskt har 

en påverkan på elitidrottande kvinnors kroppsuppfattning.  

 

1.2  Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka elitidrottande kvinnors 

kroppsuppfattning i relation till idrottens respektive samhällets kroppsideal. 

F1:   Hur upplever elitidrottande kvinnor sin kropp?  

F2a: Hur överensstämmer eller motstrider samhällets kroppsideal med idrottens krav 

på kroppen? 

F2b: Hur påverkar detta kvinnornas kroppsuppfattning? 

 

1.3  Disposition 
	  

I kapitel två presenteras de teoretiska utgångspunkter studien utgår ifrån. Vidare i kapitel 

tre presenteras tidigare forskning relevant för studien och dess utgångspunkter. I kapitel 
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fyra nämns studiens avgränsningar. Femte kapitlet beskriver studiens metod och hur 

forskarna gått tillväga i utförandet av studien. I sjätte kapitlet redovisas resultat och analys 

och slutligen i kapitel sju följer en diskussion och slutsats. 

 

2. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkterna symbolisk interaktionism, med  

fokus riktat på begreppet generaliserade andre. Även teorin sociala jämförelser beskrivs 

samt begreppen genus och kroppsuppfattning. De teoretiska utgångspunkterna är relevanta 

och centrala för att få en djupare förståelse för fenomenet studien belyser. 

 

2.1 Symbolisk interaktionism 
 

Symbolisk interaktionism är ett perspektiv inom socialpsykologin som fokuserar på 

interaktion mellan människan och samhället. Människan är inte enbart en biologisk varelse 

med olika förmågor och instinkter, utan även del av en komplex social värld. Den kulturella 

världen är mänskligt skapad och människan måste lära sig mängder av regler för hur man 

uppför sig och tolkar mening och symboler (Hewitt & Shulman, 2011, s. 181).  

George Herbert Mead talar om generaliserade andre som ger respons på individens 

beteende. Generaliserade andre utgör samhällets attityder och på detta sätt har samhället 

kontroll över individen. De normer och attityder som generaliserade andre förmedlar blir 

en avgörande faktor för individens tänkande och del av individens identitet (Mead, 1964, 

ss. 219-220).  

Relevansen för användandet av denna teori i förhållande till studien är att idrottskvinnor 

formar sin identitet genom attityder mot den egna kroppen. Dessa attityder förmedlas av 

samhället och bygger på den respons individen får från omgivningen.  

 

2.2 Sociala jämförelser 
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Utifrån generaliserade andre kan Leon Festingers teori om sociala jämförelser (Nilsson, 

1996, s. 163) hjälpa oss att förstå hur vi använder andra personer som jämförelsegrund för 

att bedöma våra egna attityder, åsikter och förmågor. Han menade även att sociala 

jämförelser spelar en viktig roll när det kommer till utvecklingen av en positiv social 

identitet (Ibid.). För att individer ska veta om de tänker och agerar ”rätt” jämför de sig med 

den sociala verkligheten de lever i och därigenom ser de hur andra agerar och lever. Den 

sociala verkligheten består av de sociala grupper en individ tillhör och det är dessa vi jämför 

oss med (Ibid, ss. 163-164). Enligt Aronson, Wilson, Akert och Sommers (2016, s. 140) 

finns det två frågor att ta hänsyn till när det kommer till sociala jämförelser. Den första 

frågan berör när individer jämför sig med andra och den andra frågan är vilka de jämför 

sig med. I regel jämför sig individer med andra i situationer där de känner osäkerhet och 

där de saknar en objektiv standard att mäta sig med. Vilka individer man jämför sig med 

beror på syftet med jämförelsen. Syftet kan vara att få en riktig bild av sina förmågor och 

därför sker en jämförelse med individer som liknar en själv eller ligger på samma nivå 

inom området (Ibid). Jämförelse kan även ske för att definiera högsta nivån och vad man 

ska sträva efter. Jämförelser sker med individer som ligger på en högre nivå än en själv 

inom området, det vill säga att jämförelsen sker uppåt. Denna typ av jämförelse kan dock 

skapa en känsla av underlägsenhet hos oss individer då vi enbart jämför oss med de som 

anses vara bättre än oss själva. För att känna bättre inför sig själv kan man jämföra sig med 

individer som tolkas vara sämre än en själv inom området, jämförelsen sker nedåt. Att 

jämföra sig nedåt behöver inte alltid vara genom andra utan kan även ske mot ett tidigare 

själv. Att se en utveckling kan stärka känslan hos individen (Ibid). Festinger menar att 

individer har en drivkraft att ständigt bli bättre och bättre (Nilsson, 1996, s. 164). 

Sociala jämförelser och dess relevans för vår studie är att hjälpa oss att förklara hur 

idrottande kvinnor jämför sig med och påverkas av yttre faktorer. Jämförelser kan ske med 

exempelvis tränare och lagkamrater men även andra faktorer så som sociala medier och 

massmedier har betydelse. 

 

2.3 Genus 
 

Genus syftar till de förväntningar, sociala och kulturella, som finns på män respektive 

kvinnor. Individer socialiseras in i olika uppfattningar och beteenden utifrån det kön 
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individen har. Pojkar och flickor lär sig ofta omedvetet att vara på ett visst sätt, vilket gör 

genus till en del av individens identitet. Detta har även effekter på samhällets funktion 

eftersom genus är något alla individer påverkas av (Josefson, 2005, ss. 5-6). Vardagliga 

sysslor är uppbyggda kring genus och det är något som tas för givet. Uppbyggnaden av 

genusskillnader kan tyckas vara en del av naturens ordning då den är välkänd. Eftersom 

genusskillnader ses som naturliga kan det väcka uppståndelse när människor inte följer det 

förväntade mönstret (Connell, 2003, ss. 13-14). 

Mellan män och kvinnor finns biologiska skillnader, men dessa är inte tillräckligt stora för 

att förklara skillnader på beteenden och förväntningar som finns på de båda könen i 

samhället. Därför är avgörandet för skillnader mellan könen snarare de sociala och 

kulturella förväntningarna (Josefson, 2005, s. 6). Mönstren för vad som är manligt och 

kvinnligt ser olika ut beroende på kultur och tidsperiod. Exempelvis anses ridning vara en 

tjejsport i Sverige medan det i Latinamerika anses manligt. Tidigare i historien ansågs det 

också manligt att i vissa sammanhang gråta högt, något som inte stämmer överens med 

dagens syn av manlighet (Ibid., s. 9). Idag är könsstereotypa genus för män att vara ledande, 

självständiga, aktiva, säkra, djärva, tuffa, starka och osårbara. Manlighet kopplas till både 

fysisk och psykisk styrka. Könsstereotypt genus för kvinnor är att vara beroende, 

följsamma, empatiska, sårbara, passiva och försiktiga. Kvinnlighet kopplas också mycket 

till kropp och utseende, vilket är viktigt i processen för ”att bli en kvinna”. Detta är något 

som speglas långt tillbaka i historien och det finns tydliga regler för vilken typ av kropp 

och utseende som är det rätta. Förr fanns det till exempel ett skönhetsideal att kvinnor skulle 

ha en kraftig kropp med tjock mage, stora bröst och runda höfter (Ibid., ss. 22, 32-34). De 

ideal som finns för kvinnor idag fokuserar istället på smalhet, ungdomlighet och sexighet. 

Det räcker inte med att vara smal, man måste vara ”smal på rätt sätt” (Frisén, Holmquist & 

Lunde, 2014, ss. 31-33). Idag framträder också ett ideal att vara vältränad, samtidigt som 

man även här ska vara ”vältränad på rätt sätt”. Vilket innebär att muskler ska synas men 

inte för mycket så att man avviker från smalhetsidealet (Ibid.). Hwang och Frisén (2006, s. 

27) tar också upp är att det finns en trend som påvisar att den perfekta kroppen blir allt 

svårare att uppnå. Detta på grund av att skillnaden mellan det rådande kroppsidealet och 

den kropp människor faktiskt besitter har ökat kraftigt. 
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2.4 Kroppsuppfattning 
 

Kroppsuppfattning är ett begrepp bestående av flera delar och är relativt komplext. 

Uppfattningen en individ har av sin kropp inrymmer upplevelser, känslor, beteenden och 

attityder gentemot den egna kroppen (Frisén, Holmqvist & Lunde, 2014, ss.16-17). 

Upplevelser syftar till hur en individ ser sin kropp och hur den faktiskt är. Det inkluderar 

även sinnesintryck som kroppen ger ifrån sig, vilket exempelvis kan vara en känsla av 

hunger. Känslor syftar i sin tur till hur en individ känner inför sin kropp, vilket kan vara 

känslor som stolthet eller missnöje. Attityder gentemot den egna kroppen ser till hur en 

individ värderar de kroppsideal som finns i samhället, samt vikten av att vara medveten om 

och följa dessa. Beteende innefattar allt en individ gör grundat på vilka upplevelser, känslor 

och attityder individen har inför sin kropp (Ibid.). Hur en individ uppfattar sin kropp 

behöver inte vara något statiskt, utan det kan variera stort. Dels beroende på situation, men 

även över tid. Variation över tid blir extra tydligt när en individ växer upp och blir äldre. 

Individen mognar både känslomässigt kognitivt, socialt och fysiskt. Denna utveckling har 

en påverkan på kroppsuppfattning (Ibid.). Kroppsuppfattning varierar även över 

situationer, exempelvis vid tillfällen där kroppen är mer exponerad och utsatt för blickar 

kan kroppsuppfattningen  vara mer negativ. Dessa faktorer är viktiga att poängtera då det 

visar att kroppsuppfattning är något som går att påverka och en negativ kroppsuppfattning 

är inte oföränderlig (Ibid.).  

 

3. Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning relevant för vår studie. Forskare har tidigare 

undersökt likande fenomen och detta kan ge oss en bra grund i vår studie. Den tidigare 

forskningen är uppdelad i kategorierna interaktion inom idrotten, kroppsuppfattning inom 

idrotten och genus inom idrotten. 

 

3.1 Interaktion inom idrotten 
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Brittany Beckner och Rachael Record (2016) genomförde studien Navigating the thin-ideal 

in an athletic world: influence of coach communication on female athletes´ body image 

and health choices. Syftet med deras studie var att undersöka kommunikationen mellan 

tränaren och kvinnliga idrottare, samt att se hur kommunikationen påverkade kvinnornas 

egen uppfattning av kroppsbild och hälsoval. Deltagare i studien var kvinnor mellan 18 och 

23 år. Kvinnorna var av olika etnicitet och alla aktiva inom en idrott. Deltagarna var 

representanter från 13 olika idrotter. Denna kvalitativa studie genomfördes på ett 

Universitet i sydöstra USA och forskarna använde sig av semistrukturerade intervjuer för 

att få fram svar på sina frågor. Resultatet visade att kvinnorna i studien såg sig själva som 

muskulösa och brydde sig mycket om sin vikt. De identifierade även sig själva som 

annorlunda. Tränarens förmedling av åsikter och kommentarer angående 

kroppsuppfattning och hälsa visade sig påverka både hur kvinnorna uppfattade sin atletiska 

förmåga, samt beteende kring kost och träning. Förmedlade tränaren en positiv attityd 

stärkte detta kvinnornas kroppsuppfattning.  

 

Angela Coppola, Rose Marie Ward och Valeria Freysinger (2014) genomförde den 

kvalitativa studien Coaches´communication of sport body image: experiences of female 

athletes. Syftet med studien var att undersöka hur kvinnorna upplever att deras tränare 

förmedlar idrottens syn på kroppsuppfattning. I studien deltog åtta kvinnor alla aktiva inom 

fyra olika idrotter på NCAA division ett College i USA. De olika idrotterna kvinnorna 

representerade var volleyboll, softboll, löpning och synkroniserad konståkning. 

Medelåldern på deltagarna var 19,25 år. Semistrukturerade intervjuer genomfördes och 

efter analys skapades sex stycken teman. Dessa var uppmuntran till en hälsosam och 

vältränad idrottskropp, idrotts och träningsmiljö, kroppsjämförelser och kritik, tränarnas 

uppmärksammande av kroppsförändring, individualiserad och personfokuserad träning 

samt tränaren som förebild. Resultatet som framkom var att då tränarna uppmuntrade till 

näringsrik kost och fysisk utveckling så kommunicerade de en hälsosam bild av en 

idrottskropp. Tränarna förmedlade kroppsuppfattning inom idrotten genom träningsmiljön, 

jämförelser och kritik samt erkännande av förändringar av en idrottskropp. Tränarna sågs 

som förebilder och en individanpassad träning med individuella mål verkade som stöd i 

kommunikationen kring bilden av en idrottskropp. Beroende på hur tränaren förmedlade 

sin uppfattning kring idrott och träning samt syn på kroppsuppfattning påverkade denne de 

idrottande kvinnorna.  
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He’s a laker; she’s a “looker”: the consequences of gender-stereotypical portrayals of 

male and female athletes by the print media är en kvantitativ studie som genomfördes av 

Jennifer Knight och Traci  Giuliano (2001). Författarna tar upp att det finns omfattande 

kvalitativ litteratur som visar att idrottande kvinnor i media uppmärksammas för sin 

attraktivitet och inte sin atletiska förmåga. Syftet med studien var därför att undersöka 

vilken inverkan denna framställning har på människors uppfattning om idrottare. I studien 

deltog 92 respondenter (40 män och 52 kvinnor), samtliga gick på ett universitet i sydvästra 

USA. Deltagarna fick ta del av en artikel med samma idrottsprofil. Det som skildes åt var 

om det var en man eller kvinna samt vad fokusen låg på i artikeln (idrottarens fysiska 

attraktivitet eller det atletiska). Följt av artikeln fick deltagarna ta del av ett svarsblad. Detta 

svarsblad lämnades ut för att bedöma deltagarnas reaktion på profilen, bland annat olika 

egenskaper hos profilen så som femininet, respektabilitet, begåvning med mera. Resultatet 

visade att människors uppfattning av idrottaren påverkades av idrottarens kön och vilket 

område artikeln behandlade (idrottarens fysiska attraktivitet eller det atletiska). Det visades 

bland annat att kvinnliga idrottare beträffande deras attraktivitet sågs som mer attraktiva 

än de som avbildats utifrån sin atletiska förmåga. Däremot var det ingen skillnad i den 

upplevda attraktiviteten hos manliga idrottare som beskrivits som attraktiva eller atletiska. 

När man i artikeln fokuserade på attraktivitet betraktades idrottare som mindre begåvade 

än de som beskrivits på ett atletiskt sätt. Idrottare som beskrivit som attraktiva betraktades 

även som mindre aggressiva. Slutligen, när attraktivitet var fokus för artikeln tyckte 

deltagarna att artikeln var sämre än när artikeln fokuserade på idrottarens atletiska förmåga. 

 

3.2 Kroppsuppfattning inom idrotten  

 

Carolina Lunde och Kristina Holmqvist (2017) genomförde studien Performance or 

appearance? Young female sport participants´body negotiations där syftet med studien var 

att undersöka unga kvinnliga idrottares upplevelser och tankar kring sport, sina kroppar 

och sociala utseendenormer. Denna kvalitativa studie genomfördes i Sverige och 

deltagarna var 25 unga tjejer mellan 15 och 20 år. Deltagarna representerade hästsport, 

fotboll samt simning och var aktiva inom sin idrott minst en gång i veckan. Sex stycken 

fokusgrupper skapades utifrån sport, med två grupper från hästsport, två grupper från 

fotboll och två från simning. Studien tog även hänsyn till vilken nivå deltagarna befann sig 

på inom sin sport. Resultatet visade att tjejerna såg många positiva aspekter med sin idrott, 
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men att man även såg en konflikt mellan kulturen inom sporten och kulturen utanför 

sporten. Det vill säga det fanns en skillnad mellan det fysiska framträdandet som var viktigt 

inom idrotten och det fysiska utseendet som var viktigt utanför idrotten. Det framkom att 

unga tjejer som är engagerade inom en idrott tvingas möta komplexa, otydliga och 

begränsande normer.   

 

Molly George (2005) genomförde studien Making sense of muscle: the body experiences 

of collegiate women athletes. Syftet med studien var att undersöka hur idrottande kvinnor 

upplevde sina muskulösa kroppar och utseende i relation till kroppsidealen och de 

dominerande dragen som finns för kvinnlighet. Deltagarna i denna kvalitativa studie var 

kvinnliga elitidrottare från ett universitet i västra USA. Kvinnorna spelade fotboll i division 

ett. Under en tvåårs-period genomfördes deltagande observationer och intervjuer med 

spelarna. Resultatet visade att deltagarna hade upplevt en förändring av den egna kroppen 

och att den blivit mer muskulös och atletisk, vilket i sin tur skapade en konflikt i hur de såg 

på sin kropp. Å ena sidan utvecklade de en kropp som var funktionell inom den idrott de 

engagerade sig i, men å andra sidan kunde det vara svårt att få den att matcha de krav som 

fanns från samhället på den kvinnliga kroppen. Detta ledde i sin tur att kvinnorna hade en 

uppfattning av kroppen för prestation och en annan uppfattning av kroppen för utseende. 

 

Den kvantitativa studien Differences in functional and aesthetic body image between 

sedentary girls and girls involved in sports and physical activity: Does sport type make a 

difference? genomfördes av Bree Abbott och Bonnie Barber (2011). Syftet var att 

undersöka kroppsuppfattning hos personer som deltar i en idrott, personer som tränar mer 

allmänt och fysiskt icke-aktiva personer. Det undersöktes även huruvida det fanns 

skillnader i kroppsuppfattning mellan de olika sporttyperna. Deltagarna (N= 1002) var 

australienska tonåringar i åldrarna 13-18 år. Begreppet kroppsuppfattning innehöll 

kroppsvärden, beteendemässig investering och tillfredställelse över såväl kroppens 

estetiska som funktionella dimensioner. Resultatet visade att de som var aktiva inom idrott 

hade högre funktionella värden och tillfredställelse än de allmänt fysiskt aktiva och icke- 

fysiskt aktiva tjejerna. Fysiskt aktiva och fysiskt icke-aktiva skilde sig dock inte signifikant 

åt kring funktionell tillfredställelse. Resultatet indikerade även att kroppsuppfattningen 

skilde sig avsevärt mellan estetiska och icke estetiska sporter.  
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3.3 Genus inom idrotten 
 

Mélissa plaza, Julie Boiché, Lionel Brunel och François Rucha (2016) utförde studien 

Sport = male… but not all sports: investigating the gender stereotypes of Sport activities 

at the explicit and implicit levels. Den kvalitativa studien utfördes i Frankrike och delades 

upp i tre delar. Studie ett (N=690) syftade till att undersöka de explicita könssterotyperna 

kopplade till sportaktiviteter och undersöka hur de är knutna till ålder, kön, personligt 

utövande och generell grad av feminisering av deltagarna. Studie två (N= 53) och tre 

(N=42) liknade varandra då båda syftade till att undersöka de implicita könsstereotyperna. 

Studie tre undersökte skillnaden i hur deltagarna uppfattade bilder av tre olika siluetter, en 

kvinnlig, en neutral och en manlig. Studie två undersökte på liknande sätt denna skillnad 

men använde tal istället för bilder. Resultatet visade att de explicita könssterotyperna är 

knutna till sportaktiviteter. Små variationer visades beroende på personligt utövande av 

sporten. Kvinnor som utövande mer ”maskulina” sporter rankande de sporterna mindre 

maskulin än kvinnor som inte utövat sporten. Uppfattningen om sporten ansågs vara 

feminin eller maskulin berodde även på om majoriteten av deltagarna i sporten var män 

eller kvinnor. Sporterna kategoriserades in i maskulina sporter, vilka var: ishockey, 

kickboxing, motorcykel, rugby, fotboll, tyngdlyftning och vattenpolo. Feminina sporter var 

cheerleading, dans, fitness, gymnastik, ridning, stretching och synkroniserad simning. De 

neutrala sporterna var löpning, badminton, ridning, tennis, volleyboll  och sportaktiviteter. 

 

Ruth Colker och Chaty Spatz Widom (1980) utförde studien Correlates of female athletic 

participation: masculinity, femininity, self-esteem and attitudes toward woman, som är en 

kvantitativ studie där syftet var att undersöka självkänsla, psykologisk maskulinitet och 

femininet samt attityder gentemot kvinnliga idrottare. Studien gjordes i ett försök att 

undersöka giltigheten av olika stereotyper och undersöka eventuella gruppskillnader 

baserade på sport, nivå av engagemang och erfarenhet. I studien deltog 71 kvinnor som var 

aktiva inom olika sporter (basket, squash, simning och rodd). Samtliga gick på samma 

universitet i USA och de utövade sin idrott cirka två timmar varje dag beroende på säsong. 

De idrottande kvinnorna jämfördes med en grupp som bestod av 185 kvinnor från samma 

universitet som inte var aktiva inom organiserad idrott. Undersökningen delades in i fyra 

kategorier: personligt frågeformulär (maskulinitet och feminitet), självkänsla, attityder mot 

kvinnor och engagemang. De olika kategorierna bestod av påståenden där kvinnorna 
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rankade sig själva på en femgradig skala. Resultatet visade att det inte fanns några 

skillnader när de jämförde de fyra olika sporterna med varandra inom de fyra olika 

kategorierna. Kvinnorna som var högt engagerade inom sin idrott uppfattade sig vara mer 

maskulina och mer feminina. Deras attityd mot kvinnor rankades även högre. Ju högre 

engagemang desto högre rankade atleterna på maskulinitet, femininet och attityd gentemot 

kvinnor (pro-feminist) men inte på självkänsla.  

Jesse Steinfeldt, Rebecca Zakrajsek, Hailee Carter och Matthew Clint Steinfeldt (2011) 

genomförde den kvantitativa studien Conformity to gender norms among female student-

athletes: implications for body image. Syftet var att undersöka hur kvinnliga studenter som 

idrottade upplevde könsnormer inom sporten och huruvida en anpassning till manliga och 

kvinnliga normer hade en effekt på kroppsuppfattning. I studien deltog 143 kvinnor, 

samtliga studenter på ett College i USA och medelåldern var 19,74 år. Av deltagarna var 

78 kvinnor aktiva inom en av sporterna fotboll, hockey, volleyboll, längdåkning, basket, 

tennis och rugby. Resterande 65 kvinnor var inte aktiva inom någon sport. Resultatet som 

framkom var att idrottande kvinnor i större utsträckning än icke idrottande kvinnor 

upplevde en överensstämmelse med maskulina normer. För hypotesen huruvida denna 

anpassning hade en effekt på kroppsuppfattning kunde de se att en större grad av 

överensstämmande med manliga normer gav en mer positiv kroppsuppfattning. En 

uppfattning av anpassning till ett smalhetsideal som inte uppnås skapade i sin tur en sämre 

kroppsuppfattning.  

Vikki Krane, Precilla Choi, Shannon Baird, Christine Aimar, och Kerrie Kauer (2004) 

publicerade en kvalitativ studie Living the paradox: female athletes negotiate femininity 

and muscularity. Studien utfördes i USA på 21 universitetsidrottade kvinnor, där alla 

tävlade i den högsta divisionen på universitetet. Deltagarna representerade olika sporter, 

bland annat fotboll, hockey, gymnastik och medelåldern hos deltagarna var 20,48 år. Syftet 

med studien var att undersöka relationer mellan kroppsbild och uppfattning av muskularitet 

och femininet hos kvinnorna. De utvecklade en semistrukturerad intervjuguide och sedan 

utfördes fem fokusgrupp intervjuer. Dataanalysen resulterade i tre högre teman vilka var 

the influence of hegemonic femininity, athlete as other, och physicality”. Idrottarna 

uttryckte att det var en feminin motsättning att vara atletisk, som atleter förklarade de vidare 

att de var marginaliserade och uppfattades som olika gentemot ”normala” kvinnor. Trots 

detta diskuterar kvinnorna fördelarna med sin idrott och dess påverkan på kroppen. De 

kände en stolthet över sina starka, utvecklade kroppar. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att alla dessa artiklar har en koppling till sport utifrån de 

teoretiska utgångspunkterna symbolisk interaktionism, sociala jämförelser 

kroppsuppfattning och genus. Studierna visar att interaktionen mellan exempelvis coach 

och idrottare är viktig och de värderingar coachen förmedlar påverkar hur idrottaren 

uppfattar sin kropp. Interaktionen mellan individ och samhälle påverkar upplevelser, 

känslor, beteenden och attityder gentemot den egna kroppen, det vill säga interaktion bidrar 

till grunden i en individs kroppsuppfattning. Det finns även andra yttre faktorer som 

påverkar kvinnornas kroppsuppfattning. Inom tidigare forskning har undersökts hur media 

framställde idrottsprofiler i artiklar. Budskapet artiklarna förmedlade påverkade hur 

idrottsprofilen uppfattades av läsaren. Det framkommer även i tidigare forskning att 

idrottande kvinnors kroppsuppfattning styrs av motstridiga och komplexa normer och ideal 

inom idrott och det vardagliga livet. Inom idrotten fokuseras det på prestation och fysik 

medan vardagen ställer andra krav på utseende och att kroppen ska matcha samhällets ideal. 

Resultat visade att kvinnorna var medvetna om motstridiga normer och ideal och att de 

därför gör en uppdelning mellan en kropp för prestation och en kropp för utseende. Tidigare 

forskning visade även att det finns genusskillnader inom idrotten och vissa sporter anses 

vara  mer manliga eller kvinnliga. Det vill säga, det finns fortfarande explicita stereotypa 

bilder av olika sporter. Viss forskning visade även att idrottande kvinnor i större 

utsträckning känner överenstämmelse med maskulina normer. Kvinnor som upplevde 

denna känsla visade sig ha en mer positiv kroppsuppfattning än de som identifierade sig 

med det kvinnliga ”smalhetsidealet”. Kroppsuppfattning visade sig också variera beroende 

på om kvinnorna deltar i estetiska eller icke estetiska sporter, något som också framkom i 

vissa av studierna var att trots de motstridiga idealen hade idrott en positiv inverkan på 

kroppsuppfattning. 

 

 

4. Avgränsning  
	  

Studien avgränsades med ett åldersspann mellan 18- 30 år. Detta på grund av att 

respondenter över 18 år är myndiga och det finns inget behov av målsmans godkännande. 

En övre gräns på 30 år sattes då det inom de flesta idrotter är innan denna gräns som 
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idrottarna är mitt uppe i sin elitkarriär. Studien avgränsades även till att endast fokusera på 

informanter från icke-estetiska idrotter, det vill säga idrotter där resultat inte ges enligt 

poängbedömning, exempelvis fotboll och hockey. Estetiska idrotter kan däremot innebära 

att det finns en prestationsmässig fördel att vara smal, vilket bättre matchar de ideal 

samhället förväntar sig av en kvinnokropp (Frisén, Holmquist & Lunde, 2014, s.157). 

Anledningen till val av icke-estetiska idrotter är att det förväntas finnas en större känsla av 

avvikelse från samhällsnormer. I tidigare forskning förekommer båda typerna av idrotter, 

vi anser att en avgränsning här kan göra studien mer specifik och ge ett tydligare resultat. 

Att studien är begränsad till kvinnor har samma grund då det förväntas finnas en 

problematik i större utsträckning för kvinnor inom idrotten än för män, när det kommer till 

icke-estetiska idrotter. Även elitidrott är en avgränsning i studien. Tidigare forskning har 

fokuserat på kroppsuppfattning inom idrott mer generellt, men genom att istället enbart 

fokusera på elitidrottare kan studien ge ett mer specifikt resultat. 
 

5. Metod 

Nedan presenteras de metoder som använts för att genomföra studien. 

 

5.1 Metodval 
 

För att uppfylla studiens syfte användes en kvalitativ metod, vilket fokuserar på att 

beskriva, utforska och tolka individers sociala och personliga erfarenheter (Bryman, 2008, 

ss. 40-41). Detta ger en möjlighet att beskriva idrottande kvinnors kroppsuppfattning. 

Forskaren får också möjlighet till djupare och bredare svar, vilket inte uppnås via 

kvantitativa enkätundersökningar. Studien utgår från en fenomenologisk forskningsdesign, 

då det ger en djupare och mer beskrivande förståelse för fenomenet kroppsuppfattning. 

Fenomenologisk forskningsdesign ämnar att undersöka en gemensam mening av flera 

individers upplevda erfarenheter av ett koncept eller fenomen (Creswell, 2013, s. 76).  

Detta främjar studiens syfte att undersöka elitidrottande kvinnors kroppsuppfattning. Den 

filosofiska grunden för fenomenologi är att antaganden bygger på en gemensam grund, 

studie av individers upplevda erfarenheter samt att utveckla en beskrivning av 
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upplevelsernas essens (Creswell & Poth, 2017, s. 75). Essensen utgör det mest centrala i 

resultatet och representerar informanternas gemensamma upplevelse (Ibid., s.80).  

Datainsamlingsmetoden i studien var semistrukturerade intervjuer, vilket gav intervjuaren 

möjlighet att ställa följdfrågor och utveckla informantens svar. Det var även en trygghet att 

det fanns en grundmall att utgå ifrån och en säkerhet att samma frågor ställdes till alla 

informanter (Bryman, 2008, s. 415). 

 

5.2 Urval  
	  

För att uppfylla studiens syfte och besvara dess forskningsfrågor användes ett målinriktat 

urval. Det innebär att forskaren gör sitt urval utifrån en önskan att intervjua personer 

relevanta för forskningsfrågorna (Bryman, 2008 ss. 434-435). Forskarna tog därför kontakt 

med idrottsföreningar i Västra Götaland där kvinnor är aktiva på elitnivå för att se om 

någon var intresserad och villig att medverka i studien. Studien inriktade sig på kvinnor 

aktiva inom icke-estetiska idrotter. Anledningen till detta fokus var att det inom icke-

estetiska idrotter förväntades finnas en större avvikelse från samhällets ideal för hur en 

kvinnokropp ska se ut. Detta jämfört med estetiska idrotter där det kan vara en 

prestationsmässig fördel att vara smal, vilket kan medföra större fokus på utseende (Frisén, 

Holmquist & Lunde, 2014, s. 157). Urvalet i denna studie bestod av tio kvinnor mellan 18-

30 år och de representerade idrotterna bandy, handboll och tyngdlyftning.  

 

5.3 Etiska överväganden 
 

Under studiens gång har etiska principer tagits i beaktning och en medvetenhet fanns kring 

att ämnet kunde upplevas som känsligt. Informationskravet uppfylldes genom att 

deltagarna informerades om studiens syfte, sin rätt att avbryta sin medverkan om de så 

önskar samt att de fick information om de moment som ingick i studien (Bryman, 2008, s. 

131). Samtyckeskravet uppfylldes genom att deltagarna medgav sitt deltagande genom en 

samtyckesblankett (se bilaga 2). Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att information 

om deltagarna behandlades konfidentiellt, samt att ingen information kunde kopplas till 

deltagarna i resultatet. Uppgifter som samlats in användes endast i forskningssyfte vilket 
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uppfyllde nyttjandekravet (Ibid, s. 132). Denna information delgavs informanterna via 

samtyckesblanketten. 

 

5.4 Instrument 
	  

Intervjuguiden bestod av 23 frågor uppdelade i bakgrundsfrågor och intervjudel. 

Bakgrundsfrågorna gav kvinnorna en möjlighet att berätta om sig själva så som ålder, 

intressen och yrke. De fick också en chans att berätta sin idrottshistoria. Intervjudelen var 

i sin tur uppdelad i fyra teman: kroppsuppfattning, kroppsideal, idrott och det sista som 

kombinerar de tre första. Denna uppdelning av teman var formade utifrån 

forskningsfrågorna, där första temats frågor kring kroppsuppfattning ämnade att svara på 

forskningsfråga ett. Vidare svarade intervjufrågor inom tema kroppsideal och tema idrott 

på forskningsfråga två a. Sista temat svarade i sin tur på forskningsfråga två b (se figur 1). 

Forskningsfrågor Intervjufrågor 

F1: Hur upplever idrottande kvinnor 

sin kropp?  

 

•   Kan du beskriva hur du känner inför din kropp? 

•   Finns det något med din kropp som du tycker extra bra om och finns det 

något du skulle vilja ändra på? Varför? 

•   Har du alltid känt på det här sättet inför din kropp eller har det förändrats 

över tid? I så fall kan du beskriva vad som gjorde att din syn förändrades? 

•   Hur viktig tycker du att din kropp och utseende är? Kan du beskriva en 

situation då du känner att det är mer eller mindre viktigt? Vad får dig att 

känna så? 

 

F2a: Hur överensstämmer eller 

motstrider samhällets kroppsideal 

med idrottens krav på kroppen? 

 

•   Känner du att det finns något eller någon som påverkar hur en kvinnokropp 

ska se ut? Kan du beskriva på vilket sätt?  

•   Hur skulle du beskriva dagens kroppsideal för kvinnor? Hur har du lärt dig 

om detta? 

•   Hur viktiga är dagens kroppsideal för dig? 
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Figur 1. Tabell över operationalisering av forsknings- och intervjufrågor. 

 

5.5 Tillvägagångsätt 
 

För att få kontakt med tänkbara informanter kontaktades idrottsföreningar i Västra 

Götaland där det fanns idrottande kvinnor på elitnivå. Vi fick kontakt med personer med 

olika positioner i klubbarna, exempelvis tränare och sportchef. De förmedlade sedan 

information vidare till kvinnorna om vilka vi var och vilket syfte studien hade. De som var 

intresserade av att delta lämnade sitt namn och telefonnummer så att vi sedan kunde 

kontakta dem personligen för att boka in en intervju. Undantag var en klubb där vi direkt 

tog kontakt med kvinnorna. Av de tio intervjuerna genomfördes sju stycken 

direktintervjuer, vilket innebär att de är utförda ansikte mot ansikte. De resterade tre 

intervjuerna genomfördes via telefon. Vilken typ av intervju som var aktuell grundades i 

att underlätta för informantens möjlighet att delta. Viktigt att beakta vid telefonintervju är 

•   Finns det någon situation du kan beskriva där du stött på kommentarer eller 

liknande  angående kroppsideal? 

•   Ställer din idrott några speciella krav på din kropp och fysiska förmåga? 

om ja, lever din kropp upp till de kraven? 

•   Hur upplever du miljön och stämningen kring kropp och utseende inom din 

idrott? Ge gärna ett exempel på en situation.   

 

F2b: Hur påverkar detta kvinnornas 

kroppsuppfattning? 

 

•   Har din idrott förändrat hur din kropp ser ut? På vilket sätt?    

•   Har din idrott förändrat hur du ser på din kropp? På vilket sätt?  

•   Har din idrott förändrat din syn i vikten av kroppsideal? Förklara hur?  

•   Känner du att din idrott har påverkat din kropp att stämma överens med 

eller gå emot samhällets kroppsideal? Hur får det dig att känna?  

•   Finns det någon situation du kan beskriva där yttre faktorer (exempelvis 

andra människor, bilder, kommentarer) påverkat hur du känner inför din 

kropp? Om svar ja, vilka känslor väckte det? 
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tillexempel att det kan ses som en nackdel att forskaren inte kan se personen de intervjuar 

och därmed inte kan reagera på informantens ansiktsuttryck, så som osäkerhet kring en 

fråga (Bryman, 2008, ss. 209-210). Alla intervjuer genomfördes i februari månad 2018 och 

varade mellan 20-50 minuter. Trots varierande intervjutid gav samtliga intervjuer rikligt 

och omfattande material användbart för analys och resultat.  

Intervjuerna utfördes enskilt med båda forskarna närvarande och aktiva, där båda ställde 

frågor på ett strukturerat sätt. Eftersom intervjuerna var semistrukturerade fanns utrymme 

för följdfrågor (Ibid, s. 415). När telefonintervjuerna genomfördes befann sig forskarna i 

ett grupprum där det var en lugn och tyst miljö. Två av direktintervjuerna genomfördes 

även de i ett grupprum där miljön var densamma. Miljön vid intervjun ska vara ostörd för 

att inspelningen ska kunna bli så bra som möjligt, samt att informanten inte ska behöva 

oroa sig för att någon ska höra vad som sägs (Ibid, s. 421). Vidare utfördes tre 

direktintervjuer i en av klubbarnas teorisal där det var en liknande miljö vilket passade för 

intervju. Slutligen utfördes de två sista direkt intervjuerna i en av klubbarnas sporthall som 

vid tillfället var en tom och lugn plats.  

Intervjuerna som genomfördes på plats inleddes med att gå igenom samtyckesblanketten 

(se bilaga 2). Informanterna fick läsa igenom och skriva under samtyckesblanketten, samt 

att forskarna förtydligade det viktigaste även muntligt. Vid de intervjuer som genomfördes 

via telefon läste forskarna upp samtyckesblanketten och informanterna fick muntligt 

godkänna sin medverkan i studien. Då ämnet i studien kan uppfattas som känsligt 

förtydligades även att informanten när som helst kan välja att avbryta intervjun eller välja 

att inte svara på en fråga. Detta var dock inget som förekom.  

 

5.5.1 Förstudie 

 

Innan studiens intervjuer påbörjades genomfördes en pilotstudie bestående av två 

intervjuer. Meningen med pilotstudien var att ge forskarna en bild av intervjufrågorna, om 

de var tillräckligt givande och om ordningsföljden var bra eller i behov av justering. 

Utförandet av en pilotstudie ger också forskarna vana och en säkerhet kring 

intervjumomentet (Bryman, 2008, ss. 258-259). Vi genomförde var sina intervjuer för att 

båda skulle få en egen uppfattning om frågornas relevans och tillräcklighet samt känna sig 



	  
	  

18	  

mer bekväm och trygg i intervju momentet. Efter pilotstudien diskuterades det om några 

ändringar behövde genomföras, men intervjuguiden ansågs vara tillräcklig.  

 

5.6 Transkriberingsprocess 
 

De tio intervjuerna spelades in med hjälp av ett inspelningsprogram på mobil och surfplatta, 

detta för att det skulle finnas dokumenterade inför transkribering och analys (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 218). Efter att en intervju var genomförd skedde transkriberingen 

inom de nästföljande dagarna. Detta underlättade transkriberingen för forskaren som då har 

intervjun färskt i minnet. Genom transkribering får intervjun en bättre struktur vilket 

underlättar inför den kommande analysen. Det kan vara lättare att få en överblick samt hitta 

mönster i intervjun om den finns utskriven på papper (Ibid., s. 220). Forskarna i denna 

studie transkriberade hälften av intervjuerna var och för att kunna jämföra det 

transkriberade materialet var det viktigt att transkriberingen gjordes på samma sätt. Därför 

bestämdes innan att intervjuerna skulle transkriberas ordagrant vilket gör att 

transkriberingen resulterar i mer talspråk, där exempelvis upprepningar, småord och 

ofullständiga meningar tas med (Ibid., s. 221). Hur transkriberingen ser ut beror på avsikten 

med analysen. Då vi i denna studie använde en tematisk analys med fokus på innehåll av 

det som sägs, låg därför inte fokus på exempelvis betoningar och pauser (Ibid., ss. 221-

222). 

 

5.7 Validitet och reliabilitet 
 

Att uppnå en fullständig objektivitet i samhällelig forskning är svårt, då forskaren inte helt 

kan frångå sina egna tankar och värderingar. Dock kan forskaren ha detta i åtanke och agera 

i god tro samt att inte medvetet påverka studien med personliga värderingar (Bryman, 2008, 

s. 355). Forskarna tog i den här studien hänsyn till epoche/ bracketing för att i så stor 

utsträckning som möjligt undvika att ta in egna värderingar och erfarenheter av fenomenet, 

och försökte gå in med en öppen syn i ämnet (Creswell & Poth, 2017, s. 78). För att få en 

bild av kvalitén av studien kan begreppen validitet och reliabilitet diskuteras. Validitet 

innefattar extern och intern validitet, där den externa validiteten visar i vilken utsträckning 
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resultatet kan generaliseras. Den externa validiteten kan vara svår att styrka för denna 

studie, då urvalet är begränsat till få respondenter och resultatet blir därför inte 

representativt för en hel population. Den interna validiteten visar studiens trovärdighet och 

kan skapas via långvarig delaktighet i en social kontext, vilket också kunde vara svårt att 

styrka i denna studie då det endast genomfördes en intervju med varje deltagare vid ett 

tillfälle (Bryman, 2008, s. 352). En pilotstudie genomfördes innan de riktiga intervjuerna, 

detta för att forskarna ska få en bild av hur givande frågorna är, om ordningsföljden behöver 

ändras samt att det blir en säkerhet och ger en vana för forskarna att ha utfört en intervju 

tidigare (Ibid., ss. 258-259).  

Reliabilitet delas även in i två kategorier, den externa reliabiliteten står för i vilken 

utsträckning undersökningen kan replikeras. Detta kan vara svårt att uppnå inom kvalitativa 

studier då yttre faktorer och sociala miljöer kan ha en stor påverkan. Denna studie kunde 

styrka den externa reliabiliteten genom att tydligt och så detaljerat som möjligt beskriva 

tillvägagångsätt och urval. Detta ger en större möjlighet för studien att kunna replikeras i 

framtiden. Intern reliabilitet innebär att forskarna är överens om hur materialet ska tolkas. 

I denna studie kunde resultatet styrkas genom att forskarna var överens om hur 

informationen från deltagarnas svar i intervjuerna skulle tolkas och analyseras (Ibid., s. 

352).  

 

5.8 Analysmetod 
 

Analysmetoden anpassades till studiens kvalitativa fenomenologiska grund och av den 

anledningen valdes en tematisk analys. Den tematiska analysen använde ett induktivt 

angreppssätt vilket innebär att utifrån data hittas signifikanta uttalanden vilket exempelvis 

kan vara meningar, ord eller citat som ger en förståelse av informanternas upplevelser av 

fenomenet (Creswell, 2017, ss. 79-80). Kodningsprocessen började med att forskarna var 

för sig läste igenom transkriberingen och markerade signifikanta uttalanden, det vill säga 

fraser som uppfattades som viktiga för studiens syfte. Vidare skapades meningskluster 

utifrån signifikanta uttalanden (Ibid.). Slutligen jobbade forskarna gemensamt med att 

skapa teman utifrån det som hittats. De första två stegen i kodningsprocessen skedde 

separat för att forskarna inte skulle färgas av varandras tolkning. Att forskarna sedan i sista 

steget var överens om hur informationen från informanterna skulle tolkas stärkte den 
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interna reliabiliteten (Bryman, 2008, s. 352). Slutligen beskrevs essensen av fenomenet 

som framkom via datan (Creswell, 2017, ss. 79-80). Nedan presenteras ett tematiskt 

schema (figur 2) som visar delar av meningskluster och hur dessa slutligen resulterat i 

teman.  

 

Figur 2. Tematiskt schema. 

 

6. Resultat och analys 

Kvinnorna i studien var i åldrarna 18-30 år och medelåldern var 22,5 år. De utövade sin 

idrott mellan 5-10 gånger per vecka. Medelåldern för när kvinnorna började med sin idrott 

var 9,4 år. Fyra av kvinnor utövade handboll, fyra stycken bandy och två tyngdlyftning.  

Nedan presenteras studiens resultat bestående av sex teman samt analys. Vi valde att 

presentera resultat och analys ihop för att skapa en tydlig förståelse och överblick över 

resultatet vilket bidrog till ett tydligare sammanhang.  
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6.1 Fokus på funktion 
	  

Första temat är fokus på funktion då detta var något som diskuterades i samtliga intervjuer. 

Fokus på funktion tolkas vara det centrala i kvinnornas kroppsuppfattning, vilket två av 

våra informanter beskriver på följande sätt: 

 

”Rent funktionsmässigt så tycker jag att min kropp besitter de egenskaper som 

jag behöver för att kunna prestera” ( Intervju 5, s. 3) 

 

”Hur jag känner inför min kropp(…)mycket som ett verktyg i stora delar av mitt 

liv så jag ser väl ganska kritiskt på den ibland som redskap om den liksom inte 

gör det jag vill.” (Intervju 7, s. 1) 

 

I dessa citat framgår det hur informanterna ser på sina kroppar och gemensamt för alla 

informanter var att de såg kroppens funktion som det centrala i deras kroppsuppfattning. 

Detta gällde framförallt inom idrotten. Att deras kropp fungerade funktionellt ansågs vara 

viktigare än dess utseende eftersom deras idrott utgör och tar upp en stor del av deras liv. 

Enligt Frisén, Holmqvist och Lunde (2014, ss. 16-17) består begreppet kroppsuppfattning 

av upplevelser, känslor, beteenden och attityder gentemot den egna kroppen. Temat fokus 

på funktion kan kopplas till upplevelsen kvinnorna har om den egna kroppen framförallt 

inom idrotten. Utifrån definitionen kroppsuppfattning syftar upplevelser till hur en individ 

ser på den egna kroppen och hur den faktiskt är (Ibid.) Utifrån intervjuerna framgick det 

att majoriteten av kvinnorna såg den egna kroppen som funktionell för sin idrott och 

prestation. Prestationen inom idrotten gav en bekräftelse för hur kroppen faktiskt är och 

hur den fungerar. I citaten ovan kan ses exempel på att kroppens funktion var huvudfokus 

när det kom till kvinnornas kroppsuppfattning. Sammanfattningsvis kan denna syn på 

kroppens funktion tolkas generera i en mer positivt kroppsuppfattning.  

 

6.2 Varierande kroppsuppfattning 
 



	  
	  

22	  

Enligt tidigare tema framgick att det centrala i kvinnornas kroppsuppfattning var kroppens 

funktion. Grunden till detta tema och något samtliga kvinnor nämnde var att deras 

kroppsuppfattning varierade. Kroppsuppfattning kunde variera över tid och vara beroende 

av situation samt psykiskt mående. Tre av våra informanter beskriver detta på följande sätt:  

 

”Jag kan växla mellan att vara väldigt nöjd och att inte tänkta på det alls till 

att man ser väldigt mycket bilder på tjejer som man själv tycker är fint och då 

vill man ju eftersträva det så det är väldigt blandat.” (Intervju 8, s. 2) 

 

”Jag ser ju på min kropp nu med andra ögon än vad jag gjorde när jag var 20, 

dels för att den har förändrats men dels också(…) jag inte upplever att det är 

lika viktigt att falla in i idealet som jag gjorde när jag var yngre.” (Intervju 8, 

s. 5) 

 

”När man sitter med jackor inför människor man känner är väldigt dömande 

eller väldigt estetiska i kroppen och sådär, då kan man känna sig mer nedtryckt 

än om man kanske är naken framför någon.” (Intervju 2, s. 6) 

 

Enligt Frisén, Holmqvist och Lunde (2014, ss. 16-17) är kroppsuppfattningen ett begrepp 

bestående av upplevelser, känslor, beteenden och attityder gentemot den egna kroppen. 

Varierande kroppsuppfattning kan kopplas till känslor gentemot den egna kroppen. Känslor 

syftar till hur en individ känner inför sin kropp, vilket kan vara stolthet eller missnöje (Ibid. 

s.17). Hur en individ känner inför sin kropp behöver inte vara något statiskt utan det kan 

variera beroende på situation och över tid, vilket har visat sig vara något generellt för alla 

individer (Ibid.). Variation över tid blir extra tydligt när en individ växer upp och blir äldre. 

Individen mognar både känslomässigt kognitivt, socialt och fysiskt. Denna utveckling har 

en påverkan på kroppsuppfattning (Ibid.). Av citaten ovan framgår det även i vår studie att 

kvinnornas kroppsuppfattning var något som varierade över tid. De äldre informanterna 

upplevde att deras kroppsuppfattning hade blivit mer positiv och de hade mognat i sig 

själva. Samtliga kvinnor i vår studie menade att deras kroppsuppfattning och hur de känner 

inför sin kropp även kunde variera beroende på situation och mående. Som man kan se i 
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citaten kan exempelvis yttre faktorer såsom media och andra individer vara något som för 

stunden påverkade kvinnans kroppsuppfattning negativt. Frisén, Holmqvist och Lunde 

(2014, ss.16-17) menar att kroppsuppfattning även varierar över situationer, exempelvis 

vid tillfällen där kroppen är mer exponerad och utsatt för blickar kan kroppsuppfattningen 

vara mer negativ. Exempelvis beskriver ett av citaten hur den sociala kontexten påverkar 

och upplevs av individen. Utsatta situationer kan upplevas som mer eller mindre obekväma 

beroende på vilka individer som är närvarande och hur dömande dessa uppfattas vara. Att 

känslorna inför den egna kroppen varierar beroende på situation och tid bekräftas även i 

denna studie då samtliga kvinnor kommenterade hur deras känslor inför den egna kroppen 

kunde variera, vilket framgår av citaten. När det kommer till varierande kroppsuppfattning 

visade det sig att idrott inte är en faktor som påverkar, utan snarare är denna variation något 

generellt för alla individer även de som inte är elitidrottare. 

 

6.3 Idrottens krav  
	  

Av intervjuerna framgick att idrotten ställde krav på kvinnornas fysiska förmåga. Det fanns 

en medvetenhet hos samtliga informanter om vad som krävdes för att de skulle orka 

prestera inom sin idrott. Detta beskriver en av våra informanter på följande sätt:  

 

”Det är väl egentligen det min sport fokuserar på, orka och vara fysisk stark.” 

(Intervju 1, s. 7) 

 

Det framkom även en diskussion om att olika former av träning skapar olika kroppar och 

en vältränad kropp kan se ut på många olika sätt. Den träning som krävs av en elitidrottare 

är anpassad efter prestation och inte för att skapa en viss typ av kropp och utseende, vilket 

två informanter ger exempel på: 

 

” Jag kan inte gå till gymmet och liksom lalla lite utan jag måste vara stark (…) 

ja benen måste vara skitstarka och liksom sen så är det ju skillnad på att vara 

stark och ha stora muskler.” ( Intervju 6, s. 4) 
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”Hade jag bara gymmat kanske och tränat för just hälsan skull så tror jag att 

det hade varit annat, för då kanske man ser mål i hur ens kropp förändras 

jämfört med att vi se hur man prestera på plan.” ( Intervju 4, s. 4). 

 

Citaten visar att det finns en medvetenhet att den träning de utför har fokus på prestation 

och möjligheten att utvecklas till det bättre inom idrotten. Frisén, Holmqvist och Lunde 

(2014, ss. 31-33) nämner att idag framträder ideal om att vara mer vältränad och det gäller 

att vara ”vältränad på rätt sätt”, vilket innebär att muskler ska synas men inte för mycket 

så att man avviker från smalhetsidealet (Ibid.). En sådan idealbild av en vältränad kropp 

stämmer enligt vissa av informanterna inte överens med verkligheten inom idrottsvärlden. 

De poängterar istället att vältränade kroppar ser olika ut och att träningen styrs av prestation 

och inte utseende. Hwang och Frisen (2006, s.27) tar upp är att det finns en trend som 

påvisar att den perfekta kroppen blir allt svårare att uppnå vilket bekräftas av vårt resultat 

då informanterna påpekar att trots träning uppnås inte idealkroppen. Att uppnå 

idealkroppen var dock inget de eftersträvade, citaten ovan antyder istället att de tränade för 

att förbättra sin prestation inom idrotten. 

 

6.4 Varierande kroppsideal 
	  

Vilket kroppsideal som gäller kan variera över tid och uppfattas olika från individ till 

individ. Detta tema representerar hur kvinnorna i vår studie uppfattade dagens kroppsideal. 

Majoriteten av dem hade liknande syn samt att idealbilden förändrats under de senaste åren. 

En av informanterna tar upp denna förändring och nämner:  

 

”Jag tror att det har ändrats det senaste, för några år sedan var det ju att man 

skulle vara väldigt smal, men nu är det mycket mer att man ska vara mer 

vältränad (…) du ska vara vältränad men du ska inte vara för vältränad och du 

ska inte vara smal eller du ska vara smal men inte för smal. Det är som det har 

blivit så mycket mer komprimerat, så här ska du vara. Du ska ha sixpack och 

synliga muskler men du ska inte se muskulös ut.” (Intervju 2, s. 7) 
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Det framkom även av intervjuerna att vissa av kvinnorna nämnde att ideal kan se olika ut 

beroende på sammanhang. Några antydde att det fanns ett annat ideal inom idrottsvärlden 

i förhållande till samhället i stort, vilket exempelvis detta uttalande påvisade: 

 

”Det är klart att det även finns kroppsideal inom idrotten ja men att man ska 

ha sixpack och liksom vara väldigt vältränad.” (Intervju 3, s. 5) 

 

Av citaten framkom det att idrottskvinnorna hade en tydlig uppfattning om vilket 

kroppsideal som är aktuellt i dagens västerländska samhälle. Majoriteten hade en liknande 

uppfattning om hur kroppsidealet är idag samt att det förändrats under de senaste åren. 

Lunde och Frisén (2011) menar att idealen i dagens västerländska samhälle är snävt 

definierade och näst intill ouppnåeliga vilket även framgick av våra informanters svar. De 

uppfattade idealen som motsägelsefulla och orimliga att uppnå eftersom man ska uppfylla 

olika kriterier på en och samma gång. Ideal för hur en kropp ska se ut har funnits långt 

tillbaka i historien även om de sett olika ut, men reglerna för vilken typ av kropp och 

utseende som är det rätta har varit tydligt reglerade (Josefson, 2005, s. 9). Informanterna  

menade att idealet har gått från den smala till den mer vältränade kroppen. Detta är något 

som är relevant för vår studie då ett mer vältränat ideal stämmer bättre överens med den 

kropp som skapas genom idrotten. Kvinnornas träning skapar en mer vältränad kropp 

vilken kan tolkas stämma mer överens med dagens vältränade kroppsideal i jämförelse med 

tidigare smalhetsideal. Kvinnorna i studien hade olika uppfattningar om huruvida de följde 

eller gick emot samhällets kroppsideal. Den skilda uppfattningen kan tolkas bero på hur de 

definierade dagens kroppsideal. Definierades kroppsidealet som enbart smalt fanns en 

upplevelse hos kvinnorna att de gick emot idealet. Definierades istället idealet som mer 

vältränat upplevde kvinnorna att deras idrottskropp i större utsträckning matchade idealet. 

Frisén, Holmqvist och Lunde (2014, ss. 31-33) nämner att idag framträder ideal om att vara 

mer vältränad och det gäller att vara ”vältränad på rätt sätt”. Denna tolkningsfråga om 

definitionen av ”vältränad på rätt sätt” kan också förklara kvinnornas olika syn på hur väl 

de själva anser sig passa in i kroppsidealet.  
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6.5 Yttre påverkan 
 

Av intervjuerna framkom att yttre faktorer kunde tolkas ha en påverkan på kvinnornas 

kroppsuppfattning. Två av informanterna beskriver yttre faktorer och kommentarer från 

omgivningen följande vis: 

 

”Sen har man väl stött på kommentarer mycket på grund av att man har mycket 

muskler, så får man kommentarer på badhus och så av andra(…) och folk på 

mitt jobb kan kommentera på kroppsform.” (Intervju 8, s. 3)  

 

”Det är väl typ i vanliga vardagslivet. Folk säger ju alltid ja, jag ser att du 

tränar, vad gör du för något? Vilka breda axlar du har eller jävlar vilka stora 

lår du har eller något sådant” (Intervju 10, s. 4) 

 

Enligt citateten ovan kan kommentarer från personer i omgivningen förkomma. Dessa 

kommentarer angående elitidrottande kvinnors kroppar kunde ha både en positiv och 

negativ inverkan på kvinnornas kroppsuppfattning. Beroende på hur kommentarer tolkades 

avgjorde på vilket sätt man tog det till sig. Kommentarer som diskuterades i intervjuerna 

var dels direkta kommentarer, men också allmänna diskussioner om huruvida kropp och 

utseende kunde tolkas ha en påverkan på kroppsuppfattning.  

 

Vidare kunde kommentarer om kroppen ifrån tränare förkomma. Samtliga informanter 

menade att det var en bra stämning inom nuvarande träningsmiljö men de var även 

medvetna om att det kan förkomma kommentarer från exempelvis tränare inom idrotten. 

En informant beskriver hur det har förekommit kommentarer från tränare:  

 

”Sen vet jag folk som har blivit väldigt hetsade från tränare och sådant att du 

är ju för tjock så du kan ju inte, du är ju för långsam och sådär.” (Intervju 6, s. 

5) 
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Ytterligare en yttre faktor som diskuteras och nämns är sociala medier vilket en informant beskriver 

på följande sätt:  

 

”Ja jag kan väl känna att sociala medier spelar en väldigt stor roll där, det är 

väl den och modellindustrin, modeindustrin överlag sätter ju ett tydligt exempel 

på en kvinnas kropp och hur idealt ska se ut.” (Intervju 3, s. 4) 

 

Samtliga informanter tar upp att sociala medier är en stor faktor som förmedlar dagens 

kroppsideal och ständigt uppdaterar oss om hur vi bör se ut. Detta kan tolkas påverka hur 

kvinnorna ser på sina egna kroppar. Genom att ständigt ta del av dessa bilder som speglar 

samhällets kroppsideal visade det sig att kvinnorna mer eller mindre jämförde sig med 

dessa. Informanterna diskuterade även att de påverkades i en större utsträckning av yttre 

faktorer, så som media, än vad de önskade. Enligt Festinger jämför sig individer med sin 

sociala kontext för att få en uppfattning om vad som är ”rätt” (Nilsson, 2014, s. 163). I 

dagens samhälle har sociala medier tagit en stor plats, detta har även gjort att den sociala 

kontexten vidgats till en mycket större social grupp och jämförelser kan idag ske i en större 

utsträckning. En jämförelse kan ske för att definiera högsta nivån inom ett område och se 

vad man ska sträva efter, det vill säga man jämför sig uppåt (Aronson, et.al. 2016, s. 140). 

Av intervjuerna kunde tolkas att sociala medier är ett forum för jämförelser, framför allt 

jämförelse uppåt. Dessa jämförelser uppfattades påverka kvinnornas kroppsuppfattning 

och den ständiga jämförelsen uppåt skapade en negativ effekt.  

Det fanns även en tro om att man omedvetet påverkas av yttre faktorer som ständigt finns 

omkring oss. Enligt Josefsson (2005, s. 6) finns det förväntningar starkt knutna till kön och 

individer socialiseras tidigt in i dessa förväntningar. De skillnader som finns mellan könen 

är snarare socialt konstruerade då den biologiska skillnaden inte är tillräckligt stor (Ibid.). 

Eftersom genusskillnader ses som naturliga kan det väcka uppståndelse när människor inte 

följer det förväntade mönstret (Connell, 2003, ss. 13-14). Kvinnokroppar som anses avvika 

från kroppsidealet kan därför vara utsatta för kommentarer och liknande. Även 

generaliserade andre kan vara en förklaring till hur samhället har kontroll över individen. 

Generaliserade andre utgör samhällets attityder och ger respons på individens beteende 
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(Mead, 1964, ss. 219-220). Genom detta kan tolkas att samhällets attityd gentemot de 

elitidrottande kvinnornas  kroppar också har en effekt på kvinnornas kroppsuppfattning. 

Det vill säga kommentarer från omgivningen eller tränare är något som kvinnorna får 

hantera och inte låta påverka till det negativa.  

 

6.6 Idrotten skapar trygghet  
	  

Grunden till detta tema var att kvinnorna i studien upplevde en trygghet genom sin idrott, 

dels genom gemenskap samt stöd mot samhällets kroppsideal. Detta var något tre 

informanter beskrev på följande sätt:  

 

”Den har fått mig att växa i mig själv och jag är trygg med den jag är och det 

är också tack vare min idrott, den har gett mig en starkare självkänsla och så, 

och ett starkare självförtroende som gjort att jag själv inte lägger någon större 

värdering i kroppsidealen kanske.” (Intervju 3, s. 5) 

 

”Jag tror att jag vart mer negativt fokuserad på min kropp om jag inte hade 

idrottat, jag har alltid haft det att gå tillbaka till, jag ser ut såhär. Jag har 

exempelvis stora benmuskler för att jag tränar mycket och jag har mycket 

muskler för den anledningen så det har varit en trygghet också.” (Intervju 5, s. 

6) 

 

”Det är lite det som är grejen också(…) det är ju inte utseendet som avgör mina 

prestationer på idrottandet.” (Intervju 10, s. 3) 

 

Kvinnorna kunde ta stöd och luta sig tillbaka på sin idrott. Att kroppen ser ut som den gör 

beror på utövandet av idrotten och detta skapar en trygghet hos kvinnorna och deras syn på 

sin kropp. Kroppens utseende styrs av träningen inom idrotten vilket gör det lättare för 

kvinnorna att själva acceptera sin kropp. Av intervjuerna kan det även tolkas att idrotten 

skapade en gemenskap av acceptans kring kropp och träning. Som tidigare nämnts utgör 
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generaliserade andre samhällets attityder och har en stark påverkan på oss individer. De 

normer och attityder som generaliserade andre förmedlar blir en avgörande faktor för 

individens tänkande och blir en del av individens identitet (Mead, 1964, ss. 219-220).  

Genom idrotten kan det tolkas att kvinnorna ser idrottensvärldens attityder utöver 

samhällets attityder och dessa kan också ge en trygghet att kunna identifiera sig med. 

Sociala jämförelser som sker med individer inom likande nivå och område kan ge en rättvis 

bild av individens faktiska förmågor (Aronson, et. al. 2016, s. 140). Kvinnorna inom 

idrotten som befinner sig i samma sociala kontext kan tolkas skapa en trygghet då de jämför 

sig med mer likasinnade och därför får en mer rättvis bild av den egna förmågan. Att se en 

positiv utveckling inom sin idrottskarriär och jämföra sig med hur man själv presterat 

tidigare kan också vara en faktor som bidrar till att kvinnorna känner sig mer positiva inför 

den egna förmågan. Ytterligare en faktor som kunde tolkas bidra till denna uppfattning var 

kvinnornas individuella mål och vision med idrotten. En tydlig hög målsättning där idrotten 

är högsta prioritet visade sig bidra till en mer positiv kroppsuppfattning vilket resulterade 

i att än mindre vikt lades på samhällets kroppsideal.   

 

7. Diskussion och slutsatser 

Nedan följer diskussion, slutsatser och egna reflektioner samt förslag till vidare forskning.  

Syftet med vår studie var att undersöka elitidrottande kvinnors kroppsuppfattning i relation 

till idrottens respektive samhällets kroppsideal. För att besvara vårt syfte togs 

forskningsfrågor fram. Vad gäller elitidrottande kvinnors upplevelse av den egna kroppen 

visar vårt resultat att kvinnorna upplever sin kropp främst som något funktionellt och störst 

fokus lades på kroppens förmåga att prestera. Vidare visade resultatet att upplevelsen av 

den egna kroppen var något som varierande över tid och att det var beroende av situation 

och psykiskt mående.  

Forskningsfråga två a berörde hur samhällets kroppsideal överensstämmer med eller 

motstrider idrottens krav på kroppen. Genom vårt resultat kan vi se att idrotten ställer 

fysiska krav på kroppen samtidigt som det finns krav från samhället om hur vi ”bör” se ut. 

Det som framkom var att kvinnorna upplevde kroppsidealen som något föränderligt, då det 

gått mer mot ett vältränat ideal i jämförelse med tidigare. Detta bidrog till delade meningar 

hos kvinnorna huruvida de upplevde att de gick med eller emot dagens kroppsideal. De 
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olika uppfattningarna kan bero på kvinnas definition av dagens kroppsideal. Kvinnorna 

som definierade dagens kroppsideal som smalt upplevde sig mer gå emot idealet. De som 

istället definierade idealet som mer vältränat ansåg sig passa mer in på dagens kroppsideal. 

Ett mer vältränat ideal kan tolkas skapa mer acceptans för en idrottande kropp, samtidigt 

menade kvinnorna att oavsett hur idealet ser ut är det i princip omöjligt att uppnå och idag 

räcker det inte att vara vältränad utan du skall vara det på ”rätt sätt”.  

Sista forskningsfrågan besvarar hur ovanstående omständigheter påverkar kvinnornas 

kroppsuppfattning. Som ovan nämnt upplevdes en viss motstridighet mellan idrottens- och 

samhällets krav samt att ideal alltid kommer vara ett orealistiskt mål. Detta och yttre 

faktorer är något som existerar och uppfattas enligt kvinnorna ha en viss negativ påverkan 

på deras kroppsuppfattning. Det visade sig dock att kvinnorna kunde ta stöd i sin idrott. 

Detta stöd skapade trygghet i och mer acceptans gentemot den egna kroppen vilket i sin tur 

gav en mer positiv kroppsuppfattning. Essensen i resultatet och gemensamt hos samtliga 

kvinnor i vår studie var upplevelsen att idrotten vägde tyngre än samhällets kroppsideal 

vilket bidrog till en mer positiv kroppsuppfattning.  Som slutsats kan sägas att idrotten och 

gemenskapen den utgör uppfattas bidra till en positiv kroppsuppfattning hos elitidrottande 

kvinnor. Kroppens funktion och prestation inom idrotten gör att den negativa påverkan 

yttre faktorer kan ha, får mindre utrymme och idrottens krav på kroppen väger tyngre än 

samhällets kroppsideal.  

Kroppsideal är något som mer eller mindre alltid har existerat och som idag är ett aktuellt 

och omdiskuterat ämne. Vi blir ständigt uppdaterade och påminda om hur vi bör se ut och 

vara, idrotten är inte en arena som är immun mot samhällets ideal. Det kan uppstå en 

motstridig bild för kvinnor inom idrotten då deras muskulösa idrottskropp avviker mot vad 

som anses vara kvinnligt enligt samhället (Frisén, Holmqvist & Lunde, 2014, s. 159). Det 

uppstår en problematik när kvinnor inom idrotten får uppmärksamhet och kommentarer om 

hur deras kroppar ser ut istället för prestation och förmåga. Studier har genomförts som 

visar hur medias framställning av idrottsprofiler påverkar människors uppfattning av dem. 

Ett resultat från tidigare forskning inom detta område visade att medias vinkling av artiklar 

om idrottsprofiler påverkade läsarens uppfattning av bland annat idrottsprofilens förmåga. 

Idrottsprofilen presenterades med fokus på antingen fysik attraktion eller prestation.  

Idrottare där artikeln fokuserade på attraktivitet betraktades som mindre begåvade än 

idrottare som beskrivits på ett atletiskt sätt (Knight & Giuliano, 2001).  När en kvinnas 

prestation hamnar i bakgrunden och kropp samt utseende tar större plats i media förmedlar 
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detta en felaktig bild till samhället och detta kan tolkas påverka samhällets attityd gentemot 

kvinnlig idrott. Detta kan ta stöd i tidigare forskning där artiklar om idrottsprofiler vinklade 

mot attraktion ansågs vara mindre begåvade. Något som också kan tolkas av resultatet i vår 

studie var att kvinnorna påverkades av yttre faktorer så som media och kommentarer. Yttre 

faktorer visade sig ha en inverkan på kroppsuppfattning. Något kvinnorna diskuterade var 

hur perfekt kropp och träning speglades på sociala medier vilket bidrar till en missvisande 

bild av verkligheten. Detta var något som påverkade kvinnornas egen kroppsuppfattning 

samtidigt som det också skapade en missvisande bild för samhället i stort om hur en 

idrottskvinna ska se ut. Kvinnorna påpekade hur träning skapar olika kroppar vilket kan 

vara något som hamnar i skymundan inom media. Kvinnorna refererade till sina egna 

erfarenheter när det kom till träning och dess påverkan på kroppen. De påpekade att all den  

träning de utför inte behöver innebära att de skapar en kropp som matchar idealen. Som 

tidigare nämnt tolkas i vår studie, tränare, media och kommentarer som yttre faktorer och 

dessa grundar sig i samhällets normer och ideal. Tränaren som i detta fall definieras som 

en yttre faktor har i tidigare forskning visat sig ha en viktig roll när det kommer till 

kvinnornas kroppsuppfattning. Tränarens åsikter och attityd bidrar till stämningen och 

miljön inom idrotten. Hur tränaren förmedlade sina attityder angående kroppsuppfattning 

och hälsa påverkade hur kvinnorna uppfattade sin atletiska förmåga samt beteende kring 

kost och träning. Förmedlade tränare en positiv attityd stärkte det kvinnornas 

kroppsuppfattning (Beckner & Record, 2015). Ytligare stöd för detta var att tränarna sågs 

som förebilder och kommunikation mellan tränare och idrottare var ett stöd kring bilden 

av en funktionell idrottskropp (Coppola, Ward & Freysinger, 2014). Resultatet i vår studie 

visar på likande sätt tränarens betydelse. Kvinnorna menade att stämningen var positiv 

inom deras träningsmiljö vilket skapade en trygghet för att kunna utveckla den kropp som 

behövs för att prestera. Dock har vissa av kvinnorna erfarenhet sedan tidigare av att tränare 

gett negativa kommentarer vilket bidrog till en mer negativ bild av sin kropp.  

Genus och bilden av vad som är manligt och kvinnligt är något som syns tydligt i samhället 

även inom idrottssammanhang. Historiskt sett har idrott utmanat roller om vad som är 

manligt och kvinnligt (Forskning och Framsteg, 2016). Det finns dock sporter som är mer 

accepterande för kvinnor, t.ex. estetiska sporter, då de stämmer bättre överens med 

samhällets kvinnoideal (Ibid.). Tidigare forskning visar att det finns olika sporter som anses 

vara maskulina, feminina eller neutrala. Det som styrde denna kategorisering byggde på 

huruvida majoriteten av utövarna var män eller kvinnor (Plaza et. al., 2016). Denna 
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kategorisering av manliga och kvinnliga sporter kan även tolkas bidra till olika ideal inom 

olika idrotter. Majoriteten av kvinnorna i vår studie tog upp att det existerar olika ideal 

beroende på idrott, samt att olika idrotter och träning bidrar till olika kroppar. Vårt resultat 

behandlar ingen diskussion om huruvida kvinnorna anser att deras sport är maskulin eller 

ej. Det som framkom var snarare en diskussion om på vilket sätt idrotten bidrog till att följa 

eller gå emot samhällets kroppsideal för kvinnor. I tidigare forskning har man även jämfört 

fyra olika icke-estetiska sporter för att se skillnad på självkänsla, maskulinitet, femininitet, 

attityder och engagemang inom idrotten jämfört med icke-idrottande kvinnor. Resultatet 

visade ingen skillnad mellan idrotterna i de första punkterna, utan det som var avgörande 

var engagemanget inom idrotten. Högt engagemang bidrog till att kvinnorna uppfattade sig 

själva som både mer maskulina och feminina. Dock visades ingen skillnad på självkänsla  

(Colker & Spatz Widom, 1980). Vårt resultat kan tolkas skilja sig något emot denna 

forskning och fråga. Detta på grund av att vårt resultat faktiskt kunde tolkas visa att stort 

engagemang och hög målsättning inom idrotten bidrog till en mer positiv 

kroppsuppfattning, då det lades mindre vikt i samhällets kroppsideal. Mer positiv 

kroppsuppfattning kan tolkas inkludera en positiv självkänsla, då känslor inför den egna 

kroppen är en del av det komplexa begreppet kroppsuppfattning (Frisén, Holmqvist och 

Lunde, 2014, ss. 16-17). Steinfeldt, et. al. (2011) forskade fram ett resultat att idrottande 

kvinnor upplevde en större överenstämmelse med maskulina normer än icke-idrottande 

kvinnor samt att denna högre grad av överensstämmelse genererade i en mer positiv 

kroppsuppfattning. Idrotten involverar fysisk styrka och denna fysiska styrka är kopplad 

till manlighet (Josefsson, 2005, s. 22). Elitidrottande kvinnor utvecklar i regel en fysiskt 

stark kropp vilket kan tolkas och delvis förknippas med maskulinitet. Ytterligare en studie 

har visat likande resultat att det anses vara mindre feminint att vara atletisk. Detta var dock 

något kvinnorna i den studien såg som en fördel och de var stolta över sina starka och 

utvecklade kroppar (Krane, et. al., 2004). Kvinnorna i vår studie nämnde inte huruvida 

idrotten skulle matcha ett maskulint ideal men däremot har de olika uppfattning om 

huruvida de matchar ett kvinnligt ideal vilket framgår i vårt resultat. Vårt resultat visar 

också att kroppsidealet för kvinnor idag mer har gått mot en vältränad kropp vilket kan 

vara en faktor till att vårt resultat inte helt bekräftar tidigare forskning om upplevd 

maskulinet inom idrotten. Dagens vältränade kvinnoideal skiljer sig från det smala idealet 

som kvinnorna ansåg ha varit aktuellt tidigare. Därför kan det tolkas att elitidrottande 

kvinnors kroppar stämmer mer överens med dagens kroppsideal än tidigare. Det vältränade 

idealet är inte enbart definierat som maskulint. Samtidigt upplevde kvinnorna att idealet 
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idag fortfarande är snävt definierat då man ska vara ”vältränad på rätt sätt”. Idealen har 

förändrats men faktum kvarstår, ideal är i princip omöjliga att uppnå (Lunde & Frisén, 

2011, ss. 24-25).  

Tidigare forskning angående kvinnors kroppsuppfattning inom idrotten har visat att 

deltagarna såg många positiva aspekter med sin idrott samtidigt som det fanns en konflikt 

mellan kulturen inom idrotten och kulturen utanför idrotten (Lunde & Holmqvist, 2017). 

Det finns även resultat i tidigare forskning som visar att det finns en uppdelning av kropp 

för prestation och kropp för utseende samt att kroppen uppfattades olika utifrån denna 

uppdelning (George, 2005).  Kvinnorna i vår studie upplevde på liknande sätt många 

positiva aspekter med sin idrott. De lade stort fokus på kroppens funktion och prestation 

dock syntes ingen tydlig konflikt mellan kroppsideal inom idrotten i jämförelse med 

kroppsideal i samhället. Snarare var det andra faktorer som påverkade kroppsuppfattning. 

Det kvinnorna i vår studie diskuterade var hur kroppsuppfattningen blivit mer positiv med 

åren då de mognat i sig själva. Detta syntes tydligast bland de informanter som var i övre 

20 års åldern. Yttre faktorer och psykiskt mående var något som också tolkades påverka 

kroppsuppfattning. Ett tydligt resultat som framkom i vår studie var att kvinnorna ansåg att 

idrotten bidragit till en mer positiv kroppsuppfattning då kroppens funktion vägde tyngre 

än utseende. Kvinnorna menade att deras idrott skapade en form av trygghet och något att 

luta sig emot då den specifika träningen skapar en idrottskropp funktionell för prestation. 

Abbott och Barber (2011) menar att kvinnor som idrottar var mer tillfredsställda med 

kroppens funktionella dimensioner i jämförelse med enbart fysiskt aktiva och fysiskt icke-

aktiva personer. De resonerade även kring att kroppsuppfattning skilde sig åt mellan 

estetiska och icke-estetiska sporter. Då vår studie enbart fokuserat på elitidrottande kvinnor 

aktiva inom icke-estetiska sporter kan ingen jämförelse med fysiskt icke-aktiva eller 

estetiska sporter göras. Dock kan resultat i vår studie bekräfta resultatet att idrott ökar 

tillfredsställelsen med kroppen rent funktionellt, det är något samtliga kvinnor nämnt som 

huvudfokus och det viktigaste för att prestera inom sin idrott. 

 

7.1 Egna reflektioner 
 

Faktorer som kan ha påverkat vår studie samt resultat kan vara val av informanter. Studien 

inriktar sig på icke-estetiska idrotter och för att ge en mer rättvis bild av elitidrottande 
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kvinnors kroppsuppfattning hade fler idrotter inom kategorin kunnat vara representerade. 

Resultatet hade då kunnat bli mer generaliserbart och representativt för icke-estetiska 

idrotter. På grund av tidsram och tillgänglighet underlättade urvalet som gjordes. Eftersom 

studien inriktade sig på elitidrott fanns ett begränsat antal föreningar i närområdet, att hitta 

representanter från fler sporter hade varit mer tidskrävande och inneburit längre resor. 

Ytterligare en faktor som kan ha påverkat resultatet var att flera av kvinnorna 

representerade samma lag vilket kan göra att deras åsikter och upplevelser av fenomenet 

var liknande. Vi som forskare har sedan tidigare liten erfarenhet av att utföra intervjuer, 

vilket märktes i de första intervjuerna då det var svårt att ställa relevanta följdfrågor som 

utvecklade och gav ökad förståelse för informanternas svar.  

Samhällelig forskning kan ha svårt att nå fullständig objektivitet, då det för forskaren är 

svårt att helt frångå egna värderingar. Forskarna har i denna studie haft detta i åtanke och 

arbetat för att inte färga studiens resultat med egna värderingar, vilket är en styrka i studien. 

Forskarna var även överens om hur insamlad data skulle tolkas vilket stärker studiens 

resultat. En till styrka i studien var att informanterna fick chansen att välja plats för 

intervjun då en trygg miljö kan bidra till en mer öppen och informativ intervju.  

	  

7.2 Förslag till framtida forskning  
	  

Förslag till framtida forskning kan vara att vidare undersöka elitidrottande kvinnors 

kroppsuppfattning och huruvida det finns skillnader beroende på idrott. Av studiens 

intervjuer uppstod diskussioner om hur olika träning skapar olika kroppar. Inom olika 

idrotter utförs träning på olika sätt och det kunde tolkas finns skillnader i kroppsuppfattning 

beroende på vilken idrott kvinnorna utövade. Denna skillnad var inget som vår studie 

utvecklade då studien ämnade att undersöka icke-estetiska sporter generellt. Att utveckla 

denna skillnad skulle vara intressant för framtida forskning. Till framtida forskning kan 

även ålder vara en faktor att undersöka vidare. Informanterna i denna studie var i åldrarna 

18-30 år och beroende på deras ålder kunde det tolkas finns en skillnad i hur de uppfattade 

sin kropp. I resultatet nämns och analyseras denna punkt kortfattat men till framtida 

forskning skulle detta kunna utvecklas och vara en central del i frågeställningen. Som 

socialpsykologer anser vi att det är viktigt att lyfta hur elitidrottande kvinnor uppfattas i 

samhället och vilken påverkan det har på kvinnornas kroppsuppfattning. Eftersom 
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socialpsykologins huvudfokus behandlar samspel mellan individ och samhälle kan denna 

vetenskap ge en ökad förståelse kring fenomenet kroppsuppfattning och samhällets 

påverkan. 	    
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Bilaga 1  

Intervjuguide 

 

Välkomnar informanten 

Ger information om: 

•   Presenterar oss och syftet med studien 

•   Intervjun kommer spelas in, samt transkriberas 

•   informationen hanteras konfidentiellt och används endast i forskningssyfte 

•   Möjlighet att kunna avbryta intervjun 

Skriv under samtyckesblanketten 

 

Bakgrundsfrågor 

•   Berätta lite om dig själv, ålder, yrke, intressen? 

•   Kan du beskriva och förklara hur din idrott går till? 

•   När började du med din idrott? 

•   Hur länge har du utövat din idrott? 

•   Varför valde du din idrott?  

•   Hur ofta utövar du din idrott? 

•   Vilken nivå är du på inom din idrott? 

•   Vad har du för mål inom din idrott? 

 

Kroppsuppfattning 

•   Kan du beskriva hur du känner inför din kropp? 

•   Finns det något med din kropp som du tycker extra bra om och finns det något du 
skulle vilja ändra på? Varför? 

•   Har du alltid känt på det här sättet inför din kropp eller har det förändrats över tid? 
I så fall kan du beskriva vad som gjorde att din syn förändrades? 

•   Hur viktig tycker du att din kropp och utseende är? Kan du beskriva en situation då 
du känner att det är mer eller mindre viktigt? Vad får dig att känna så? 

 



	  

Kroppsideal 

•   Känner du att det finns något eller någon som påverkar hur en kvinnokropp ska se 
ut? Kan du beskriva på vilket sätt?  

•   Hur skulle du beskriva dagens kroppsideal för kvinnor? Hur har du lärt dig om 
detta? 

•   Hur viktiga är dagens kroppsideal för dig? 

 

•   Finns det någon situation du kan beskriva där du stött på kommentarer eller 
liknande  angående kroppsideal? 

 

Idrott 

•   Ställer din idrott några speciella krav på din kropp och fysiska förmåga? om ja, 
lever din kropp upp till de kraven? 

•   Hur upplever du miljön och stämningen kring kropp och utseende inom din idrott? 
Ge gärna ett exempel på en situation.   

 

Idrott, kropp, ideal 

•   Har din idrott förändrat hur din kropp ser ut? På vilket sätt?    

•   Har din idrott förändrat hur du ser på din kropp? På vilket sätt?  

•   Har din idrott förändrat din syn i vikten av kroppsideal? Förklara hur?  

•   Känner du att din idrott har påverkat din kropp att stämma överens med eller gå 
emot samhällets kroppsideal? Hur får det dig att känna?  

•   Finns det någon situation du kan beskriva där yttre faktorer (exempelvis andra 
människor, bilder, kommentarer) påverkat hur du känner inför din kropp? Om svar 
ja, vilka känslor väckte det? 

Avslutning 

•   Har du något du vill tillägga? 

•   Tack för din medverkan! 

	  

	  

	  

	  



	  

Bilaga 2 

Samtyckesblankett 

 

Förfrågan om deltagande i en  
intervjustudie om elitidrottande kvinnors kroppsuppfattning 

 

Studien genomförs som examensarbete av två studenter som läser Socialpsykologiska 

programmet vid Högskolan i Skövde. Syftet med denna studie är att undersöka 

elitidrottande kvinnors kroppsuppfattning i relation till idrottens och samhällets 

kroppsideal i Västra Götaland.  De uppgifter som samlas in kommer endast användas i 

forskningssyfte.  

Intervjun kommer genomföras på plats och pågå i cirka 45 minuter. Intervjun kommer 

spelas in och transkriberas. All information som delas i intervjun kommer behandlas 

konfidentiellt vilket innebär att du kommer vara anonym genom hela studien och efter att 

studien publicerats kommer ingen information kunna härledas tillbaka till dig. Ditt 

deltagande i undersökningen är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande. 

Studien kommer presenteras som ett examensarbete i Socialpsykologi vid Högskolan i 

Skövde. 

 

Har du frågor om studien är du välkommen att höra av dig till oss:	  

Marlene Andersson 

u15maran@student.his.se 

Annie Nilsson 

c14annni@student.his.se 

 
 
 
 
 
 
 



	  

 
 
 

Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i  
intervjustudien om elitidrottande kvinnors kroppsuppfattning 

 
Jag medger här att jag mottagit information om studiens syfte, hur informationen samlas in 

och hur informationen kommer behandlas. Jag är även medveten om att mitt deltagande är 

frivilligt och att jag när som helst kan avbryta min medverkan i studien. Jag samtycker 

härmed till att medverka i denna intervjustudie. 

 
 
Ort/Datum/År: 
 
Namnunderskrift: 
 
Namnförtydligande: 



	  

Deklarering	  
	  

Härmed intygar vi, Annie Nilsson och Marlene Andersson, att vi på egen hand och utan 
otillbörlig hjälp genomfört denna studie inom ramen för det Socialpsykologiska 
programmet vid Högskolan i Skövde under vårterminen 2018 för att erhålla en 
kandidatexamen i socialpsykologi.  

Vi intygar även att de källor som använts listats i referenshanteringen samt att denna studie 
inte tidigare lämnats in för examination eller publicering någon annanstans.  

Datum, 2018-05-04



	  

	  


