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Varför fortsätter tonårsflickor att idrotta? 
Artikel i svensk Idrott, nr 2 1998.  

 
 Flickor i låg- och mellanstadieåldern håller på med idrott i nästan lika stor utsträckning 
som pojkar. När de kommer i tonåren försvinner många av dem från idrottsklubbarna. Men 
trots allt stannar några kvar! Vad händer med dem och vilka erfarenheter skaffar de sig inom 
idrotten? Hur klarar de att möta  idrottens förväntningar på bättre resultat med ökad ålder? 
Vad händer med dem sen? Det är några frågor som jag vill diskutera i denna artikel. 
 
Fångade mellan två världar 
 Idrotten har i hög grad en rationella inställning till sin verksamhet, trots att det sägs att 
idrott ska vara lekfull och till för alla. Teknik och redskap förfinas, regelsystemen görs 
funktionella och mätinstrument utvecklas för att vinnaren ska kunna bedömas på hundradels 
sekund eller millimeter. Det är resultatet av tävling som räknas och den enskildes prestation 
lyfts fram. De som inte håller måttet finns det inte plats för. I tonåren förändras flickorna 
kroppsligen på ett sätt som snarare gör att deras prestationer försämras. Dessutom betyder 
gemenskapen och likheten med väninnorna mer i denna ålder än att det egna resultatet. Det 
finns också en motsättning mellan de normer och ideal som idrotten står för och de 
förväntningar som omgivningen har på hur flickorna ska bete sig som unga kvinnor.  
 I idrottsverksamheten står den egna kroppen i fokus. Flickorna lär sig att styra och 
kontrollera muskler och fysiska impulser genom träning och tävling. De lär sig använda 
kroppen som redskap för medveten handling och för att nå resultat. Före puberteten definierar 
sig flickor liksom pojkar i termer av fysisk och intellektuell kapacitet. Efter puberteten är 
deras bild av sig själva starkt bunden till utseende och kroppsform. Att utseendet och kropp är 
viktigt märks bl.a. i deras pysslande med hår och kläder. Frågan som är om de har lärt sig 
genom idrottandet att de kan behärska sin kropp och uppnå resultat med hjälp av sina muskler 
och sinnen. Frågan är om det kan  bli en motvikt mot den ensidiga inriktningen på utseende, 
som finns hos många tonårsflickor. 
 
26 idrottande tonårsflickor 
 Artikeln bygger på intervjuer med ett antal gymnastik- och fotbollsflickor i en mindre 
svensk stad vid tre olika tillfällen när dessa var omkring 12, 14 och 19 år. Flickorna hade varit 
aktiva i idrott av olika slag sen 7 årsåldern och de flesta var fortfarande kvar i sin klubb när de 
intervjuades vid 14-15 år. Verksamheten i de båda klubbarna som flickorna var med i var 
elitinriktad och respektive lag hade ambitionen att placera sig i sin serie. 
 Flickorna hade hållit på med sina idrotter tillräckligt länge för att förstå vad det gick ut på 
och vilka förutsättningar som fanns för idrottandet. Under de tidiga tonåren växte deras 
kunskap om idrottens språk, regler och värderingar. Deras insikt om vad idrott innebar ökade 
och blev mer nyanserad. På samma gång blev verksamheten mer betydelsefull för dem och 
därmed mer allvarlig, dvs förväntningar på ökat engagemang och mer satsad tid. Nya och 
hårdare krav ställdes på dem t.ex. att lära in svårare hopp eller att spela en hel match utan 
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avbytare. De blev också mer sårbara och känsliga för kamraters och tränares reaktioner, 
eftersom idrottande blev allt viktigare för deras identitet. Det kunde innebära att de förändras 
från att ha varit den ‘som kan’ till att bli den ‘som inte längre kan’. 
 
Motiv för att idrotta 
 De sätt som flickorna beskrev sitt engagemang och sina motiv för att hålla på med idrott 
speglar bl.a. hur samhället värderar idrott. Bilden av en vältränad, atletisk kropp finns där som 
ett ideal som naturligtvis påverkar hur flickorna ser på sin egen idrottsverksamhet. Den 
föreställning om hur en kvinnokropp ska se ut som lyfts fram i media och också inom 
idrottsrörelsen står i bjärt kontrast mot det som är den normala kvinnliga formen; utvecklad 
byst, runda höfter och lår. Idealet är snarare förpubertalt dvs flickor ska ha långa, smala ben, 
smala höfter och liten byst. Givetvis påverkas flickorna av detta och det blir en anledning att 
hålla på med idrott. De argument som flickorna förde fram som skäl till att de var aktiva 
speglade också deras engagemang och hur betydelsefullt idrottandet var för deras bild av sig 
själva.  
 När flickorna var yngre (12-13 år) pratade de mest om att ha roligt, att lära sig något nytt 
och att vara tillsammans med sina kamrater. Samtalen rörde sig om att det var spännande att 
hålla på, att det var bra gemenskap och stämning i gruppen. En flicka sa t.ex. att ”det är kul att 
göra nya, svåra saker. Det är mycket tuffare nu, man kör så mycket hårdare. Dessutom kan 
man så mycket teknik och sånt.” Någon nämnde också att ”det är nyttigt att hålla igång, man 
blir inte så slapp utan känner att man gjort något.” Önskan att vara vältränad och aktiv var 
alltså ytterligare ett skäl för dem att hålla på med idrott. Vid 14 - 15 år betonades 
kamratskapet starkt. För att må bra i gruppen behövde flickorna känna att de var uppskattade 
och omtyckta både av kamraterna och tränarna. Särskilt tränarnas attityd och sätt att vara mot 
dem var en viktig faktor i denna ålder för att de skulle trivas och stanna kvar. Det hängde ihop 
med att flickorna var mycket upptagna av de kroppsliga förändringarna hos dem själva och 
hur det påverkade deras idrottsprestationer.  
 I 19 årsåldern diskuterade flickorna gärna och utförligt skälen till att de tidigare höll på 
med tävlingsidrott, vad det hade betytt för dem och hur de nu såg på sitt idrottande. 
Fortfarande betonade de gemenskapen och nöjet av att träffas och prata. En av de som 
fortfarande tävlingsidrottade sade: ”Det är jätteroligt att gå dit och sitta ner och snacka före 
träningen. Vi har en fantastisk laganda och trivs jättebra ihop.” Förutom gemenskapen de 
lyfte fram motiv som behovet av att röra på sig och den utmaning som fanns i tävling. 
 Flickorna hade också klart för sig vad som var positivt i sport och idrott särskilt för dem 
som unga kvinnor. Ett friskt och fräscht utseende är en värdefull tillgång inte bara bland 
ungdomarna själva utan också i samhället i stort. Någon menade att det var lättare att få jobb 
om man såg frisk och vältränad ut. Jag vill diskutera detta lite mer utförligt i det följande. 
 
 
Att vara fräsch och vältränad. 
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 I vårt samhälle värderas god hälsa och välmående starkt. Individen förväntas sköta sin 
kropp och själ på bästa sätt. I medelklassen anses det moraliskt förkastligt att missköta sin 
kropp och sitt utseende, särskilt om det medför kostnader för samhället. Inom idrottsrörelsen 
har denna uppfattning en stark förankring som officiell värdering. Även flickorna vart klart 
medvetna om detta. De kände tidigt av trycket på att vara smal och vältränad från tränare och 
kamrater. De berättade om tränare som uppmanade dem att inte äta så mycket före match eller 
tävling, eftersom ”det är lätt att gå upp i vikt, när man är i tonåren”. En av flickorna uttryckte 
dilemmat så här: ”Ibland tänker jag, herregud så fet jag är. Jag borde sluta äta godis. Andra 
dagar känner jag mig helt okay.”  
 Flickorna var väl medvetna om att de, när de idrottade bidrog till att skapa bilden av  
kvinnlighet uttryckt i trimmade och välformade kroppar. En av flickorna som höll på med 
aerobics reflekterade kring detta: ”Själv tränar jag året om, men det finns de som sätter igång 
strax före sommaren. De tränar som idioter och bantar för att bli smala. Jag tycker det är 
gräsligt och gillar det inte.” 
 En annan av flickorna, som också tränade aerobics, talade om hur jobbigt det kunde vara 
att jämföra sig med de andra. ”Det är lite stressande för de andra är extremt smala och 
solbrända. Mitt självförtroende sjunker och jag känner att jag måste gå hem och träna. Men 
jag försöker låta bli att bry mig; att träna för min egen skull istället. Jag gillar det ju. Jag 
försöker att inte jämföra mig med de andra.” Det jobbiga med att jämföra sig med de andra 
hade hon upplevt tidigare.  Från början hade hon tränat gymnastik men slutat när hon var 15. 
Hon tyckte inte att hon fungerade med tränaren längre. När det inte gick bra gjorde hans 
attityd att hon kände sig värdelös. Hon hade varit aktiv i många år, ville inte sluta helt utan 
försökte hitta något som hon kunde hålla på med på sina egna villkor istället. 
 Flickorna framhöll också hur viktigt det var att inte väga för mycket och att fysisk 
aktivitet var ett sätt att hålla kontroll på vikten. De var medvetna om hur viktigt det var med 
en vältränad, smärt kropp och menade att de fick dåligt samvete om de inte tränade 
regelbundet. Ändå hade de flesta av dem snarare det motsatta problemet med svårighet att 
bibehålla vikten. 
 
Att tillhöra en grupp. 
 I alla intervjuer lyfte tonårsflickorna fram hur viktigt det var att ha nära vänner och att 
komma väl överens med kamraterna i laget eller truppen. Den fina andan i laget betydde 
väldigt mycket för att de fortsatte att idrotta och särskilt i 14-års åldern framhöll de hur 
betydelsefullt det var att gruppen gjorde ett bra resultat. När de blev äldre blev trycket att 
prestera större på var och en och de som inte kunde leva upp till detta slutade. ”Vi var ett 
team som reste mycket tillsammans och hade massor av kul ihop. Sen när det blev för 
allvarligt, gav jag upp,” sade en av fotbollsflickorna. 
 Även de flickor som uppskattade tävlandet som sådant, betonade hur viktigt kamratskapet 
i gruppen var för att de fortsatte just i det gänget. Större engagemang och mer intensiv träning 
påverkade inte det goda kamratskapet i laget. En av flickorna berättade uppskattande att de 
blev så goda vänner i fotbollslaget att de och tränaren kunde gå ut tillsammans efter 
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träningen. De fortsatte att umgås efter att de hade slutat med fotbollen. Det som betydde mest 
var andan i laget. Därför slutade också de flesta när de inte fick ha egen tränare längre utan 
skulle träna med damlaget, vars medlemmar var drygt 10 år äldre. Tonårsflickorna tyckte inte 
det var roligt längre, när deras sammansvetsade lag splittrades. 
 
Fysisk träning som en livsstil 
 De flesta av flickorna hade lagt ner åtskillig tid och kraft på sin idrott under årens lopp. 
Den mängd energi de satsade förändrades emellertid under tonårsperioden. Endast några få 
fortsatte med sin idrott till elitnivå, medan de flesta hittade tillbaka till någon aktivitet efter en 
period utan organiserad idrott. Det kunde var fotboll i lägre division, tennis eller handboll och 
naturligtvis aerobics. De allra flesta hade upplevt mycket glädje och välbefinnande i sitt 
idrottande och ville fortsätta på något sätt. Som en av flickorna sade: ”När jag börjar träna blir 
jag nästan beroende, jag bara tränar och tränar och jag älskar det. Okay, det kanske inte är så 
bra för kroppen att hålla på hur mycket som helst, men fem dar i veckan är okay för min del.” 
Flickorna ansåg att fysisk träning var en nödvändighet för dem, både för att de kände sig 
rastlösa om de inte tränade och att de inte ville få dåligt samvete. Några av dem blev kvar i 
den organiserade idrotten medan andra hittade andra alternativ. De som lämnade den 
organiserade idrotten ville hålla på med något som inte var så styrt och målinriktat som 
tävlingsidrotten. En av flickorna lyfte fram detta, när hon beskrev varför hon höll på med 
aerobics. ”I aerobics avgör jag själv vad jag ska göra och hur mycket. Ingen bestämmer över 
mig och ingen säger åt mig att jag måste göra bra resultat. I fotboll var vi beroende av att 
utvecklas likartat för att kunna vara kvar i laget. Det var påfrestande.” 
 Dessutom underströk flickorna att idrottsaktivitet och träning var något som starkt 
påverkade hela deras livssituation, deras humör och sätt att vara. När de var aktiva kände de 
att de gjorde något och att de mådde bra. En av flickorna beskrev det så här: ”Jag känner mig 
extremt rastlös om jag inte tränar. Jag blir alldeles vansinnig om jag är hemma i säg två 
veckor utan att träna någonting. Jag vill inte känna mig så rastlös.” 
 Det som händer under träningen återverkade på humöret och även på resultatet i skolan. 
Deras allmänna självförtroende påverkades i hög grad av hur de lyckades inom idrotten. En 
flicka uttryckte det så: ”När man misslyckas eller har en tränare som gör att man känner sig 
värdelös är det jättejobbigt.” En annan framhöll den fantastiska känslan av att kunna få 
kroppen att göra en mängd avancerade rörelser. ”När jag lyckades var det som att vara i 
himmeln. Man kände sig nöjd med sig själv och uppmuntrad att försöka göra ännu bättre. När 
man vågade göra något som man inte hade vågat förut och rädslan släppte, då var det 
jätteroligt.” 
 
Att vara en vinnare. 
 Under de år de hade varit aktiva i sin idrott hade flickornas insikt vuxit om att idrott inte 
bara är lek utan att positionen som idrottare var socialt viktig och att målet var att vinna. De 
var klara över att det krävdes ökad skicklighet och tekniskt kunnande för att de skulle lyckas 
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och att detta innebar stor ansträngning. Att vara fotbollsspelare eller truppgymnast blev en 
viktig del av deras identitet. 
 Tillfrågade i 19 års åldern om hur de såg möjligheten att vara bland de bästa och kanske 
vinna var det få som verkligen medgav att de tyckte det var viktigt och att de kämpade för att 
nå dit. De tre flickor som fortfarande var engagerade i tävlingsidrott var väl medvetna om att 
det var det yttersta målet. En av dem sade: ”Jag stoppade inte förrän jag kunde rörelsen 
perfekt. Det var viktigt. Jag har alltid försökt vara lite bättre än de andra; för att bli elit måste 
man ha den viljan.” 
 Flickorna hade tillbringat åtskilliga år med sina idrotter och hade anpassat sitt tänkande 
till det. En av gymnasterna menade att hon såg på sin kropp som ett instrument enbart avsett 
för gymnastik. Den var som en maskin som gick på högvarv när hon tränade. Genom 
idrottsträningen hade hon fått kunskap om den egna kroppens kapacitet och kände sig 
kompetent och stark. En annan av flickorna betonade att ”man måste ha självförtroende. Man 
måste tro att man ska lyckas. Det ger den extra stryka som behövs. Det är skönt att känna att 
man kan något bättre än de andra.” 
 De svar flickorna gav speglade också det faktum att de alla varit med i lagidrott. 
Gymnasternas framhöll hur svårt det var för truppen att lyckas och hur lite de själva kunde 
påverka slutresultatet. För att de skulle vinna måste alla vara på topp just den gången, något 
som kändes ouppnåeligt. Däremot, menade de, att det var viktigt att bli rankad högt, eftersom 
det vara ett kvitto på att träningen varit effektiv. Fotbollsflickorna, som hade varit bäst i 
juniorligan när de var 16, betonade hur viktigt det var att alla gjorde sitt bästa snarare än att 
några spelade stjärnor.  
 
Reflektioner 
 Våra intervjuer med flickorna visade att idrottandet blev en viktig del av deras identitet 
under tonåren oavsett om de spelade fotboll eller höll på med truppgymnastik. Kunskapen om 
sig själva som idrottsflickor fick de genom att vara med på träning och tävling, genom att lära 
sig idrottens språk, regelsystem och värderingar. Den kunskapen växte också fram genom de 
sätt de fick bekräftelse från tränare och kamrater och det de kunde prestera med sin egen 
kropp.  
 När flickorna lyckades i sin idrott steg deras självkänsla, de gjorde bättre ifrån sig även i 
fortsättningen och fick positiv återkoppling från tränaren och kamraterna. Detta blev en 
positiv spiral som stimulerade deras fortsatta engagemang. Men utvecklingen under 
tonårsperioden visar att denna spiral är sårbar, eftersom kroppen förändras, övningarna blir 
svårare och tränaren ökar kraven. Risken att spiralen blir nedåtgående är stor just i tonåren. 
 Genom deras ökade engagemang under tonåren blev flickorna också varse den skillnad 
mellan normer och värderingar inom idrotten och hur de såg på sig själva och vad de 
värderade som blivande kvinnor. Detta visade sig i hur de beskrev motiven för sitt idrottande 
och hur de valde att tillgodo se sitt behov av fysisk träning i slutet av tonåren. De upplevde 
också en skillnad i hur de förväntades vara som unga kvinnor av omgivningen och vad de 
själva vill göra. Fotbollsflickorna hanterade denna motsättning genom att reducera allvaret i 
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det de höll på med genom att tillåta sig vara lekfulla flickor, när de spelade fotboll. När de 
sattes ihop med damlaget fungerade emellertid inte denna strategi och de valde att sluta. För 
gymnasterna ställdes större krav på personlig kapacitet och intensiv träning, vilket resulterade 
i en hel del skador och andra problem. Eftersom den fysiska aktiviteten fortfarande var viktig 
för dem valde de andra aktiviteter, som ställde mindre krav på form och bedömning men 
fortfarande gav dem grupptillhörigheten. Detta var ett sätt för flickorna att fortfarande kunna 
välja ett liv som fysiskt aktiva kvinnor trots de begränsningar som ställs upp av det samhälle 
de lever i. 
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