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Artikel i Svensk Idrott nr 3, 1999 
 

Bakgrund 
Detta är en redovisning av ett forskningsarbete som handlar om 26 unga kvinnor som varit 
aktiva med olika slags idrott under sin tonårsperiod. Det utgörs av en longitudinell 
intervjustudie, som påbörjades när flickorna omkring 12 år och avslutades när de var ca 19. 
Syftet med studien var att utforska hur deltagandet i idrottsklubb hade påverkat flickornas bild 
av sig själva under tonåren, hur de såg på sin egen idrottsförmåga och vad det hade för 
betydelse för deras självkänsla.  
 
Flickorna, av vilka 13 kommer från en fotbollsklubb och 13 från en trupp sportgymnastik, 
intervjuades individuellt vid fyra tillfällen (1988, 89, 90 och 95). Vid sista intervjutillfället 
1995 nådde vi endast 21 av de 26 flickorna, eftersom de övriga befann sig utomlands eller 
studerade på annan ort. För att få en mer fullständig bild av utvecklingen för hela gruppen och 
hur länge dessa fem flickor fanns kvar i sin idrott tog vi kontakt med klubbarna.  
 
Eftersom avsikten var att få ökad förståelse för vilken betydelse idrott hade för flickornas 
identitet och självkänsla valdes en kvalitativ studie. Intervjuerna utfördes av författaren och en 
medhjälpare med god kännedom om idrottsflickornas situation. De genomfördes som öppna 
samtal kring ett antal frågor som berörde flickornas syn på sin idrott, varför de deltog, vilka 
erfarenheter de hade av sin egen kropp och dess kapacitet samt hur de såg på sin relation till 
kamrater och föräldrar. Innan vi genomförde de första intervjuerna orienterade vi oss om 
klubbarnas verksamhet och gjorde en observation av ett träningspass hos resp grupp. 
Intervjuerna genomfördes i skolan eller i klubblokalen. Flickorna var vid samtliga tillfällen 
intresserade av att berätta om sina erfarenheter och intervjuerna genomfördes i en positiv 
atmosfär (se Tebelius, 1990). Vid det senaste intervjutillfället bad vi flickorna se tillbaka på 
sin idrottserfarenhet och reflektera över denna, förutom att de berättade vilken relation de 
hade till idrott då. Genom att jämföra vad de då berättade med de tidigare hade sagt fick vi 
också en kontroll av överensstämmelsen med deras tidigare berättelse. Det totala 
intervjumaterialet utgör ca 80 timmars nedskriven text. 
  
Intervjuerna har transskriberats och tolkats i ett hermeneutiskt perspektiv, vilket innebär att vi 
med utgångspunkt i det flickorna berättade för oss har försökt lyfta fram deras erfarenhet av 
idrott till ett mönster som pekar på den innebörd deltagandet idrott under tonåren har haft för 
dem och hur detta kan förstås i relation till dagens tävlingsidrott (Patel & Tebelius, 1987). 
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Coakley and White (1992) state: 

The challenge in analysing interview data is in identifying patterns in the responses of different 
individuals and highlighting important content in a wide range of information given by each 
respondent. (Pp. 23) 

 
Vi gjorde noggranna och upprepade genomläsningar av varje text. Efterhand kom olika 
teman att identifieras t.ex. känslor inför tävling, rädsla för att skada sig, uppfattning om 
egen förmåga o.s.v., vilka kunde spåras i materialet från intervjuer vid de olika 
tidpunkterna. Dessa teman fördes samman till mönster som speglade vad flickorna erfarit 
under sin aktiva idrottstid. Med tolkningarna som grund vi vill i denna artikel beskriva 
hur flickornas självkänsla påverkades av deras idrottserfarenheter. Förhoppningsvis ska 
detta kunna ge en fördjupad förståelse av tonåriga idrottsflickors situation. 
 
Konstruktionen av ett individuellt jag 
Teoretiskt kan ’jaget’ definieras som den uppsättning begrepp och känslor som en individ 
har om sig själv i relation till sin omgivningen. Detta kan betraktas som en social 
konstruktion som på ett dynamiskt och komplext sätt finns med i varje social situation 
som individen ingår i. Individens konstruerar ’jaget’ utifrån sin livshistoria. ’Jaget’ är det  
som integrerar av den emotionella, kognitiva och kroppsliga utvecklingen hos individen 
(Deutsch, 1968, Rosenbaum, 1979, Sørensen, 1985). Det är alltså en del av individens 
självbild och kan förstås som de känslor och uppfattningar en människa har av att vara 
samma person oavsett ålder eller yttre förhållanden. Samtidigt är ’jaget’ kontextberoende 
och varierande d.v.s. styrt av individens aktuella val och tillfälliga påverkan. 
Psykologiskt sett finns alltid ’jaget’ djupt inne i, integrerat med kroppen. Det kan sägas 
vara ett uttryck för den pågående interaktionen mellan individen och den materiella 
världen. När individen värderar sig ’jag’ sker det alltid i relation till det aktuella 
sammanhang i vilket individen lever och verkar (se t.ex. Rosenberg, 1989 och  Harter, 
1990). 
 
Självkänsla i sin tur kan definieras som individens sätt att värdera sin förmåga inom 
områden som är betydelsefulla för henne men också hur hon uppfattar att andra bedömer 
henne. En god självkänsla innebär att ha en positiv bild av sitt eget värde som individ och 
dessutom en god förmåga att bedöma sin egen potential och kompetens. Åtskilliga 
undersökningar har visat att flickor i puberteten, när de blir tillfrågade uttrycker att de har 
låg självkänsla och att de snarare förknippar denna med sitt yttre än med sin kompetens 
(Rosenberg, 1989, Harter, 1990). 
 
I det moderna samhället bestäms inte individens identitet av traditionen eller föräldrarnas 
yrke eller status. Tvärtom måste de unga flickorna själva skapa sin identitet utifrån 
erfarenheter som de får i familjen, skolan och på fritiden. På samma sätt kan tidig 
erfarenhet av idrott spela en roll när flickorna i tonåren ska skapa sin identitet som ung 
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kvinna. Tonåren är en period då den egna identiteten omprövas Tillsammans med sina 
jämnåriga och med den rekvisita som t.ex. film, musik och massmedia tillhandahåller kan 
flickorna pröva olika identiteter. Att vara kvinnlig är naturligtvis särskilt viktigt för 
tonårsflickorna. De budskap som ges från samhället och från kamraterna i deras 
omgivning förstärker denna känsla. Medvetenheten om den kvinnliga kroppens sociala 
värde ökar och flickorna handlar i överensstämmelse med detta genom att investera i 
kroppen på olika sätt både i yttre bemärkelse genom t.ex. smink och kläder och i inre 
genom t.ex. späkning och träning (Butler, 1993, Alten, 1997). Tonårsflickor får många 
motstridiga budskap om hur de ska vara både från samhället i stort och inom idrotten. 
Motsättningen mellan idrottens värdesystem, som betonar självcentrering och 
tävlingsmentalitet och bilden av unga kvinnor, som lugna, snälla och omtänksamma kan 
vara förvirrande för de tonårsflickor som är engagerade i idrott och har ambition att nå 
resultat samtidigt som de ska hitta sin identitet som vuxen kvinna (Coakley & White, 
1992  och Tebelius & Ericsson (1995a). 
 
För flickor innebär  puberteten en omorientering, eftersom de i denna period ska lära sig 
förstå och behärska de fysiska, psykologiska och sociala förändringar som sker i och 
genom kroppen och genom det skapa en ny identitet. Flickorna måste lära sig se sig 
själva som självständiga individer och handla i överensstämmelse med det. I denna 
process är kroppen en viktig referenspunkt. Den utvuxna kroppen är tecknet på att de har 
blivit vuxna. Samtidigt vet de att deras idrottsprestationer försämras i motsvarande grad 
som kroppen mognar (Tebelius, 1991). Kroppen är både objekt och subjekt för flickan 
själv och också för de andra i hennes omgivning. Merlau-Ponty (1994) kallar detta för 
kroppens cirkularitet (se också Duesund, 1995). Tidigare studier har visat (se Rosenberg, 
1989 och Harter, 1990) att många tonårsflickor har en oklar känsla för sin egen kropp. 
Detta kan bl.a. bero på för liten erfarenhet av  grovmotorisk aktivitet under barndomen, 
med resultat att flickorna kan ha svårt att skilja impulser inifrån kroppen från signaler 
utifrån och därmed saknar tilltro till sin egen fysiska kapacitet (Tebelius, 1991). 
 
’Jaget’ är en odelbar aspekt av kroppen och visar sig bl.a. i handling. Tonårsflickor som 
har fått en variationsrik kunskap om sin kropps kapacitet t.ex. genom organiserad idrott 
kan kanske ha en fördel när det gäller att etablera en positiv självkänsla och en identitet 
som vuxen kvinna.  
 

Flickornas idrottserfarenhet 
Gruppen som har studerats består av 26 flickor i huvudsak från medelklass i en mindre svensk 
stad. Hälften av gruppen utgjordes av en trupp flickor inom sportgymnastik och de övriga 13 
bildade ett fotbollslag. Tre femtedelar av flickorna kom från medelklass hem. Så gott som 
samtliga bodde i villa eller radhus tillsammans med båda föräldrarna. Det fanns en liten 
skillnad mellan grupperna när det gällde socio-ekonomisk bakgrund. Detta visade sig t.ex. i 
deras tankar kring framtida arbete. Hälften av fotbollsflickorna var intresserade av arbeten 
inom det tekniska området jämfört med två av gymnasterna. Av de senare ville sju arbeta 
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inom kultur- eller den medicinska sektorn, vilket inte någon av fotbollsflickorna önskade. De 
övriga hade ganska likartade önskemål. Att det finns skillnad mellan de som håller på med 
fotboll respektive gymnastik kan förklaras av de båda sporternas olika historia. Fotboll 
startade som en idrott för arbetarklassen medan t.ex. sportgymnastik var mer attraktivt för 
mellan- och överklassen (Olofsson, 1989).  
 
Klubbarna höll till i olika delar av stan. Sportgymnastiken hade en hall i ett bostadsområde 
där det för övrigt fanns mest villor. De som bodde där arbetade ofta som lärare, läkare och 
chefer. Flickorna gick i samma skola och alla utom en bodde i området. Fotbollsflickorna 
däremot kom från olika delar av stan och var beroende av sina föräldrar för att kunna ta sig till 
fotbollsarenan, som låg i centrala delar av stan. Ett annat tecken på flickorna 
medelklassbakgrund speglades i deras relation till föräldrarna. De tillbringade mycket tid 
tillsammans med sina föräldrar och dessa engagerade sig också i flickornas idrottsverksamhet 
(jmf Andersson, 1987).   
 
Båda klubbarna, som flickorna tillhörde, har lag med kvinnor på elitnivå, vilket innebär 
att klubbarna är mycket tävlingsinriktade. Samtliga flickor har varit idrottsaktiva sen 
tidig ålder, gymnasterna i samma klubb medan fotbollsflickorna ofta har prövat någon 
annan idrott innan de stannade för fotboll. Totalt hade flickorna ägnat åtskilliga timmar åt 
träning, tävling och uppvisningar under sina år i klubbarna. En betydande del av deras 
erfarenheter sen barndomen både när det gäller kamratkontakt och fysiska aktiviteter har 
de fått inom idrotten. 
 
Flickorna i gymnastgruppen hade hållit ihop i många år och fortsatte också att träffas 
även när de flesta hade slutat i truppen. Även fotbollsflickorna uppskattade sitt lag och 
ansåg att lagandan var mycket bra. De hade blivit goda vänner och umgicks gärna även 
utanför träningen. Båda grupperna betonade att de gärna ville ligga i topp i sina 
respektive serier, men betydelsen av detta ställdes i relation till gemenskapen mellan 
medlemmarna. Att kvinnor värderar samvaron och vänskap högre än tävling och 
individuell framgång har även Fasting ( 1996) visat. (Se också Olofsson 1989.) 
 
Omkring en tredjedel av flickorna hade lämnat sin klubb innan de fyllde 15 år beroende 
på brist på intresse, ständiga skador eller andra skäl. Endast en från varje lag fortsatte till 
en elitkarriär. De flesta av de återstående flickorna lämnade sin idrott i början av sin 
gymnasietid och gick över till någon annan mer eller mindre organiserad aktivitet. Det 
som hade hållit dem kvar så länge var lagandan och också om de hade känslan kvar av att 
lyckas. Detta beskrev en fotbollsflicka: 
 
Från början fick alla vara med och spela. Sedan blev både jag och min bästa vän uttagna till matcherna. När 
vi blev äldre var det inte så längre. Det kändes som det inte fanns någon plats för mig. 
 
Det som betydde något var lagandan och gemenskapen. När träningen blev för allvarlig 
och hon inte platsade längre, då tyckte hon inte det var roligt längre.  
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Röster från flickorna  
Sen 70-talet har åtskilliga idrottande barn och ungdomar skaffat sig erfarenheter som är 
betydelsefulla för deras socialisation (Engström, 1988). Genom att delta i klubbarnas 
verksamhet från tidig ålder hade dessa flickor lärt sig något om sig själva och sin kropps 
förmåga, som påverkade hur de såg på sig själva. Detta kan illustreras av följande yttrande 
från ett par tolvåriga flickor: 
 
(Gymnast) Jag älskade allt som var upp och ner. När jag lyckades göra något blev jag jätteglad. Jag vill komma 
till eliten för jag älskar att tävla. 
 
(Gymnast) Vi kom fyra. Det är ganska bra. Man gör sitt bästa och då känner man att man har lyckats. 
(Fotbollspelare) Jag satsar inte särskilt mycket, det är bara på skoj. Det spelar ingen roll hur bra jag är, bara jag 
får spela i laget. Om man ska satsa måste man vara jättebra. Jag tror inte jag är det. Men jag gillar när vi vinner. 
Vi har ett bra lag. Jag gillar att hålla igång. Man känner sig nöjd med sig själv efteråt i duschen, när man har 
gjort något. 
 
Genom att vara med  idrottsklubbarna fick flickorna inblick i de gemensamma normer och 
värderingar som finns inom idrotten t.ex. att man ska följa regler, lyda tränaren och acceptera 
regelbunden träning vid bestämd tid. De deltog i en socialisationsprocess som innebar att de 
så småningom kunde identifiera sig själva som en flicka som håller på med idrott och kan 
idrott. En av fotbollsflickorna berättade: 
 
(I: Är det någon skillnad nu mot förut?) Ja, det var mycket lättare då, när man var yngre. Nu är det mycket 
svårare, men jag tycker det är lika roligt som det alltid har varit. Man lär sig hur bra man är, om man har blivit 
bättre sen förra året. När man lyckas bättre blir man jättelycklig. 
 
Denna flicka hade inga svårigheter att berätta om sin idrott och sina egna prestationer. En del 
andra, som inte blivit lika engagerade, hade svårare att sätta ord på det de upplevde. 
Intervjuaren fortsatte med att fråga om hur bra de tyckte att de var. Ett svar från en 
fotbollsflicka löd: 
 
I början gillade jag det inte så mycket eftersom jag inte kunde det. Jag missade bollen hela tiden och sånt. Det är 
skillnad nu. Ibland lyckas jag jättebra, ibland går det inte något vidare. Vi spelar med ett lag på sju och två 
avbytare. Jag spelar alltid back så jag är inne nästan hela matchen. (I: Så du är duktig då?) Kanske, men ingen 
vill spela back. (I: Vill du det?) Nej. Förra gången spelade jag ytter. Jag gillade inte det heller. Jag vill spela i 
mitten.  
 
Den här flickan hade ganska bra föreställning om vad de olika positionerna i laget innebar och 
visste också vad hon helst ville. Att de andra hade identifierat henne som en som fungerade i 
backposition var hon klar över men det var inget skäl för henne att vilja behålla den 
positionen. 
Efter att flickorna varit aktiva en period ställdes nya krav på dem t.ex. att de skulle sätta lagets 
mål före personliga behov och att bortse från fysisk ansträngning i strävan att vinna. Som en 
av flickorna sade: Du måste spela även om du är dödstrött. Det är jobbigt. 
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Flickorna hade behov av att pröva olika sätt att presentera sig, som exemplet med 
backspelaren ovan visar. Medvetenheten om att hon hade möjlighet att välja vad hon skulle 
bli för sorts person höll på att vakna. Tonåren kan vara en påfrestande period för unga flickor, 
som vill nå framgång i sin idrott. Det var inte enbart biologiska och fysiska förändringar i 
kroppen med sämre förmåga som följd som flickorna skulle lära sig hantera utan också 
bristande tilltro till sig själv och sina prestationer. En av flickorna, som hade mognat tidigare 
än de andra, berättade för intervjuaren hur jobbigt hon hade haft det i 12-års åldern. 
 
Jag har bara blivit sämre i år, mycket sämre. Jag var inte jättebra förut heller men nu är det sämre. Jag har gått 
upp i vikt. Man försöker ju gå ner men jag skulle aldrig kunna banta. Jag äter godis jämt. Ibland blir jag helt 
hysterisk för att jag är så tjock. Förut kunde jag göra sånt som jag inte kan längre. En av flickorna i gruppen är 
jättepopulär. Jag är inte vän med henne. Hon går bakom ryggen på mig och alla de andra håller med henne. De 
kan göra det som jag inte kan och så står de där och skrattar åt mig. Man försöker göra sitt bästa men det går inte 
när de står där och tittar. 
 
Det var bara ett fåtal av flickorna som var utvecklade före 14 års åldern. För den som 
mognade tidigt kunde det alltså, som citatet visar, vara väldigt påfrestande både att inte klara 
av det man kunnat förut och känslan av att de andra skrattade åt en. 
 
Flickornas bild av sin egen kapacitet 
Av intervjuerna framgick att flickorna hade en ganska god bild av sin egen förmåga. I idrott 
bedömdes den fysiska förmågan gentemot en bestämd standard som t.ex. att lägga mål eller 
göra en flick-flack, som inte hade med deras person eller kön att göra. Kroppen var det 
instrument som de skulle manövrera till god prestation. När de väl hade genomfört aktiviteten, 
fick flickorna genom kroppen ett omedelbar svar på om de var duktiga nog eller inte d.v.s. om 
de hade utfört prestationen efter godkänd standard. Det var kroppens fysiska, dynamiska 
kvaliteter som stod i fokus och för att kunna bedöma sin förmåga måste flickorna lära sig att 
tolka impulserna från muskler och kinestetiskt sinne (Tebelius, 1995b). På så sätt lärde de sig 
att använda sin kropp som ett medvetet redskap för handling och prestation. 
 
 Redan vid tolv visste flickorna ganska väl vilken kapacitet de hade. Detta gällde särskilt 
gymnasterna som just då delats i två grupper, en sämre och en bättre. Den grupp som vi 
intervjuade ansågs vara den bättre. Fotbollsflickorna var inte lika säkra, eftersom alla 
fortfarande hade chans att få spela match. De som skulle spela togs ut genom lottning och de 
andra fick vara avbytare. När gymnastflickorna fick frågan om hur de tyckte om att 
genomföra sitt program inför publik blev svaret att det gillade det om de kände att de kunde 
programmet bra. Om de inte var tillräckligt tränade kändes det pinsamt. En av dem berättade 
hur det var att lära sig nya saker: 
 
Det är lite nervöst till en början om jag ska klara det eller inte. Man vet inte hur det känns innan man har prövat. 
Man är lite försiktig i början. Jag kanske tvekar lite i starten men sen försöker jag.  
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Flickan hade redan fått så mycket tilltro till sin förmåga att hon övervann sin tveksamhet.  
Detta är ett exempel på att flickorna hade fått inifrånkunskap om sin kropp. Detta visade sig 
också i hur de svarade på våra frågor om vad de tyckte om att vara svettiga, riskera skador 
samt när muskler och leder värkte efter träning och tävling, både när de var 12 år och 14. Att 
vara svettig var inget vidare, ansåg de, men så länge de klarade av att prestera, brydde de sig 
inte särskilt mycket. De fick ju duscha efteråt. Inte heller bekymrade de sig för småskador 
eller träningsvärk, fast några beskrev hur de hade haft svårt att ta sig ur sängen efter vissa 
träningspass och andra drogs med småskador hela tiden. På intervjuarens fråga om hur det 
kändes svarade några av flickorna så här: 
 
(Gymnast) Det är ganska tufft. En gång hade jag så ont efter träningen att jag nästan inte kunde ta mig ur sängen 
på morgonen. Men jag gillar träningen ändå. Nu för tiden känner jag nästan aldrig något. 
 
(Fotbollsspelare) Det är klart att man är rädd för skador. Men i vår ålder är inte risken så stor. Ibland får man en 
spark men det är inte mer än så, inte i flickfotbollen. När jag sätter igång och träna tänker jag inte på det även om 
det gör ont. 
 
Dessa flickor hade lärt sig att bedöma de känslor som kom från kroppen. Eftersom de hade 
erfarit glädjen av att lyckas brydde de sig inte om smärtorna. Genom att kontinuerligt hålla på 
med träning och tävling hade flickorna byggt upp en förmåga som gjorde att de kunde känna 
sig kompetenta och starka. Detta gav dem självförtroende. Idrottsflickorna visste vilka 
positioner de hade i laget och vad de kunde åstadkomma. En fjortonårig fotbollsspelare, som 
var en av de som hade lyckats, talade om det i termer av självförtroende och att man måste 
anstränga sig om man ville bli något.  
 
Jag vill bli professionell. Det har jag bestämt mig för. Jag blir bara bättre och bättre hela tiden och vi vinner en 
massa matcher i serien. Det blir bara ännu bättre. Jo, man måste ha självförtroende för att bli bra i fotboll. Före 
en match är vi alltid optimistiska och tror att vi ska vinna. Och så om vi verkligen vinner får vi ju ännu bättre 
självförtroende. 
 
Det som är intressant här är att hon pratar om tilltron till sin egen förmåga som en del av och 
beroende av hela lagets självförtroende.  
 
De som inte lyckades så bra eller som hade skadat sig allvarligt kände sig inte längre tillfreds 
med sin identitet som idrottare. När de inte kunde hänga med längre hjälpte det inte med den 
goda lagandan utan känslan av påfrestning blev för stor och de slutade. Vad de då pratade om 
var att de ville ha mer tid för andra aktiviteter och sitt skolarbete. Detta gällde särskilt några 
av gymnasterna, som inte hade gjort så bra resultat bl.a. beroende på kroppens förändring. 
Som en effekt av det trivdes de inte längre i laget. 
 
De flickor som fortsatte att vara aktiva hade förmåga att hantera resultat och påfrestningar 
genom att de hade fått en mer differentierad syn på sig själva som idrottare. De hade fått 
erfarenhet av idrott på flera plan och kunde identifiera sig med idrotten även om de inte 
lyckades hela tiden. När de såg tillbaka vid 19, framhöll de att idrotten hade påverkat hela 
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deras livssituation. Gick det inte bra i idrotten så fungerade inte resten av livet heller. Om de 
inte tränade och var aktiva så blev de rastlösa. Idrotten hade blivit en livsstil för dem. Att hålla 
på med träning innebar känslor av välbefinnande och på så sätt tycktes de ha kunnat hantera 
motsättningen mellan att kämpa för att bli duktig och att samtidigt riskera skador, som 
hindrade deras karriär. Detta var särskilt påtagligt bland fotbollsflickorna (Tebelius, 1998). 
 
Vikten av att se bra ut. 
Ett ämne som dök upp vid varje intervju var hur flickorna såg på sitt utseende. Utseendet 
spelade stor roll för självkänslan, särskilt när det gällde kroppens form och hur ansiktet såg ut. 
Tidigare undersökningar har visat att flickor är känsliga för hur andra uppfattar dem och det 
vara något som flickorna bekräftade (se t.ex. Rosenberg, 1989 och Nielsen & Rudberg, 1991). 
Flickorna uttryckte sig ganska negativt om sitt utseende, samtidigt som de konstaterade att 
man måste acceptera hur man är. ”Vem du är, är mycket viktigare än hur du ser ut”, som en av 
flickorna formulerade det.  
 
I tolvårs åldern var inte deras beskrivningar särskilt utförliga och det de sade kunde vara 
motstridigt. T.ex. kunde de ange att de vara missnöjda sin näsa eller hår, samtidigt som de 
underströk att de gillade sig själva. ”Man måste vara nöjd med det man har”, var deras 
konstaterande. Detta kan betraktas som en medelklassattityd och en eftergift åt de vuxnas 
förmaningar. Annan forskning har visat att tonårsflickor är måna om konformitet och vill i 
allmänhet inte framträda ur mängden (se Ganetz och Löfgren, 1991). Deras gemensamma 
normsystem tillät dem varken att vara stolta över sitt utseende eller att klaga för mycket. 
Vid fjorton betonade majoriteten av flickorna betydelsen av att se bra ut. En av flickorna 
reflekterade, när intervjuaren frågade om vad utseende betydde för henne: 
 
Jo, det är okay, men jag vill inte ha rött hår och inte så många fräknar. Jag vill vara längre och lite smalare. (I: Är 
utseendet viktigt?) Ja, lite grand. 
 
Två andra flickor visar i följande citat hur ambivalenta känslor de har när det gäller utseendet. 
Den ena kommenterar frågan om hur viktigt utseendet är och den andra reflekterar över att 
vara mycket smal. 
 
(Gymnast) Nej, det är inte bara ansiktet som är viktigt. Jag tycker att man måste vara snäll också, men å andra 
sidan. Man kanske inte gilla någon som är jättesnäll bara för att hon är jätteful. 
(Fotbollsspelare) Jag vill inte vara jättesmal. Jag tycker att man ser konstig ut då. En av flickorna i vårt lag pratar 
om att banta, men jag förstår inte varför. Hon är jättesmall. Jag 
tycker att man ska få vara som man är. I veckotidningarna visar de sig jättesmala för att se bra ut. Men de 
modellerna är inte riktiga. Dom väljer bara att visa de som ser bäst ut. 
 
De flesta av flickorna var små och smala i fjortonårs åldern och behövde alltså inte bry sig så 
mycket om sina kroppar. Hade de önskemål om något så var det att bli lite längre. Ändå 
pratade de mycket om att äta mindre godis och med av nyttig mat, en del också om att banta 
då och då. De var medvetna om risken för aneroxia. Några av dem kände till någon som var 
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sjuk. Själva menade de sig vara kloka nog att inte bli sådan. Dessutom höll föräldrarna efter 
dem. Tränarna hemföll däremot lätt till att anspela på vikten och förmana dem att äta mindre 
före tävling.  
 
Vid nittonårs ålder var utseendet ännu viktigare. Nu var det inte så mycket ansiktet som var 
betydelsefullt utan kroppen. De flesta av flickorna var nöjda med att ha en mogen kvinnas 
kropp jämfört med hur jobbigt de tyckte att det var i fjortonårs åldern, när de började utveckla 
rundade bröst och höfter. Samtliga, inklusive de som hade svårt att hålla vikten uppe, 
betonade hur viktigt det var att vara smal och vältränad. Det var ett av de viktigaste motiven 
för att fortsätta träna. 
 
Flickornas sätt att se på sina kroppar vara inte enbart uttryck för ett instrumentellt perspektiv. 
Givetvis var utseendet viktigt men flickorna uttryckte också tillfredsställelse med vad deras 
tränade kroppar kunde åstadkomma av fysisk färdighet, när de lade ner mycket energi i att 
träna. Mängden energi de lade på idrotten växlade under tonårsperioden. De flesta hade slutat 
i sina lag före den sista intervjun. Några hade helt slutat idrotta, några hade gått över till en 
annan tävlingsidrott, men de flesta hade valt en verksamhet som var mindre reglerad än 
tävlingsidrotten. De underströk att det som hände i idrottslaget i hög grad påverkade hur de 
mådde och hur de lyckades t.ex. i skolan. Hur de själva såg på sin kropp och dess förmåga var 
alltså av stor betydelse för deras självkänsla. 
 
Självvärdering 
När vi frågade flickorna i tolvårs åldern om vilket självförtroende de hade i relation till sin 
sport, var de flesta ganska nöjda. Att de var missnöjda t.ex. med sitt utseende hindrade dem 
inte från att uttrycka sig tillfredsställda med hur de var i det stora hela. Det framgick ur 
intervjuerna att detta troligtvis bottnade i trygg uppväxt och en harmonisk familj. Följande 
citat är exempel på vilket uttryck flickornas goda självkänsla tog sig i relation till idrotten: 
 
(Gymnast) För mig är det okay med nya, svårare saker. Man bara försöker och sen fungerar det. Ibland ser det 
ruskigt ut, men jag litar på tränaren. Oftast vågar jag göra nya saker. Jag är aldrig rädd för att slå mig. 
(Fotbollsspelare) I fotboll måste man våga skjuta ordentligt och inte vara rädd. Genom att ha lyckats en gång har 
jag visat att jag kan göra det och då känner jag på samma sätt i andra situationer.  (I: Vad tycker du själv, är du 
bra?) Ja, det är jag. Det finns dom som är bättre, men jag är nöjd. (I: Tycker du om att visa upp dig?) Ja, det är 
jättekul. Jag försöker jobba hårt i matchen och vara bra. Men jag bryr mig inte om vad publiken tänker. Jag bryr 
mig inte om det medan jag spelar. 
 
De unga flickorna var inte vara att reflektera över sig själva på detta sätt, men ändå visade 
flera av dem en god insikt i vad idrotten betydde för dem. De flesta tolvåringarna, däremot, 
som skulle bedöma sig själva återgav vad de trodde andra ansåg om dem. 
 
När nittonåringarna såg tillbaka på sin högstadietid (14-16) var det flera som kom ihåg detta 
som en period av dålig självkänsla på grund av att kroppen förändrades. Det som skedde i 
kroppen krävde reflexion. Som jag tidigare har visat, var de mycket upptagna av sitt ansiktes 
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och sina kroppars utseende i denna ålder. För att kunna hantera förändringarna var flickorna 
tvungna att bekanta sig med, acceptera och införliva det nya tillståndet i sin självbild. Efter en 
period när självkänslan hade farit upp- och ner var de flest nu nöjda med sig själva.  
 
De var övertygade om att de erfarenheter de hade fått i idrottsklubbarna hade stärkt deras 
självförtroende när det gällde fysisk kapacitet. För övrigt ansåg de inte att idrottandet hade 
gett något. Några menade att de kanske hade lärt sig koncentrera sig mer, men i de flesta fall 
ansåg de att idrottandet hade haft negativ effekt på deras skolgång. Några tyckte också att de 
hade missat en del av det som deras jämnåriga hade upplevt, som inte var med i idrott. 
En jämförelse av hur flickorna pratade om sig själva vid 12 och vid 19 års ålder som kan 
tolkas som utslag av självkänsla syntes en liten skillnad mellan fotbollsflickorna och 
gymnasterna. Vid 12 visade ungefär hälften av vardera gruppen att de hade ganska god 
självkänsla exemplifierat av tidigare citat. Vid 19 däremot hade detta ändrats något. Antalet 
fotbollsflickor som talade om god självkänsla hade ökat något medan det minskat för 
gymnasterna. Följande fotbollsflicka utgör ett exempel. Hon var inte helt säker på sin förmåga 
vid 12 men har en mer mogen syn på sin kapacitet vid 19.  
 
(12 år. I: Är du bra i idrott?) De andra är jättebra. Jag tror inte jag är lika bra. Vi är goda vänner /../ Men jag tror 
att jag är lite sämre än de andra, eftersom de är mycket bättre.  
(19år. I: Vad har idrott betytt för dig?) Det har betytt en massa och jag tror man får en identitet. Man får ett annat 
självförtroende, vi som spelade fotboll och fortsatte hålla på hela tiden. Man blev vältränad och annat som vi var 
med om. Det var jättekul. Det har betytt en hel massa för mig. Lagkänslan och allt annat runt omkring. 
 
Det som hon vid 19 ser har varit viktigt för självkänslan är inte bara prestationen i sig utan 
också hela det sammanhang hon har befunnit sig i.  
 
Gymnasterna hade hela tiden varit mer påminda om att utseende och vikt hade betydelse för 
deras framträdande. Detta blev naturligtvis mer påtagligt efterhand som deras kroppar fick 
kvinnliga former. För dem tycktes den påverkan de utsattes för utifrån ha större inflytande på 
deras självkänsla än deras inifrånkänsla. Detta gjorde att deras självkänsla utsattes för ökas 
påfrestning efterhand som de mognade. Följande citat kommer från en flicka som hade ökat i 
vikt och därför fick svårt att göra en del övningar. Hon beskriver hur hon kände sig, medan 
hon fortfarande var medlem i laget. 
 
(12 år) Man måste vara stark annars kan man inte klara hoppen och annat. Jag har ganska svaga anklar. Jag har 
lätt för att skada mig, men jag försöker ändå vara med. Fast nu värker det hela tiden så det är nästan ingen idé för 
mig att åka ner till träningen. 
(14 år) Jag tänker alltid negativt, då vågar man inte. De ser det i ögonen att man inte vågar. Om dom hjälper mig 
över plinten långsamt den första gången, då kan jag öka farten i ansatsen. Jag kan bara inte rusa rätt på första 
gången, då vägrar jag. 
 
Det blev för jobbigt för henne så hon slutade i fjortonårs åldern. Det var hon mycket nöjd med 
när vi intervjuade henne vid 19.  
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Sportgymnastik passade mig inte. Om man ska vara gymnast måste man gå in för det till hundra procent. Efter 
att jag slutade har jag blivit bättre i skolan och har fått fler vänner. Jag var en helt annan flicka när jag höll på 
med gymnastiken. Jag är mycket mer positiv nu. Men man måste göra något. Att bara sitta hemma är inte bra. 
 
Hennes självförtroende visa vi gymnastiken hade successivt försämrats och trots att hon inte 
ville vara inaktiv, hade hon svårt att hitta det som hon kunde känna sig tillfreds med. 
Fotbollsflickorna tycktes inte vara känsliga på samma sätt för omgivningens tryck. De 
refererade mer till inifrån känslor när de beskrev sin karriär i laget, som tidigare citatet har 
visat. De tycktes ha en mer balanserad bild av sig själva som idrottare.  

 

Diskussion  
 
Som jag har försökt visa i det föregående så tycktes idrottsflickorna vid nittonårs ålder 
ha en ganska bra total självkänsla. Genom den sociala interaktion som deltagandet i 
organiserad idrott hade inneburit för dem, hade flickorna fått sin självbild bekräftad på 
olika sätt. De som lyckades i sin gren hade haft större chans till positivt gensvar, vilket 
resulterade i större självförtroende och bättre självkänsla. Den bild de skapade av sina 
kroppar var ett resultat av den kunskap om sin kropps förmåga som de fick genom att 
delta i sin idrott. 
 
Under tonårsperioden förändrades deras kroppar på ett signifikant sätt. 
Idrottsprestationer gjorde att flickorna blev klara över sin förmåga och sig själva och de 
andra i omgivningen bedömde dem efter vad de presterade. När kroppen inte fungerade 
eller framträdde på samma sätt som förut innebar detta påfrestning på självkänslan. 
Påfrestningen tycktes vara större för gymnasterna än för fotbollsflickorna. Alla var 
emellertid medvetna om sin vikt och måna om att inte bli för tjocka, trots att en del av 
dem snarare hade motsatt problem. Det var tydligt påverkade av de förväntningar som 
finns på kvinnor i vår kultur av att ha ett vackert ansikte, vara ganska långa och att väga 
lite. Det tycktes särskilt gälla gymnasterna. För övrigt syntes ingen skillnad i självkänsla 
mellan de två grupper. Det kan kanske bero på att samtliga kommer från ungefär samma 
kulturbakgrund i en mindre svensk stad och omfattar medelklassens normer och 
värderingar. Familj och vänner betydde mycket för hur de uppfattade saker och ting och 
de var angelägna att leva upp till föräldrarnas förväntningar. 
 
Genom sitt medlemskap i idrottsföreningen blev flickorna successivt medvetna om vad 
som förväntades av dem som idrottsflickor och de flesta bedömde att deras kroppar dög 
i relation till det. Efterhand kom medvetenheten om vad idrott innebär och att andra 
iakttog dem i aktion att tvinga flickorna att reflektera över vad de andra såg. Det tycktes 
som om deltagandet i idrott har bidragit till att flickorna har utvecklat en förmåga till 
självreflektion i relation till sin egen prestation. Med denna kunskap har de kunnat välja 
ett sätt att framställa sig på av alla de möjligheter som står till buds för dagens 
tonårsflicka. Valet har sedan modifierats i en kommunikationsprocess som direkt och 
indirekt pågår med personer i deras omgivning. 
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För några av flickorna gav idrottserfarenheten dem en positiv bild av deras kroppar och denna 
var stark nog att överleva när de drogs in i förhandlingar om att träna mer för att nå bättre 
resultat och att acceptera elitidrottens normer samtidigt som deras kroppar förändrades. Andra 
valde en annan miljö som bättre stämde med deras bild av sig själva. För en del var det ett lätt 
steg att ta medan andra var tvungna att leta i några år innan de hittade ett alternativ som 
passade dem.  
 
På något sätt tycks det som om dessa flickor hade skapat sig en egen subkultur i vilken fysisk 
träning och idrott var en viktig del. Det viktigaste var emellertid samvaron med och 
vänskapen med de andra medlemmarna i laget. Att vara idrottsflicka innebar en egen identitet, 
i vilken vänskapen i laget tillsammans med känslan av att kunna behärska sin kropp och nå 
resultat var centralt. En förutsättning var emellertid att tonårsflickorna kände sig fria att visa 
sin kropps förmåga utifrån sina egna villkor, vilket betydde aktivitet som inte var så styrd och 
där de inte så definitivt bedömdes gentemot andra.  
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