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Abstrakt 
 

Inledning: Historiskt sett har kvinnors idrottande varit problematiskt och problem med 

jämställdhet existerar fortfarande. Det finns både krav och förväntningar på vilken typ 

av fysisk aktivitet kvinnor ska ägna sig åt. Crossfit är en ny sport som engagerar sig i 

jämställdhetsdebatten genom att ta ställning, som de själva utrycker sig ”dekonstruera 

myten om det svagare könet”. Sporten har en jämn könsfördelning, något som särskiljer 

sig från flera andra sporter.  

Syfte: Genom ett makt- och genusperspektiv syftar undersökningen i att få djupare 

förståelse för hur Crossfitkvinnor resonerar kring kultur, subjekt och kropp. 

Metod: Undersökningen utfördes som en kvalitativ intervjustudie. Empirin samlades in 

genom 11 intervjuer med kvinnor som hade Crossfit som livsstil. Genom en 

hermeneutisk ansats kunde undersökningen gå från att vara induktiv till att bli mer 

abduktiv genom strukturerad kodning. 

Resultat: Crossfit fungerar som ett verktyg för ökad kunskap och insikt för kvinnorna. 

De ser sig själva som kapabla och deras kroppsideal här ändrats. Att vara muskulös och 

stark har gett dem nya fördelar både inre genom att känna sig trygga och yttre från män 

som gett dem respekt. Kvinnorna går emot normer och en legalisering av det sker 

genom en stark kultur och gemenskapen med andra inom sporten. 

Slutsats: Crossfit erbjuder en miljö som får kvinnor att känna sig likvärdiga. Träningen 

gör att de får bättre självkänsla och känner sig kapabla både i sin träning och utanför 

boxen. Crossfit normaliserar nya ideal vilket vidare forskning skulle kunna titta mer på. 

 
Nyckelord 
 
Crossfit – Genus – Makt- Normer – Idrott 
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1  Inledning 
 

In Crossfit gyms around the world, women deconstruct the longstanding 

myth of “the weaker sex” and continue the march toward true equality. 

(Crossfit Journal, 2015) 

 

Citatet ovan visar att sporten Crossfit engagerar sig i jämställdhetsdebatten, de 

uppmärksammar det de själva kallar för myten om ”det svagare könet”. Detta 

förhållningssätt är något nytt. För kvinnor som tränar på gym är det vanligare att de 

begränsas, exempel på det är lättare vikter eller uppmaningar om att utföra mer 

kondition än styrka och på så sätt stöter i ett ”glastak” (Kerry, 2016).  Kvinnor som 

ägnat sig åt idrott har historiskt sett oftast hänvisats till mer estetiska sporter så som 

gymnastisk, konståkning, simning och golf (Fundberg & Lagergren, 2015). Crossfit 

lockar till sig lika många kvinnor som män och en undersökning i Rally Fitness (2017) 

visade det sig att könsfördelningen i USA låg runt 50/50. Kvinnor som tävlar i Crossfit 

Games vinner samma summa som männen och de får lika uppmärksamhet i media 

(Crossfitgames.com, 2018). Förutsättningar som gemensamt utmärker Crossfit som en 

sport där goda jämställda förutsättningar förekommer. Sporten särskiljer sig i en samtid 

då idrottslivet i Sverige visar på stora jämställdhetsproblem. Riksidrotten (2018) skriver 

i ett inlägg på sin hemsida att ”Krafttag behövs för en jämställd idrott”.  

 

Crossfit har ökat markant sedan sporten grundades utav en fördetta amerikansk gymnast 

vid namn Greg Glasman i mitten på 90-talet (Crossfit.com, 2018). Grundaren ansåg att 

sporten gav utövare möjlighet att förbättra flera fysiska förmågor samtidigt och de 

skapade vad de själva anser ”the fittest man on earth” (Crossfit.com, 2018). Genom att 

fokusera på 10 fysiska förmågor (VO2-max, uthållighet, styrka, rörlighet, effekt, 

snabbhet, rörelseomfång, koordination, balans och precision) skapas förutsättningar för 

Crossfitatleten att kunna uppnå högsta möjliga ”fitness” (Crossfit Journal, 2016). Ett 

Crossfitpass utförs oftast i grupp och är uppdelad utifrån en styrkedel och därefter en 

”work of the day” (WOD) som är ett högintensivt cirkelpass på runt 20 min. Enligt 

deras officiella hemsida (2018) finns runt 13 000 Crossfitboxar runt om i världen, 

sporten är varumärkesskyddad och omsätter mängder med pengar varje år. I Sverige har 

sporten fått fäste och nya Crossfitboxar öppnar hela tiden.  
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Inför den här undersökningen mailades Svenska boxar (träningslokal där Crossfit 

utövas) med en förfrågan om könsfördelningen. Frågan var relevant på så sätt att 

resultatet skulle kunna ge en fingervisning om ifall sporten lockade kvinnor och om 

båda könen var representerade i boxarna. Av 55 boxar svarade 6 stycken, 43 % av 

boxarnas medlemmar var kvinnor vilket visar på relativt jämn könsfördelning. Statistik 

enligt Riksidrottsförbundet (RF, 2017) visar på liknande fördelning där 40 % av alla 

aktiva är kvinnor. En positiv siffra, men de upplyser om stora könsskillnader. Sporter 

med högst kvinnlig representation är sporter som konståkning (82 %) och ridsport (90 

%). Sporter med minst andel kvinnor är ishockey (6 %) och amerikansk fotboll (8 %). 

Simning uppges vara den sport med jämnast fördelning där kvinnorna utgör 30 % av 

medlemmarna. Den historiska problematiken kring vilka sporter som kvinnor håller på 

med ser ut att existera fortfarande. Corssfit å andra sidan lockar nästan lika många män 

som kvinnor.  

 

I en samtid där jämställdhetsdebatten blossats upp genom #meetoo och kvinnor har 

större frihet än någonsin verkar Crossfit spegla samtiden genom egna karakteristiska 

jämställdhetsförutsättningar. Historiskt sett har det varit svårt för kvinnor att ta sig in på 

den idrottsliga arenan (Tolvhed, 2015). Inte minst inom sporter som krävde mycket 

styrka, den typen av träning som läkare på 40-talet hävdade kunde ta död på en kvinna 

(Tolvhed, 2015). Denna dynamik gjorde mig nyfiken på vad det är som lockar kvinnor i 

så hög grad att träna Crossfit och vad det betyder för dem både i boxen men även 

utanför. 
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1.1  Syfte 
 

Utifrån ett genus och maktperspektiv syftar denna studie till att skapa djupare förståelse 

för hur Crossfitkvinnor ser på sin träning och deras förutsättningar inom sporten. Mer 

specifikt att undersöka dynamiken, maktförhållanden och normer både i den kultur som 

råder inom Corssfit och hur det påverkar dem i andra delar av livet. 

 

Frågeställningar som undersökningen vill besvara är: 

 

1.   På vilket sätt resonerar kvinnorna kring Crossfitkulturen, finns det faktorer som 

begränsar/utvecklar dem? 

 

2.   Hur kan kvinnornas träning förstås i termer identitet och i relation till olika 

kontexter inom vilka kvinnorna agerar och interagerar? 

 

3.   Hur ser kvinnorna på sina kroppar och skiljer sig deras föreställningar från 

traditionella normer?  
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2  Tidigare forskning 
 
Forskningsläget kring Crossfit är fortfarande mycket öppet. Den samhällsvetenskapliga 

forskningen har undersökt kulturen, maktförhållanden och på vilket sätt sporten 

konstruerar genus. Utifrån undersökningens syfte sammanställs nedan forskning som är 

relevant och som kan förklara viktiga begrepp. 

 
2.1  Crossfitkulturen 
 

Fysisk aktivitet har inom forskningen visat på positiv effekt för människans hälsa, inte 

bara fysiskt utan också psykiskt. Sandland et. al. (2016) skriver om hur fysisk aktivitet 

skapar ett socialt kapital. Forskarna beskriver hur människor som tränar Crossfit i större 

utsträckning känner samhörighet till andra som ägnar sig åt samma sport. Det handlar 

om att skapa både sitt interna och externa subjekt. Författarna menar också att 

gemenskapen är en av framgångarna till varför Crossfit har kommit att bli så populärt. 

McKenzie (2013) beskriver i sin forskning om vår tids moderna träningscenter, som 

samlingspunkter där människor kan finna gemenskap utanför hemmet och jobbet. 

Crossfitkulturen skapar mening och samhörighet för dess medlemmar.   

 

Dawson (2017) har i sin undersökning analyserat Crossfitkulturen och kommit fram till 

att den kan förklaras som en inkarnerande institution. Vilket betyder att Crossfit 

fungerar som ett medel för att kunna bli bättre, efter varje pass kan personen åka 

därifrån som en förbättrad person . Personer som utövar sporten gör det genom ett ” 

institutionellt medlemskap med förutsättning för identitetsförbättring” (Dawson, 2017). 

Medlemmarna ser sitt deltagande som ett sätt att både känna tillhörighet men också som 

ett verktyg för att kunna konstruera sitt subjekt. Vinsten för individen handlar om att 

kunna konstruera en bättre version av sig sig själv.   

 

Det är inte sällan som begreppet ”sekt” förekommer för att förklara Crossfitkulturen. 

Kopplingen mellan Crossfit och sekt görs av Dawson (2017), hon drar liknelser med 

kyrkan och deras kultur. Uttryck som ”in the WOD we trust” påminner om bibliska 

texter. Crossfitutövaren kan lägga all sin tro till träningen, så länge de fullföljer 

WOD:en så kommer frälsningen (Dawson, 2017). Kerry (2016) observerade flera 

liknande exempel i en box i Nya Zealand där flera budskap handlade om hur atleten 

skulle ta sig igenom smärtan för att komma ut som en starkare person.  
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Som tidigare nämnts framställs sporten som något för alla, de jämställda 

förutsättningarna ser ut att vara gynnsamma. Forskningen här visar dock på liknande 

problematik som finns i andra sporter. Maskulin hegemoni är närvarande, inte främst i 

boxarna där atleterna tillbringar mycket tid. Det betyder att allt som kodas som manligt 

är vad som är eftersträvansvärt. Kerry (2016) fann flera budskap som byggde på 

skapandet av manlighet. Specifikt fanns en berömd dikt skriven av Rudyard Kipling 

vars budskap kunde summeras i att: pojken som framgångsrikt kan genomleva plågor 

och vara uthållig, kan genom dessa förmågor bli en man.  

 

2.2  Idrott och kvinnor 
 

Kvinnor som ägnar sig åt fysisk aktivitet gör det på en arena som är skapad för män av 

män (Tolvhed, 2015).  Den tidigare forskningen har kommit fram till att kvinnor som 

ägnar sig åt fysisk aktivitet kan ses som ett hot mot samhällets hieratiska strukturer 

(Washington & Economides, 2016). Det har länge varit samhällets uppfattning att 

kvinnor ska ägna sig åt aktiviteter som är mjukare och mer graciösa, kvalitéer som inte 

eftersträvas inom idrott (Andreasson, 2006). Detta gör att förväntningar på vad kvinnor 

ska ägna sig åt är stark.  

 

Dynamiken som skapats med denna typ av förutsättningar har inte gjort det helt enkelt 

för kvinnor som velat ägna sig åt sport. Historiskt sett har det handlat om att få ta del av 

idrottsarenan på samma villkor som för män. Kerry (2016) tar upp problematiken i sin 

studie och beskriver idrottens könssortering som ett uttryck på manlig hegemoni, 

uppdelningen bygger på fysiska förutsättningar och den föreställningen accepteras av 

utövarna för det är ”bara så det är”. Sport är en arena där manlig dominans har utövats 

mot kvinnor i form av männens överlägsna styrka (Hearn, 2004).  

 

2.3  Den kvinnliga kroppen 
 

Podamore & Paff (2018) beskriver det kvinnliga idealet som ”smala, vita, 

heterosexuella kvinnor med små höfter och stora bröst” och samtidigt som kvinnor ska 

ha fasta kroppar får inte musklerna vara för stora. Idealen ramar in kvinnans kropp och 

målar upp föreställningen om vad som som innefattas i begreppet kvinnlighet (Carlsson, 
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2001). Forskningen har visat att den kvinnliga atleten kan ses som avvikande och 

onormal, deras utseende möts med misstänksamhet genom sina maskulina drag 

(Washington & Economides, 2016). Trotts att det numera finns flera olika former av 

femininet och sexualitet lever traditionella normer kvar.  

 

Washington & Economides (2016) beskriver hur synen från samhället bygger på ”den 

vackra kvinnan”, Crossfitkvinnor har en mer atletiskt kropp och avviker från den synen 

men uppfyller å andra sidan föreställningen om ”den hälsosamma kroppen”. Dynamiken 

blir mycket komplex och tydliggörs genom att kvinnorna färdas genom olika rum i sin 

vardag. Det finns kvinnor som ser sina muskulösa kroppar som ett sätt att ifrågasätta 

samhällets krav på ideal, å andra sidan finns också de som känner ett missnöje kring 

sina atletiska kroppar eftersom de inte uppnår idealen (Podmore & Paff, 2018). Vad 

som är viktigast att uppnå för kvinnor är ingen enkel sak, antingen är det skönhet som 

eftersträvas eller får den kvinnliga atleten satsa på sina idrottsliga färdighet. Det är 

sällan möjlig att uppnå båda delarna. Det som kommit fram är att kvinnor som tränar för 

att bli starka gör det genom en feministisk hållning (Washington & Economides, 2016). 

Att tillåta sig träna styrka som kvinna, på ett sätt som anses manligt, skapar 

likvärdighet.    

 

Inom Crossfit existerar uttryck som ”Strong is the new skinny”, utryck för att kvinnor 

med mycket muskler är det som bör eftersträvas (Washington & Economides, 2016). 

Uttryck som avviker från samhällets traditionella kroppsideal där kvinnor hellre ska 

vara smala utan synliga muskler. Washington & Economides (2016) undersökte 

kroppsideal inom Crossfit och kom fram till att sporten framställer Crossfitkvinnan som 

vit och enormt stark med mycket synliga muskler. Genom att visa upp kvinnliga 

muskulösa kroppar demonstrerar sporten ett alternativt ideal till de traditionella 

föreställningarna (Washington & Economides, 2016).  

 

2.4  Sammanfattning 
 

Forskningen pekar på en stark Crossfitkultur som skapar föreställningen om att kunna 

skapa ett bättre själv. Det finns liknelser med evangeliska texter som beskriver att 

frälsningen väntar efter en WOD. För kvinnor som tränar finns yttre föreställningar från 

samhället både gällande vilka idrotter de förväntas ägna sig åt och hur de ska se ut. 
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Historiskt sett har på så sätt relationen mellan kvinnor och idrott varit problematiskt. 

Även om kvinnor inte exkluderats är det manliga kvalitéer som prioriteras. Till skillnad 

från dessa traditionella föreställningar utmanar Crossfit med nya ideal, främst om den 

muskulösa kvinnan. Glastaket som kvinnor normalt sett kan stöta på verkar annorlunda 

inom Crossfit där kvinnan istället får utrymme att utmana yttre normer.   
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3  Teori 
 

Syftet med undersökningen är att se djupare in i Crossfitkvinnors erfarenheter. Specifikt 

för denna undersökning kommer empirin analyseras och förklaras genom teorier om 

makt och genus. Det finns en mängd teorier som behandlar dessa ämnen och här har jag 

valt att använda mig utav Butlers resonemang om genus samt Foucaults teori om makt. 

En kort summering och förklaring av viktiga begrepp följer nedan.   

 

3.1  Butler och Genus 
 

Kvinnor som utför Crossfit gör det på en arena som historiskt sett inte tillhört dem, de 

befinner sig på en arena som inte konstruerats för dem men genom sin träning skapas 

nya konstruktioner. Dessa nya konstruktioner är tätt sammankopplade med genus och 

därför är Butlers teori relevant som verktyg i analysen. I sin bok Undoing Gender 

(2004) beskriver Butler sin syn på genus. 

  

Moreover, one does not do one´s gender alone. One is always doing with or 

for another, even if the other is only imaginary. What I call my own gender 

appears perhaps at times as something that I author or, indeed own. But the 

terms that make up one´s own gender are, from the start , outside oneself, 

beyond oneself in a sociality that has no singel author. 

(Butler 2004, s. 1) 

 

Hon menar att konstruktionen av genus skapas både genom inre och yttre 

föreställningar. Synen på genus beror därför på kontexten och på erfarenheter. Genus är 

ingen fast föreställning även om den är svår att ändra. Kvinnor som förflyttar sig i olika 

miljöer uppfattas olika och deras egen syn på sig själva kommer skifta utifrån vilken 

kontext de befinner sig i.  

 

Den bekönade matrisen är ett viktigt begrepp och handlar om hur den materiella 

kroppen tillskrivs kvinnor och det mentala förnuftet tillskrivs män, detta skapar en 

könshierarki eftersom det mentala går före kroppen (Carlson, 2001). Butler resonerar 

kring begreppet och anser att det är mycket problematiskt på så sätt att matrisen anses 

vara en inramning av kön, hon vill hellre att begreppet ska ses som ett öppet system 
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(Carlsson, 2001). Genom matrisen hamnar fokus på kvinnors kroppar, deras materiella 

förmågor. Kvinnlighet konstrueras utifrån kroppen. Kroppen som redskap är mycket 

central inom fysisk aktivitet och genom olika kulturer existerar olika föreställningar om 

kvinnors kroppar. Idealen och förväntningarna på kvinnor som tränar Crossfit kommer 

vara specifik för vad kroppen betyder inom kulturen. Könsmatrisen kapslar in 

kvinnorna som kommer begränsa dem, viktskillnader är ett tydligt exempel.  

 

3.2  Foucault 
 

Foucault anses vara en av de stora filosoferna och var en forskare inom psykologi och 

socialvetenskap (Markula & Pringle, 2006). Foucault har myntat uttrycket ”makt finns 

överallt”. Förenklat förklarat är makt en konstruerad social process som normaliserats 

och som vi har mycket lite kontroll över (Markula & Pringle, 2006). Denna 

konstruktion finns överallt där det finns de som dominerar eller förtrycks, den ena kan 

inte existera utan den andre. I vår moderna tid är vi fria att ta egna beslut men Foucaults 

reflektion visar att vi inte är så fria som vi tror.  

 

Foucault har också sagt att ”makt är kunskap”, vad han menar med det är att kunskap 

både skapar makt och att makt skapar kunskap  (Markula & Pringle, 2006). Inte minst 

menar Foucault kunskapen om sociala konstruktioner, vad som är accepterat i samhället 

men också om kunskapen om sin egen kropp (Markula & Pringle, 2006). Självinsikt och 

en persons symboliska kapital skapar förutsättningar för makt. Inom crossfitkulturen 

finns redan existerande konstruktioner för hur en person förväntas göra, se ut och vara.  

 

Att studera maktens ”hur” innebär att försöka fånga dess mekanismer 

mellan två punkter eller två gränser… 

(Foucault 1976, s. 38) 

 

Det är detta ”hur” tillsammans med hans resonemang om kunskap som Foucaults teorier 

är relevanta för undersökningen. Crossfitkvinnorna reglerar och regleras olika i olika 

miljöer. Självinsikt och nya kunskaper som kommer från kvinnornas erfarenheter inom 

Crossfit kan komma att ge dem nya förutsättningar ute i olika sammanhang.  
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3.3  Butler och Foucault 
 

Foucaults makt bygger på reglerande konstruktioner. Hur makt fungerar beror på i 

vilken kontext den utövas och kan fungera olika beroende vem som utövar makten eller 

regleras av den. Dynamiken är komplex. 

 

…. utgångspunkten innebär att inte se makten som det massiva homogena 

herraväldets fenomen – en individs herravälde över andra, en grupp över 

andra grupper, en klass över andra klasser – utan istället håla i minnet att 

makten, såvida man inte betraktar den högt uppifrån eller på avstånd, inte är 

någonting som delas mellan dem som har den och ensamma besitter den, 

och dem som inte har den utan lyder den. Jag tror makten måste analyseras 

som någonting som cirkulerar, eller snarare som någonting som som bara 

fungerar i ett sammanhang. 

(Foucault 1976, s. 42) 

 

Poängen är att makt är flytande och inte något mätbart utan bygger helt på 

sammanhanget och vem som är inblandad. Liknande Foucault menar Butler att genus är 

en flytande konstruktion. Individer skapar ett eget genus som konstruerats utifrån 

personliga erfarenheter och utefter samhällets traditionella syn på vad som är kvinna 

eller man. Normer enligt Butler (2004) är inte helt sammanlänkat med genus då 

”normalt” bygger på att vara innanför eller utanför, poängen är då att om någon är 

mittemellan hänger det fortfarande på det som anses vara normen. Foucaults teori om 

makt existerar i denna kontext men genus styrs inte enbart av vad som ger individer 

makt utan är mer komplext än så. Denna reflektion kommer göra att analysen inte 

begränsas av maktförhållanden utan också vad som anses kvinnligt eller manligt. 

Sammanfattat är genus konstruerat utanför normer men leder till konsekvenser.  
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4  Metod 
 

Undersökningens syfte handlar om att få en ökad förståelse för en urvalsgrupp och deras 

förutsättningar i samhället. Undersökningen passar således in inom den 

samhällsvetenskapliga traditionen som undersöker mänskliga fenomen samt förutsätter 

att det finns en samverkan mellan den som undersöker och den som undersöks (Holme 

& Solvang, 1997). Hur denna samverkan har gått till och hur empirin har samlats in för 

att få fram ett resultat beskrivs i detta avsnitt.   

 

4.1  Kvalitativ metod 
 

En ökad förståelse är ofta synonymt med kvalitativ metod, detta gäller även denna 

studie. Den här undersökningen utgår från ett socialt fenomen som ska synliggöras och 

förklaras genom vetenskapliga teorier. Empirin består av Crossfitkvinnors personliga 

berättelser. Kvalitativ metod bygger på empiri som analyseras och tolkas (Ahrne & 

Svensson, 2015). En annan fördel med kvalitativ metod är att ett mer induktivt 

förhållningssätt kan antas. En induktiv syn ger mer utrymme i studiens början och 

tillåter att undersökaren kan behålla ett öppet sinne under tiden datan samlas in 

(Bryman, 2011). Eftersom det finns mycket lite forskning kring Crossfit och kopplingen 

till kvinnor behövde studiens frågeställningar vara öppna, detta för att det skulle finnas 

utrymme för att kunna samla in ett mångsidigt datamaterial. Det gick inte på förhand att 

prioritera exakt vilka ämnen som deltagarna skulle dela med sig utav.  

 

Jag själv har tränat Crossfit i strax under 2 år och mina egna erfarenheter inom sporten 

kommer att färga denna rapport, men genom att vara medveten om detta faktum och 

även belysa problematiken skapas en öppenhet gentemot läsaren. Det finns för och 

nackdelar med att stå nära sin empiri. Till att börja med är det viktigt att förstå att ingen 

forskning är neutral eller värderingsfri (Holme & Solvang, 1997). Detta faktum är precis 

vad många forskare inom den samhällsvetenskapliga traditionen efterfrågar, tolkning av 

data och inte publicering av det som så problematiskt kallas för sanning (Fejes & 

Thornberg, 2015).  
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4.2  Hermeneutisk ansats 
 

Metodansatsen i denna studie är hermeneutisk. Ansatsen hjälper till att utforma en 

struktur av tolkning och analys, ett hjälpmedel för att kunna förstå och förmedla (Fejes 

& Thornberg, 2015). Eftersom all empiri samlats in genom mig, som själv utövar 

sporten, behövs en tydlig vetenskaplig struktur för att studien ska kunna bli så objektiv 

som möjligt. Studiens validitet ökar. Även om begreppet validitet inte helt passar in 

inom kvalitativ forskning så finns det en poäng med att ändå behandla begreppet. 

Validitet betyder att undersökningen tolkas genom en strukturerad analys, arbetet följer 

ett vetenskapligt arbetssätt som ger ett trovärdigt resultat (Bryman, 2011). Empirin 

kommer från atleternas egna berättelser som alla befinner sig i en egen kontext. Ingen 

av deltagarna har levt likvärdiga liv, använder inte samma ord och har egna 

verkligheter. Hermeneutiken tillåter denna typ av variation och hjälper till att koda 

datan genom att utgå från olika teman. Processen kan liknas vid en spiral som följer 

empirin in på nya spår och samtidigt längre in för en djupare förståelse (Fejes & 

Thornberg, 2015). Som nämnts tidigare behövdes ett mer induktivt förhållningsätt, 

hermeneutiken tillåter detta på ett välvilligt sätt.  

 

4.3  Urval och Demografi  
 

Sammantaget deltog 11 kvinnor i studien. För att vara med i undersökningen fanns två 

villkor. Respondenterna skulle träna Crossfit flera gånger per vecka och att de skulle ha 

deltagit i en Crossfittävling. Kravet på att deltagarna skulle ha tävlat grundade sig i att 

tävlingskraven inom Crossfit är generellt mycket höga, kvinnor som kommit så långt att 

de tävlar i Crossfit har oftast uppnått en högre atletisk nivå än en så kallad motionär. 

Kvinnor som tävlar i sporten tränar mer frekvent och har ofta mål med sin träning. Med 

dessa förutsättningar ansågs urvalskraven öka förutsättningarna för att få med kvinnor 

som har Crossfit som livsstil. Denna samanställning skulle kunna representera ett 

sannolikhetsurval men det går inte att säga säkert. Istället bygger urvalet på ett icke-

sannolikhetsurval som betyder att deltagarnas utsagor inte säkert kan generaliseras till 

resten av befolkningen (Merriam, 2011). Geografiskt var kvinnorna bosatta runt om i 

Sverige. Åldersspannet var mellan 21-54 år och de hade tränat Crossfit mellan 1,5-8 år. 

Några av kvinnorna hade barn, både yngre och tonåringar. Kvinnorna hade olika typer 
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av jobb, både i den privata och kommersiella sektorn. Alla utom en var heterosexuell, 

runt hälften hade partner.  

 

4.4  Intervju 
 

Empirin har samlats in genom intervjuer. Genom samtal kan människors erfarenheter 

och upplevelser samlas in, detta skapar möjlighet för att få in djupare material om 

känslor och attityder (Kvale & Brinkman, 2015).  En hermeneutisk ansats gör att 

intervjuerna bygger på medkänsla där intervjuaren och den som intervjuas kan tala om 

djupare ämnen, deltagarens uppfattning framgår tydligare om samtalet kan flöda fritt 

(Patel & Davidsson, 2015). Genom samtal har den kvalitativa intervjun som syfte att 

kartlägga ”självteknologin” som Foucault utrycker det, ett sätt att konstruera (Kvale & 

Brinkman, 2015). Kvinnornas sätt att konstruera sin verklighet genom sig själva som 

subjekt konkretiseras genom intervjun, en metod som åskådliggör deras reflektiva jag.   

 

För att kunna utföra intervjuerna på ett fritt sätt konstruerades en semistrukturerad 

intervjuguide. En framgångsrik intervju skapas genom att intervjuaren kan hjälpa till så 

att samtalet skapar mening och blir meningsfullt, detta görs genom en semistrukturerad 

intervju (Patel & Davidsson, 2015). Teman togs fram som utgick från studiens syfte och 

frågeställningar, frågorna delades in i följande områden:  

 

•   Personlig information och generell uppfattning 

•   Crossfit 

•   Utanför boxen 

•   Jämställdhet 

 

Huvudfrågor utformades tillsammans med stödord som skulle påminna om aktuella 

ämnen som kunde tillföra djupare information från deltagaren. Genom att använda 

stödord tilläts en öppenhet genom intervjun och vid tillfällen samtalet stannade av 

kunde lämpligt stödord öppna upp och låta samtalet fortsätta på ett meningsfullt sätt.  

 

Intervjuerna utfördes mellan januari-april, 2018. För att få tag på respondenter användes 

flera sätt att nå ut som förfrågan via facebookgrupper, personliga förfrågningar via 

messenger och genom att kvinnor som deltagit i studien tog kontakt med vänner till 
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dem. Intervjuerna pågick mellan 40 min till strax över en timme. Under lite längre 

intervjuer finns tid för reflektion och möjlighet att gå in på djupet i de ämnen som 

deltagaren vill prata mer om (Kylén, 2004). Fyra av intervjuerna utfördes genom fysiska 

träffar, antingen på ett fik eller hemma hos någon av deltagarna. Respondenter som inte 

hade möjlighet att träffas ringdes upp genom genom Skype eller Messenger. Nackdelen 

med att inte kunna träffas fysiskt är att det är svårare att känna av stämningen men 

fördelen kan å andra sidan vara att samtalet blir mer ärligt då det finns en distans (Kvale 

& Brinkman, 2015). Samtliga intervjuer bandades för att undvika behovet av att föra 

anteckningar under samtalet. Inspelning av intervjuer skapar bättre förutsättningar för 

närvaro under intervjun och gör analysen lättare då samtalet kan sparas i textform 

(Kvale & Brinkman, 2015). Respondenterna hade innan intervjun fått kännedom om 

studiens syfte och information om att samtalet skulle spelas in genom ett 

informationsbrev. Precis innan intervjun fick kvinnorna förklarat för sig att vissa frågor 

skulle kunna upplevas som mycket personliga och behandla ämnen som kunde vara 

svåra att svara på. Genom att förbereda deltagarna och samtidigt påpeka att deras 

känslor skulle respekteras ökade chanserna för ett större förtroende som kunde ge 

ärligare svar kring ämnen som var känsligare.  

 

4.5  Analys 
 

Analysarbetet startade genom att samtliga intervjuer transkriberades. Fördelen med att 

transkribera är följande kodning som görs av texten (Kvale & Brinkman, 2015). 

Eftersom studien från början genomförts öppet med ett induktivt förhållningsätt 

behövde analysarbetet bli snävare, som på så sätt följer den hermeneutiske spiralen. 

Arbetet med studien övergick och blev mer abduktiv som betyder att empirin 

analyserades utefter vissa ramar (Kvale & Brinkman, 2015). Resultatet syftar i att 

besvara frågor genom vetenskapliga teorier och med dem som inspiration utvecklades 

tre olika koder som var för sig fick egna kategorier som kopplades mot olika begrepp 

(Se Bilaga C Analysschema) 

 

Denna struktur och val av begrepp bygger utöver teorierna också på den tidigare 

forskning som sammanfattats i denna studie. Genom att bygga på befintlig forskning 

skapas paralleller, som är ännu ett led i den hermeneutiske kunskapsspiralen (Fejes & 

Thornberg, 2015).  Trots att texten strukturerats genom koder, kategorier och begrepp 
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lämnades utrymme för öppen tolkning och genom det uppkom olika teman. Kvale & 

Brinkman (2015) varnar för att tolkningen uppfattas som utskrifter och inte som levande 

samtal. En brist i transkriberingen var avsaknaden på detaljer som gjorde 

förutsättningen svårare för att kunna bygga djupare förståelse. Genom att vara medveten 

om bristen spelades några intervjuer upp med ljud, som en kompensation för att få med 

det som saknats i transkriberingen. Detta påverkar validiteten negativt. 

 

4.6  Etik 
 

För att en studie ska vara trovärdig görs flera moraliska ställningstaganden både innan 

och under arbetets gång. Som nämnts tidigare har rapporten som avsikt att beskriva 

undersökningen så transparent som möjligt. På det sättet kan läsaren själv avgöra 

studiens giltighet. Utöver detta har studien utgått från de 4 etiska riktlinjer som oftast 

används inom forskning som är informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och 

forskarens roll (Kvale & Brinkman, 2015. Se även God forskningssed). Samtliga 

deltagare har fått information om studiens syfte och fått förklarat att deltagandet är 

högst frivilligt som dessutom kan avbrytas när som. För att skydda deltagarna 

publiceras inga riktiga namn på varken människor, träningsanläggningar eller tävlingar. 

Ingen information som kan avslöja deltagarens identitet avslöjas i rapporten. 

Konsekvenser som kan uppstå i en kvalitativ undersökning bygger på vad som händer 

deltagaren efter studien publicerats (Holme & Solvang, 1997). I denna undersökning 

handlar detta snarare om en grupp, studien syftar till att undersöka kvinnor som tränar 

en viss sport. Den sista etiska aspekten handlar om forskarens roll. Detta är en viktig del 

som bygger på att forskarens arbete ska ha hög moral och en hög vetenskaplig kvalitet 

(Kvale & Brinkman, 2015). Detta uppfylls genom att vara transparent i processen och 

att ha kännedom om hur forskarens roll kan spela i olika situationer. En sådan är tex. 

den erfarenhet jag har fått genom att utöva sporten själv och att förklara det öppet i 

rapporten.  
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5  Resultat och analys 
 

Nedan följer en presentation av empirin som besvarar undersökningens frågeställningar. 

Uppdelningen utgår utefter samma ordning som presenteras under syftet. Teoretiska 

analyser presenteras löpande och hjälper till att förklarar citaten. 

 

5.1  Frälsningen och individer som formas inom Crossfitkulturen 
 

Kvinnorna som ingår i studien har samtliga svarat att sporten gör dem gott. Gemensamt 

anser de att Crossfit är mycket positivt genom att göra dem starka och framförallt att det 

är gemenskapen som gör sporten så bra som de anser att den är. Crossfitkulturen 

symboliserar något positivt i kvinnornas liv. Som tidigare forskning kommit fram till 

kan kulturen jämföras med att vara kyrklig där frälsningen är just Crossfit (Dawson, 

2017).  

 

Jag tycker det är den bästa sporten som finns och att alla borde träna 

Crossfit för att det är en sådan omväxling. Du kan både bli stark, uthållig 

och lära dig nya saker som att gå på händer eller klättra i rep. Det är roligt, 

socialt och man pushar och hjälper varandra. - Eva 

 

Å andra sidan kommer citatet från en kvinna som funnit glädje i en sport som är präglad 

av maskulina koder. Som tidigare forskning visat borde kvinnornas deltagande bygga på 

någon typ av motstånd. Ett tecken på hur den konservativa könsmatrisen har en svagare 

ställning inom Crossfit. Ingen av kvinnorna beskriver träningen som exkluderande eller 

att det finns problem med jämställdhet. Genom empirin är det svårt att veta om 

kvinnornas positiva förhållningssätt bygger på kulturell reglering, genom att sopa 

negativa erfarenheter under mattan. Butlers uppfattning om att genus skapas utanför 

makten kan härmed ifrågasättas genom att hänvisa till en typ av kulturell hegemoni.  

 

I vår box är det fler bättre kvinnor än män och det har jag upplevt ganska 

ofta. Det är ofta jag kör med en kille med samma vikter. Innan Crossfiten 

hade jag nog inte trott att det varit möjligt. Det är underbart för man känner 

sig så lika. Jag har inte tänkt på det jätte mycket men det känns jätte skönt 

nu när du frågar mig sådär. Man är på samma nivå. - Sara 
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Sara är feminist och är medveten om jämställdhet. Hennes tidigare erfarenheter inom 

idrott bekräftar det som forskning kommit fram till gällande ojämställda villkor. I 

kontrast till de erfarenheterna ställer hon Crossfit som mycket bättre., som erbjuder en 

plats där hon verkligen får utrymme att träna på egna villkor som inte reglerats utifrån 

hennes kön. Under tiden som kvinnan reflekterar över sina erfarenheter slår det henne 

hur det verkligen känns att vara likställd mannen. Till en början kan kvinnans reflektion 

uppfattas vara styrd av kulturen men genom djupare analys visade det sig att kvinnan 

faktiskt befann sig i en jämställd miljö.  

 

Begrepp som omväxling, stark, uthållig och socialt utrycker även de andra 

respondenterna, flera av de värdeord som florerar inom Crossfit. När kvinnorna 

gemensamt uttrycker samma begrepp är det inte längre klart om åsikterna är deras egna 

eller om det är kulturen som påverkar kvinnornas åsikter. Kulturen kan liknas vid en 

disciplinerande stat som påverkar sina deltagare, det är en form av Foucaults syn på 

maktens mekanism.  

 

Man blir en viss typ. Det kommer det här lite Northen Spirit, det kommer 

lite märkeskläder, lite lyftarskor, lite mer hjälpmedel. Vissa är jätte kittade. 

Anders som är 60 plus är jättekittad, han kan allt om Crossfit! -Siv 

 

En liknande reflektion återgavs av ytterligare en kvinna. 

 

Alltså jag var ganska dömande mot Crossfittare när jag började, jag skulle 

inte bli en sån som instagramar om Crossfit och slänga av sig tröjan, ja 

såhär, men jag är sån nu. Man slits ju med i detta community som det 

faktiskt är. -Frida 

 

Beskrivningen målar tydligt fram bilden av vad som händer en person som börjar träna 

Crossfit och tar till sig kulturen. Det finns mekanismer som gör att individen anpassar 

både sitt språk och stil. Kvinnorna förklarar hur Crossfit förändrat dem och beskriver 

inte detta som ett krav eller som en form av disciplinering. Snarare tvärtom är vem som 

helst välkommen, alla kan träna Crossfit. Dynamiken och hur mycket en person 

påverkas går inte att få ut genom empirin men det är förmodligen högst individuellt, att 
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kulturen formar och bestämmer över atleterna beskrivs av båda citaten och att det sker 

på olika sätt.  

 

Flera av respondenterna resonerar kring hur olika kulturerna är, specifikt gällande 

Crossfit och gymkulturen. Flera av kvinnorna tränade eller var instruktörer på gym 

innan de började träna Crossfit och reflektionerna handlade om att flera av dem 

ifrågasattes på i större utsträckning på gymmen, som instruktör var det både kollegor 

och kunder som ifrågasatte kvinnornas kompetens. En av kvinnorna jobbar som 

gyminstruktör och beskriver problematiken de har med att kvinnor undviker vissa delar 

av gymmet.  

 

Mina kvinnliga kollegor går inte ut under en viss tid när vi har primetime 

för att de inte är bekväma, känner sig iakttagna. Vi har problem med att 

tjejer håller sig borta från den fria ytan just för att de känner sig obekväma. 

Killar kommer och ska ge dem tekniktips, de blir inte lämnade ifred. -Sofia 

 

Kvinnans beskrivning ska inte generaliseras men problemet existerar ändock. I avsnittet 

tidigare forskning beskrevs mannens förtryck genom muskulös dominans (Hearn, 

2004). Männens antagande om kvinnans okunskap och genom att göra dem till objekt 

visar på tydlig maktutövning. Kvinnan säger att hon försöker träna på ytorna för att visa 

sig, synliggöra sig som kvinna. Hon beskriver hur hon tar sina erfarenheter från 

Crossfiten och försöker förmedla den på sin arbetsplats. Hon säger att utbildning är en 

viktig faktor, hon visar mer än gärna tjejerna på gymmet hur de ska använda fria vikter. 

Samma kvinna resonerar kring varför liknande problemen inte finns i den box hon 

tränar.  

 

För där kommer alla med samma inställning och samma villkor och 

egentligen är det så i gymmet också men i boxen är det mer uttalat på det 

sättet att där accepteras alla oavsett vilket syfte du har. -Sofia 

 

Citatet kan sammanfatta Crossfitkulturen. Genom att ha en stark och mycket tydlig 

kultur skapas förutsättningar för kvinnorna att känna sig delaktiga på lika villkor. 

Beskrivningen av sporten är på gränsen till evangelisk. På ytan speglas kulturen mycket 

tydligt vilket ifrågasätter om kvinnorna faktiskt befinner sig i en jämställd miljö eller 
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om de reglers av kulturen, är det verkligen OK att säga som det verkligen är? En 

kvinnas djupare reflektion tyder på att det faktiskt är så att sporten skapar individer som 

befinner sig på lika nivå oavsett kön, till skillnad från liknande miljöer så som gym som 

fortfarande kantas av manligt förtryck. Anledningen till att Crossfit inkluderar 

kvinnorna och inte särskiljer på någon kan vara den uttalade ståndpunkten om att alla är 

välkomna.  

 

5.2  Den starka kvinnans identitet och konsekvenser av den 
 

Flera av kvinnorna påpekar att det är utmaningen som lockat dem och gjort att de 

fastnat för Crossfit, med utmaning menar de att de inte kommer kunna bli fullärda. Den 

identitetsförbättring som Dawson (2017) kom fram till i sin undersökning lyser igenom 

även i denna undersökning. Utmaningen och förmågan att kunna förbättra sin prestation 

driver flera av kvinnorna.  

 

Man trodde ju aldrig att man skulle kunna göra muscelups eller böja 100 

kilo, det är bara sådana monster som kan det men helt plötsligt kan man 

göra det själv… Jag tror mycket på mig själv och det har Crossfit hjälpt till 

med. Jag tror mer på mig genom att lägga ner mycket arbete som jag vet att 

många andra inte är beredda att göra för de vill inte offra så mycket…För 

om jag är nöjd med min Crossfit så är jag nöjd med livet. Vilket göra att jag 

kan hantera andra situationer bra också. När folk vet vad man gör så har jag 

upplevt att med tiden att man får acceptans, speciellt från män som kan 

börja fråga om tips. Man får respekt typ. Även männen ser upp till en, att 

jag kan och att jag är stark. -Sara 

 

Citatet beskriver en transformering som hon upplevt efterhand på grund av sin träning. 

Foucaults begrepp om att kunskap ger makt beskrivs genom att kvinnans uppoffring 

skapar självförtroende utanför boxen, genom inre insikt om sin egen förmåga. Men 

också genom andra som ger henne respekt utifrån hennes styrka. Att vara stark ger makt 

genom ökad respekt. Liknande reflektioner återges från flera av kvinnorna, specifikt i 

möte med män. Könsmatrisen vacklar genom en stark kvinna eftersom hon befinner sig 

i ett läge som egentligen bara männen ska befinna sig i.  
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I mitt yrke har detta hjälpt mig mycket. Jag jobbar med mycket invandrare 

som ibland har en bedrövlig kvinnosyn. Man synliggör inte alls att kvinnor 

kan vara starkare och det tillåts inte heller. Det är väldigt ofta som kidsen 

vill bryta arm med mig och det handlar ju inte egentligen inte om styrka 

utan mer om teknik men det behöver man ju inte berätta för det ger mig en 

ofantlig fördel, det är inte många som kan ta mig. Det ger mig respekt. Att 

nu jämställer de mig som en man. De ser inte mig som stark kvinna utan 

som någon som gör saker de klarar av. - Lovisa 

 

Ovanstående citat beskriver maktförhållanden mellan män och kvinnor samt hur genus 

skapar förväntningar. Respondenten beskriver hur kvinnor begränsas, de tillåts inte vara 

starka. Förtrycket borde exkludera Crossfitkvinnan men det hon beskriver är att hon 

istället vinner respekt och jämställs som någon som är kapabel.  

 

Det är en genusparadox som beskrivs. Kvinnor ses som det svagare könet, genom den 

premissen kompenseras kvinnlighet genom kroppsideal som beskrivs i tidigare 

forskning, slank med stora bröst. Kvinnor som uppnår idealet får däremot ingen respekt. 

Genom empirin i denna undersökning tyder det snarare på att jämlikhet skapas genom 

muskulös styrka. Genom att vara stark och lika kapabel som männen får kvinnorna 

fördelar, eller åtminstone inget motstånd eller begränsningar. Detta är inget kvinnor kan 

styra själva, som Butler beskriver det så är detta konstruerat utanför kvinnornas egna 

föreställningar och förväntningar. Det är också inslutet i ett maktsystem. Det är inte 

säkert att denna maktkonstruktion över kvinnor existerar överallt. Foucault har en viktig 

poäng med att makt verkar utifrån men att det görs inom en kontext. Kvinnornas 

beskrivningar existera i specifika arenor det som är intressant är paradoxen som skapas. 

Genom att nå upp till ideal och kvinnliga förväntningar skapas inte jämlikhet. Jämlikhet 

innebär istället för kvinnorna att kunna vara kapabla, i detta fallet genom styrka. 

 

Även för kvinnorna själva handlar styrka om att vara kapabel. Deras inre subjekt 

påverkas av träningen. De använder Crossfit som ett sätt att bekräfta sin egna förmåga 

och som ett medel för att komma över inre begränsningar.   
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Det är klart att jag har fått ett enormt självförtroende och självkänsla för att 

jag vet att jag har kapacitet att klara av saker. Jag vet att jag klarar många 

mentala hinder. -Olivia 

 

Ytterligare en kvinna beskriver sin inre känsla av att vara stark.  

 

Ja eftersom jag jobbar som polis så vill jag vara stark för att känna mig 

tryggare i min yrkesroll. Att vara stark gör mig tryggare i jobbet. -Fanny 

 

Genom ökad styrka skapas inre trygghet och känslan av att ha förmågan. En kvinna 

beskriver hur hon genom sina insikter för dem vidare i yrkeslivet. Träningen har gjort 

att hon kan klara av saker hon tidigare inte trott varit möjligt och att det är ok att testa 

nya saker. Genom den insikten känner hon sig mer bekväm i situationer då hon ska tala 

inför andra människor. Kunskapen om sig själv skapa fördelar på olika plan i livet. 

Foucaults citat om att kunskap ger makt stämmer in på Crossfitkvinnorna. Både genom 

inre och yttre åverkan bekräftas kvinnornas förmåga och de har möjlighet att ta mer 

plats, få respekt.   

 
5.3  Muskler på kroppen att vara stolt över 
 

Ingen av kvinnorna nämner att syftet med träningen har varit viktnedgång för utseendets 

skull utan säger att kropparna förändrades allteftersom och som på köpet minskade 

kroppsfettet, de fick större muskelmassa. ”Som på köpet” var uttrycket som användes 

vid samtalen om hur deras kroppar förändrats under tiden de tränat Crossfit. Uttrycket 

tyder på att det, även om det inte var fokus, trotts allt var en positiv förändring. Att ha 

lite kroppsfett utrycks inte heller som prio ett men flera av kvinnorna resonerar kring 

vad kroppsfett betyder. 

 

Jag känner att det är fine men om man är helt ärlig så tänker jag lite på vad 

jag äter och det är för att jag inte vill bli tyngre inför en tävling. Men det 

spelar ingen roll för det är så små marginaler så jag tänker inte så mycket på 

det. -Sara 

 

Crossfit som sport kräver flera olika förmågor från atleten och att kunna lyfta sin egen 

vikt är betydande för Crossfitatleter. Det är flera av kvinnorna som utrycker liknande 
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resonemang kring kroppsfett. Genusperspektivet kring kroppsideal är svagt i ett sånt 

resonemang. Det är kvinnornas förmåga som kommer i första hand, att uppnå normer 

och ideal är  inte längre en prioritet.  

 

Kroppsidealen förändrades för samtliga respondenter genom Crossfit. En vältränad 

kropp med muskler sammanfattades som det nya idealet, istället för att vara smal. En av 

kvinnorna tyckte numera att alla nya tjejer som kom in till boxen och var väldigt smala 

snarare symboliserade ohälsa. En muskulös kropp var sinnebilden för en hälsosam 

kropp, ett resonemang som betyder att målet inte bygger på att uppnå ideal utan istället 

hälsa. Foucault diskuterar maktens reglering i samhället som sociala processer, dessa 

påverkar individer i vissa riktningar (Markula & Pringle, 2006). Med det resonemanget 

kan kvinnornas nya syn på kroppsideal ses som ett sätt att motsätta sig vad de tidigare 

upplevt. Deras nya kunskaper gör att de ”vågar” göra den förflyttningen. Insikten om att 

kroppsideal kan se mycket olika ut och genom att befinna sig en miljö som normaliserar 

ett nytt ideal skapas nya sociala processer. Kvinnlighet och stora muskler krockar, män 

har fysiologiskt sett lättare för att bygga muskler och på det viset symboliserar muskler 

manlighet. Frågan ställdes till en av kvinnorna, om hon kände sig mindre kvinnlig med 

mycket muskler. 

 

Nej jag har ju varit väldigt stolt över mina muskler. Jag märker ju att det 

kanske är mycket andra blickar eller kommentarer om att det kan vara för 

mycket eller oj nu har du tränat mycket. Jag märker att det finns olika ideal 

och alla kanske inte vill uppnå det jag vill ha. De kanske tycker det är 

snyggt med platt mage istället för magrutor. Jag är ju inne i Crossfiten så där 

har jag sett vackra kvinnor så det gör inte att jag känner mig mindre 

kvinnlig. Jag ser ju upp till dem. De som kommenterar tränar inte Crossfit.  

-Amanda 

 

Genuskonstruktioner och makt beskrivs i citatet genom yttre påverkan. Kvinnans inre 

konstruktion är olik den yttre och detta skapar konsekvenser. Precis det som Butler var 

inne på existerar genus och hur konstruktionen ser ut är olika. Liknande reflektion 

gällde en mer muskulös överkropp. Det var flera av kvinnorna som specifikt utryckte att 

de fått mer muskler över axlar och rygg. Problemet för dem själva handlade om att inte 

längre få plats i sina linnen och tröjor, de fick gå upp i storlek. Kläderna är inte 
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konstruerade för muskulösa kvinnor. Inom tidigare forskning skapade detta ambivalens 

hos idrottskvinnor. Förmågan i sin sport och att uppnå ideal. Den typen av ambivalens 

var inte tydlig hos kvinnorna i den här undersökningen men den existerade. En av 

kvinnorna berättade om ett tillfälle då hon undvikit att prova ett linne som hon själv 

kände skulle visa mycket axlar, rygg och armar. Hennes sambo övertalade henne då att 

trots det köpa plagget och uppmuntrade henne att vara stolt. Yttre och inre dialog skiftar 

således och kan inte ses som något fast. Crossfit och kulturen skapar skiftningar i det 

som kan kallas normalt. För kvinnorna betyder gemenskapen med andra som tränar att 

de kan känna sig normala. 

 

Där jag har kunnat känna mig mest bekväm är på stranden när jag är med 

andra Crossfitare. Alltså jag som kvinna känner mig mer bekväm när jag är 

med andra som är mer muskulösa, som är mer bitiga. Då känner jag mig 

som någon, som en i en tillhörighet. På stranden har jag varit sjukt 

obekväm, alltid. Crossfiten har lyft mig att vara mer bekväm. Jag har kunnat 

okeja mig att ha stora muskler. -Lovisa 

 

Citatet beskriver tydligt att olika miljöer skapar olika förväntningar. Hur en person ska 

se ut skiftar. Genus och sociala förväntningar flyter mellan miljöerna som kvinnorna 

befinner sig i, empirin synliggör det tydligt. Hur kvinnorna förhåller sig till 

skiftningarna bygger på deras inre konstruktion kring självinsikt och kunskapen om sin 

förmåga. Gemenskapen med andra legaliserar ytterligare för kvinnorna att förflytta sig 

utanför normen. Genom detta synliggörs inte bara genuskonstruktioner utan också 

maktens hur.   
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6  Diskussion 
 

I detta avsnitt görs först en kritisk metodanalys om hur undersökningen kunde ha utförts 

annorlunda, vilka bister som hade kunnat undvikas. Framförallt hur språket har varit en 

begränsning. Därefter följer en summering av undersökningens resultat och hur det kan 

användas samt förslag på vidare forskning. 

 

6.1  Kritisk analys 
 

Kritiskt förhållningssätt handlar om reflektion och insikt. En utav de främsta 

begränsningarna för denna studie handlar om språket, både det kvinnorna använder och 

hur texten i denna uppsats ska kunna förklara empirin. Denna aspekt är den jag funnit 

mest begränsande. Språket är vad som hjälper till att skapa ett diskursivt ”jag” och 

Butler hävdar att det språkliga arvet är en begränsning för människor eftersom ingen 

utvecklas genom egna ord utan använder begrepp som redan konstruerats (Carlson 

2001). Manligt och kvinnligt är exempel på begrepp som innefattar flera föreställningar 

och bygger på att vi lever i en heteronormativ värld. Det är därmed viktigt att reflektera 

över ord som människor använder och vilken betydelse begreppen kan ha. Denna 

begränsning i språket gäller för denna rapport. Resultatet som utformats bygger på hur 

genus konstrueras och dess konsekvenser för kvinnor. Jag har funnit det svårt att 

utveckla ett resonemang med ord som passar in. Resultatet landar i just det som Butler 

beskriver kring ett heteronormativt resonemang och jag finner det inskränkt inom vissa 

gränser, ramar som borde kunna bli mer flytande.  

 

Genom att använda mig av en hermeneutisk ansats fanns utrymme för att börja 

undersökningen på ett induktivt sätt, detta möjliggjorde för kvinnorna att prata fritt och 

så lite ramar användes som möjligt. Anledningen till att börja fritt byggde på bristen av 

forskning inom samma område. Ett problem till följd av det blev en omfångsrik empiri. 

Även om resultatet analyserades genom strukturerad kodning har mycket utelämnats. 

För att verkligen fånga empirins essens hade mer tid behövts och öppnare 

frågeställningar.  

 

Å andra sidan, för att verkligen fånga djupet hos kvinnor som tränar Crossfit hade fler 

intervjuer behövts. Varje intervju som genomfördes tillförde nya dimensioner och efter 
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11 intervjuer var upplevelsen att fler kunde ha gjorts. Det gäller både aspekter som 

generaliserbarhet, validering och för att verkligen få en djupare förståelse. Bristen på 

min erfarenhet som intervjuare spelade också in. Efter varje intervju användes tid för 

reflektion, inte bara utifrån det kvinnorna sagt utan hur själva intervjun genomförts. För 

att kunna gå in i snävare och djupare resonemang krävs erfarenhet, det är lätt att endast 

enklare och självklara ämnen kommer på tal. Detta märktes då de första intervjuerna var 

längre än de första, det tog längre tid i början att fånga svårare ämnen.  

 

Det är viktigt att belysa att studien inte kan generaliseras till alla kvinnor som tränar 

Crossfit, empirin bygger inte på alla Crossfittkvinnors röst utan endast några få. 

Studiens strävan är inte att generalisera utan snarare förstå komplexiteten hos 

Crossfitkvinnor genom att teoretisera deras tankar kring genus, kropp och makt. 

 

Min egen närhet till Crossfit har både möjliggjort studien men också färgat den. 

Möjliggjort på så sätt att det har varit enkelt att få tag på respondenter och min 

upplevelse är att kvinnorna under samtalen har kunnat känna sig avslappnade och prata 

fritt. Vi har kunnat använda gemensamma begrepp och relatera till träningen på samma 

sätt. Begränsningen handlar om att jag själv anser mig själv tillhöra kulturen. Det har 

stundtals varit svårt att resonera kring sånt som inte målar Crossfit som något bra, det 

kan ha gjort att även jag målat resultatet i ett bättre ljus än vad det verkligen är. 

Dessutom har insikten om den starka Crossfitkulturen gjort att jag numera ifrågasätter 

den, vilket har lett till att jag inte riktigt har samma positiva syn på sporten som jag hade 

innan. Ur etisk synpunkt är detta en faktor som kan ge efterspel för mig som gjort 

undersökningen.  

 

6.2  Resultatdiskussion  
 

Resultatet i undersökningen visar hur komplext både makt och genus kan vara inom en 

miljö som inte förhåller sig till traditionella normer. Kvinnornas upplevelser tyder på att 

Crossfit har en stark kulturell essens som i början kan tolkas som reglerande och som 

skapar frågetecken kring om kvinnornas svar formats genom kulturen men som genom 

vidare analys beskriver en kultur som möjliggör jämställda förutsättningar. Kvinnorna 

känner sig likvärdiga männen. En betydande orsak till dessa förutsättningar verkar vara 

att Crossfit tydligt uttalar sig om att alla är välkomna. Till skillnad mot andra kulturer 
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tillåts kvinnorna att vara muskulöst starka. Träningen skapar inre insikt om deras egna 

förmåga och ger dem trygghet och ökad självkänsla. Utanför boxen får kvinnorna 

respekt utifrån denna styrka, framförallt män ser dem som likvärdiga. Deras nya 

kunskaper ger dem utrymme att våga testa nya saker och att kunna ta sig ann sånt som 

annars hade gjort dem obekväma. Crossfit har ett annat kroppsideal än det som 

traditionellt sett gäller. Det har gjort att kvinnornas egna ideal ändrats. Gemenskapen 

legaliserar de nya idealen och fokus landar inte heller i kroppsideal utan mer åt 

prestation. Kvinnorna märker att skillnaderna mellan deras egna uppfattning och andras 

kan vara mycket olika. En insikt som inte påverkar dem i någon större utsträckning utan 

kan känna genom sin prestation känna stolthet.  

 

7  Slutsats och vidare forskning  
 

Resultatet har försökt rama in kvinnornas tankar och upplevelser. Crossfit erbjuder en 

miljö som får kvinnorna att känna sig likvärdiga. Träningen gör att de får bättre 

självkänsla och känner sig kapabla både i sin träning och utanför boxen. Genom att 

öppna upp resonemang kring hur komplext det kan vara för kvinnor som befinner sig 

utanför vissa normer kan vidare forskning ta vid. Exempel på det kan vara djupare 

förståelse för hur kvinnorna resonerar kring sina kroppar. Crossfit normaliserar i sin 

kultur den muskulösa kvinnan, vart leder det till?  
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Bilagor 
Bilaga A Intervjuguide  
 
Generellt 

1.   Berätta lite om dig själv. 

•   Privat (barn, familjesituation, kvinnans ansvar i hemmet) 

•   Arbete 

•   Tidigare träning  

•   Nuvarande träning 

2.   Hur ser du generellt på hälsa? 

3.   Hur ser du generellt på träning? 

4.   Hur ser du generellt på kroppsideal? 

5.   Vad är det som påverkar din syn på hälsa, träning, kroppsideal? 

•   Sociala normer 

•   Media 

•   Maktförhållanden 

•   Varför tjänar man på att ha hälsa, att träna och uppnå kroppsideal 

 

Crossfit 

6.   Hur började du träna crossfit? 

7.   Hur länge har du tränat crossfit? 

8.   Varför fastande du för corssfit? 

•   Skillnader mellan andra sporter/idrotter 

•   Vad har du för mål med din träning? 

9.   Vad tycker du om crossfit som sport? 

•   Den typen av träning 

•   Synen på hälsa 

•   Gemenskap (grupperingar, hierarki) 

•   Jämställdhet (samma förutsättningar att utvecklas) 

•   Skillnader mellan män och kvinnor (viktfördelning rimligt?) 

•   Vara starkare än män 

•   Ålder 

•   Etnicitet 

•   Socioekonomi 
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•   Kroppsideal (både män och kvinnor) 

•   Finns det något negativt (sexuella trakasserier, exkludering) 

10.  När började du tävla? 

•   Varför 

•   Vilken nivå 

•   Hur lång tid tog det att komma till den nivån 

•   Vad är målet 

•   Starka sidor/moment 

•   Svaga sidor/moment 

11.  Har du förändrats undertiden du tränat crossfit? 

•   Kropp (muskler, uthållighet) 

•   Mentalt (självkänsla, förmågan att övervinna hinder) 

12.  Hur ser du på din kropp idag? 

•   Bra vs. dåliga sidor 

•   Kropp och hjärna (sitter det ihop eller är två olika saker) 

•   Tränar kroppen hjärnan 

•   Något som ska förändras 

•   Ideal inom crossfit (manligt/kvinnligt) 

•   Ideal utanför boxen (manligt/kvinnligt) 

•   Påverkar idealen träningen 

•   Var kommer idealen ifrån 

 

Utanför boxen 

13.  Hur påverkas du som Crossfitatlet utanför boxen? 

•   Olika kroppsideal (positivt/negativt) 

•   Synen på hälsa (olikheter) 

•   Finns det motstånd när normer bryts 

•   Övervinna hinder privat och i arbetslivet (positivt/negativt) 

•   Uppoffringar för att kunna ägna sig åt Crossfit 

•   Vinster med att ägna sig åt Crossfit 

•   Synen på män (positivt/negativt) 

•   Andras fördomar om Crossfit 

•   Möjlighet att visa motstånd mot fördomar och andra ideal 
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•   Finns det något som skulle få henne att sluta med Crossfit 

 

Jämställdhet 

14.  Hur ser du på jämställdhet? 

•   Kvinnors möjligheter i samhället 

•   Kvinnors plats i samhället 

•   Exkludering 

•   Inkludering 

•   Systerskap 

 

Bilaga B Informationsbrev 
 

 
  
Crossfit är ett nytt träningskoncept och kommer ursprungligen från USA. På mindre än 
15 år har sporten vuxit och spridit sig över hela världen. Antalet crossfitboxar växer 
stadigt även i Sverige. Crossfit definieras som ”The sport of fitness” och innehåller 
olika högintensiva, gymnastiska och styrkemoment. Vad som är förhållandevis unikt för 
Crossfit är att sportens deltagare i stort sett är jämt könsfördelat, deras största tävling 
delar ut samma vinstsumma till båda könen och ger dem samma exponering i media. 
Förutsättningar som främjar jämställdhet som annars, i sportsliga sammanhang, brukar 
ge män större fördelar. Den lilla forskning som finns inom Crossfit visar att sporten 
bygger på manlig-hieratisk kultur men som också möjliggör för kvinnor att ifrågasätta 
traditionella genusföreställningar, framför allt till kroppsideal. Syftet med min studie är 
att få ökad förståelse för hur kvinnor inom Crossfit resonerar kring jämställdhet, genus 
och ideal. 
  
Studien är kvalitativ och bygger på data från intervjuer. All medverkan är konfidentiell, 
det betyder att inga namn nämns eller något som kan avslöja vilka boxar som 
respondenten tränar på. Intervjun utförs antingen genom fysisk träff eller via Skype, 
dessa tillfällen kommer spelas in för att kunna skrivas ner. All medverkan är frivillig 
och kan närsomhelst avbrytas utan anledning. Studien kommer publiceras i form av en 
kandidatuppsats inom idrottsvetenskap (Fysisk aktivitet, hälsa och friluftsliv –
Idrottsvetenskapligt program, 180 p, Linnéuniversitetet, Kalmar). 
   
Har du frågor kontakta student Cecilia Forss på cf222aa@student.lnu.se eller  
070-333 29 30. 
  
Författare: Cecilia Forss 
Handledare: Jesper Andreasson 
Termin: VT18 
Ämne: Idrottsvetenskap 
Nivå: Kandidat
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Bilaga C Analysschema 
 
Exempel på hur analysen har gått till genom ett analysschema. 
 
Meningsbärand
e enheter 

Kondensering Kod Kategori Begrepp Tema 

I vår box är det 
fler bättre 
kvinnor än män 
och det har jag 
upplevt ganska 
ofta. Det är ofta 
jag kör med en 
kille med 
samma vikter. 
Innan Crossfiten 
hade jag nog 
inte trott att det 
varit möjligt. 
Det är underbart 
för man känner 
sig så lika. Jag 
har inte tänkt på 
det jätte mycket 
men det känns 
jätte skönt nu 
när du frågar 
mig sådär. Man 
är på samma 
nivå. 

Goda 
jämställda 
förutsättningar 
(både konkret 
och i kulturen), 
kvinnan känner 
ingen 
begränsning 
och känner sig 
jämlik. 

Crossfit-
kultur 

Makt, 
Genus 

Gemenskap, 
Jämställdhet, 
Träning, 
Jämlik 

Frälsningen 
och individer 
som formas 
inom 
kulturen 

Det är klart att 
jag har fått ett 
enormt 
självförtroende 
och självkänsla 
för att jag vet att 
jag har kapacitet 
att klara av 
saker. Jag vet 
att jag klarar 
många mentala 
hinder. 

Genom insikt 
och träning 
skapas ett 
bättre ”jag”. 

Subjekt Kunskap, 
Genus 

Förbättring, 
Träning, 
Utanför 
boxen, Insikt 

Den starka 
kvinnans 
identitet och 
konsekvenser 
av den 

Där jag har 
kunnat känna 
mig mest 
bekväm är på 
stranden när jag 
är med andra 
Crossfitare. 
Alltså jag som 
kvinna känner 

Genom att 
umgås med 
andra som 
delar samma 
ideal är det ok 
att vara stor 
och stark. 

Kropp Kunskap, 
Genus 

Träning, 
Kroppsdelar, 
Insikt, 
Styrka 

Muskler på 
kroppen att 
vara stolt 
över 
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mig mer 
bekväm när jag 
är med andra 
som är mer 
muskulösa, som 
är mer bitiga. 
Då känner jag 
mig som någon, 
som en i en 
tillhörighet. På 
stranden har jag 
varit sjukt 
obekväm, alltid. 
Crossfiten har 
lyft mig att vara 
mer bekväm. 
Jag har kunnat 
okeja mig att ha 
stora muskler. 
 
 


