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Abstract 

Syftet var att undersöka svenska kastartjejers, alltså kvinnor som sysslar med fri-

idrottens kastgrenars, syn på kroppen och hur de ser på paradoxen med samhällets 

ideal kontra idrottens. Även frågor rörande genus, tränare och omgivningens syn 

togs upp. Studien genomfördes i två fokusgrupper med vardera fyra deltagare. Re-

sultatet visade, i enlighet med tidigare forskning, att kropp och ideal upplevdes 

olika beroende på miljö. De idrottsliga idealen samstämde inte med samhällets. 

Tjejerna var nöjda med sina kroppar, men kunde utanför idrotten ibland känna sig 

annorlunda och önska sig en annan kropp. Under resans gång hade deltagarna 

ändå kommit att accepterat sina kroppar och det den kunde göra i form av idrotts-

lig prestation. Tränarna talade alltid om kroppen ur synen att den skulle prestera, 

vilket också var fokus för deltagarna. Feminina ideal fick stå åt sidan, samtidigt 

som de ändå ville ses som tjejer. Utanför idrotten sågs de som starka, inom friid-

rotten möttes de ibland av fördomar och utanförskap. Särskilt kläderna bidrog till 

detta och förstärkte känslan av att vara onormal och okvinnlig även i idrottsmil-

jön.  

 

Med hjälp av Self Discrepancy Theory och The Social Comparsion Theory analy-

serades sedan resultaten. Förslag till vidare studier är bland annat hur kroppsbil-

den påverkas av skada eller avslutad karriär. 

 

Nyckelord: kroppsuppfattning, kroppsideal, kastare, kvinnor, idrott 
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Förord  

Arbetet med denna uppsats har stundtals varit tufft, samtidigt som det också 

har varit roligt och intressant! Det hade dock inte varit möjligt utan vissa perso-

ners hjälp och bidrag. Först och främst vill jag rikta ett riktigt stort tack till delta-

garna, som utan tvekan ställde upp när de fick frågan. De inte bara deltog utan de 

gjorde det också med ett fantastiskt engagemang, både under fokusgrupperna och 

vid sidan om. Dessutom var det en av deltagarna som kom upp med namnförsla-

get till uppsatsen, vilket jag fastnade för direkt. Stort tack för detta! Jag vill också 

passa på att tacka min handledare Anna Hafsteinsson Östenberg för ett fantastiskt 

stöd och bidrag till kloka tankar och idéer kring upplägget.  Utan henne hade jag 

aldrig fått fram en färdig uppsats! 

Vill även rikta ett tack till examinator Tobias Stark, samt mina opponenter och 

klaskamrater för era konstruktiva kommentarer under arbetets gång. Tack också 

till pappa som läst igenom och kommit med synpunkter, samt alla runt omkring 

som visat intresse för arbetet.  

  

    Växjö, den 31 maj 2015 
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Inledning 
Redan som små påverkas flickor av bilder hur den perfekta kvinnokroppen ska se ut. Under 

barndomen utsätts flickorna av orealistiska och osunda ideal (Dittmar m fl. 2006), exempelvis 

genom Barbiedockan som visat sig sänka barnens självkänsla och öka önskan om en smalare 

kropp. Barbiedockans pinnsmala, slanka kropp, med en abnormt smal getingmidja och "per-

fekta" smala armar är en stor kontrast till hur en verklig kvinna ser ut. Detta kan i framtiden 

skada deras kroppsbild och leda till ätstörningar (Dittmar m fl. 2006).  

 

Inom idrotten krävs ofta en kropp betydligt större och kraftigare än detta smala ideal. Inte 

minst friidrottens kastgrenar kräver en kroppsbyggnad långt ifrån den allra sportigaste Barbie. 

Kula, diskus, slägga och spjut går alla ut på att med hjälp av muskelkraft och teknik sätta fart 

på ett redskap och få det att flyga så långt som möjligt. I spjut väger redskapet 600 gram för 

kvinnor, i kula och slägga fyra kilo och i diskus ett kilo. Att sätta fart på redskapet kräver en 

viss muskelmassa och i till exempel diskus också en viss kroppslängd. En studie gjord på 

släggkastare visade att större muskelmassa korrelerade med kastlängd (Terzis, 2010).  

 

Idealet i kastidrotten skiljer sig således markant från det ideal som Barbiedockan står för. Vis-

serligen har samhällets kroppsideal kommit att ändras de senare åren. Från att tidigare helt 

riktats mot smal är det nu smal och vältränad som gäller (George, 2005, Krane m fl. 2004). 

Du ska ha muskler utan att för den skull vara hypermuskulös. Långa, slanka muskler är det 

som gäller, att vara "biffig" eller "bulkig” är inte i linje med vad som anses kvinnligt och där-

för inte riktigt accepterat ur ett samhälleligt perspektiv (Benton & Karazsia, 2014, George, 

2005, Krane m fl. 2004, Mosewich, 2009). 

 

Den atletiska kroppen har blivit den senaste standarden för kvinnlig skönhet (George, 2005). 

Detta innebär att man måste bli av med allt fett genom träning och kost och sedan bygga pre-

cis rätt mängd feminina, slanka muskler. Att ha för stora muskler är näst intill ett lika stort 

brott som för mycket kroppsfett och ofta kräver idrotten en muskulatur och kroppsmassa som 

överstiger denna gräns (George, 2005).  Detta kan skapa problem för kvinnor som sysslar 

med kastgrenar eftersom de påverkas av två helt skilda ideal, det idrottsliga och det samhälle-

liga. Dessa kvinnor lever i en paradox. Vad som är önskvärt som idrottare då det gäller 

kroppsbyggnad strider mot vad som räknas som feminint och attraktivt i samhället (Krane, 

2004, Kosteli, 2014, Mosewich, 2009).  
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Som själv varandes kastare och tjej är denna paradox något jag också upplevt och under sam-

tal med andra kastartjejer har jag märkt att krocken mellan idealen påverkar och finns med i 

tankarna trots ett stenhårt fokus mot eliten. Liksom flera av respondenterna i tidigare studier 

som gjorts inom ämnet idrott och kroppsideal (Krane, 2004, George, 2005, Mosewich m fl. 

2009), verkar dessa tjejer skjuta samhällets ideal åt sidan till förmånen för idrotten, men vilka 

tankar och känslor kring kroppen ligger där under? Hur förhåller sig tjejerna till samhällets 

ideal kontra idrottens? Vad har de för kroppsbild? Hur upplever de tränarnas agerande då det 

gäller kroppsbild, är det något de talar om? Både idrott och kanske i synnerhet kast har ofta 

setts som manligt, liksom stora muskler och tävling (Krane, 2004, George, 2005). Hur hante-

rar de situationen att vara kvinna i en manlig kontext? Med denna studie vill jag reda ut dessa 

frågor. Syftet är att undersöka svenska kastartjejers syn och tankar kring kropp och de olika 

ideal de utsetts för. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka svenska kastartjejers tankar kring kroppen och hur 

de ser på paradoxen med samhällets ideal kontra idrottens. Genom fokusgrupper diskuteras 

ämnet utifrån en semistrukturerad intervjuguide, med fokus på följande frågeställningar: 

 

 Vad har deltagarna för tankar kring kropp och ideal? 

 Vilken syn upplever deltagarna att omgivningen, både i samhället och utanför idrotten, 

har på dem som kastare och deras kropp? 

 På vilket sätt behandlas frågor om kroppen och utseende med tränarna? Om alls? 

 Hur upplever deltagarna situationen som kvinna i en maskulin kontext? 

 

Bakgrund/Tidigare forskning 
Inom ämnena idrott, självkänsla och kroppsbild har flera studier gjorts med en feministisk 

vinkling. En majoritet av dessa är utländska studier som handlar om sambanden mellan idrott, 

kroppsbild och ätstörningar (Robinson & Ferraro, 2004, Bolognesi m fl. 2006, de Bruin m fl. 

2006, 2008, 2011, Ferrand, 2008). Robinson och Ferraro (2004) och de Bruin med flera 

(2011) skriver om idrotten som bidragande faktor för en positiv kroppsbild hos kvinnor, me-

dan Harris och Kong (2015) och Steadman med flera(2009) beskriver idrotten som en källa 

till en mer negativ kroppsbild och en ökad risk för ätstörningar. Dessa motsägande resultat 
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tyder på att idrott och kroppsuppfattning är ett komplicerat och komplext ämne vilket också 

ett par av studierna tittat närmare på. 

 

I dessa studier har forskarna undersökt om det finns några skillnader mellan olika typer av 

idrotter och utövarnas kroppsbild. Ofta delas då idrotterna upp i två grupper: de där en smal 

och lätt kropp är en fördel, exempelvis inom estetiska idrotter, idrotter med viktklasser och 

långdistanslöpning och de idrotter där en smal kropp inte är nödvändig (Harris & Kong, 2015, 

Steadman m fl. 2009, Kosteli, 2014). Kosteli (2014) undersökte kvinnliga collegeaktiva lång-

distanslöpares och kastares upplevelse av kroppen och kom fram till att de var olika nöjda 

med sina kroppar beroende på kontext. Löparna var signifikant mer nöjda med sina kroppar i 

ett socialt sammanhang, medan de då det gällde kroppen i förhållande till idrotten visade ett 

större missnöje än vad kastarna gjorde. Detta får stöd från de Bruins med fleras (2006) studie 

om tyska elitgymnasters kroppsbild och ätbeteende jämfört med icke-elitgymnaster och en 

kontrollgrupp. Resultatet visade att gymnasterna var mer positiva till sina kroppar än kon-

trollgruppen, men elitgymnasterna gick ändå på fler dieter än övriga grupper. Kanske såg 

gymnasterna att de var tillräckligt smala och såg tillräckligt bra ut för att möta samhällets ide-

al, men trodde att de behövde en smalare kropp för idrotten? Det var olika ideal på och utan-

för banan. För kontrollgruppen var smalt detsamma som vackert, för elitgymnasterna var 

smalt vinst. Bantandet var idrottsrelaterat och inte attraktionsrelaterat för dessa tjejer (de 

Bruin m fl. 2006). 

 

De flesta studier har gjorts på kvinnor inom estetiska eller andra lättviktsidrotter, där ätstör-

ningar inte är ovanligt. Syftet har då varit att se samband genom mätningar och undersök-

ningar av en mer kvantitativ karaktär. Ett fåtal studier har dock gjorts med en kvalitativ me-

tod, med syfte på att ta reda på upplevelser, tankar och känslor hos idrottskvinnorna i förhål-

lande till kropp och idrott (George, 2005, Mosewich m fl. 2009, Krane m fl. 2004, Coppola m 

fl. 2014). Hur coacher kommuniserar kroppsbild undersöker Coppola med flera (2014). Ge-

nom semistrukturerade intervjuer med collegeidrottare kom man fram till att tränarna kom-

municerade kroppsbild genom träningsmiljö, jämförelser och kritik, uppmärksammande av 

kroppsförändringar, individuell adeptfokuserad träning och som förebilder. Den individuella 

träningen och målsättning upplevdes som positivt stöd och vägledning för idrottslig kropps-

bild, medan kritik och jämförelse sågs som ohjälpsamma och negativt.   
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Hur kvinnliga fotbollsspelare på division 1-nivå i college ser på sin kropp, muskler, könsroller 

och kvinnlighet studerade George (2005) under två år som en deltagande observatör. Genom 

att själv vara spelare i laget fick hon en djupare insyn i deltagarnas tankar och känslor och 

kunde spontant genomföra korta intervjuer. I studien framkom att spelarna ofta såg på sina 

kroppar på olika och ibland konfliktfyllda sätt. De välkomnade vad deras kroppar kunde göra 

på fältet, men var samtidigt medvetna om hur andra värderade deras utseende, "the Ap-

pearence body versus the Performence body". Liksom flera andra studier (Mosewich m fl. 

2009, Krane m fl. 2004, de Bruin m fl. 2006, Kosteli, 2014) framkom det att förhållandet till 

kroppen var komplicerat, den kropp som önskades för prestation skiljde sig från den kropp 

som önskades för det sociala. I laget var det mycket snack om kropp och utseende ur ett tyd-

ligt heterosexuellt perspektiv och jämförelser var vanligt. Det var viktigt att vara feminin även 

när man tävlade. Flera arbetade hårt för att behålla sin identitet som feminina och odiskutabelt 

hetero kvinnor. Genom skämt och mycket kill-snack, samt hur de presenterade sig själva hölls 

denna bild uppe. Även Krane med flera (2004) kom fram till att kvinnorna ibland konstrue-

rade ett kvinnligt utseende för att bli sedda som normala kvinnor. 

 

 Fyra nyckelgrupper framträdde som centrala för påverkan av spelarnas kroppsbild: manliga 

coacher, killar i omgivningen, föräldrar och lagkompisar (George, 2005). Hur spelarna upp-

levde kroppen och de kroppsliga förändringar som träningen innebar varierade från spelare till 

spelare. En del uppskattade styrkan och musklerna, andra var rädda att styrketräningen skulle 

göra dem "enorma" och okvinnliga. En del skyllde på att musklerna var i vägen i fotbollen, 

andra erkände att det helt handlade om estetiska skäl. Många av dessa försökte dölja muskler-

na, till exempel genom att inte klä sig i shorts utanför planen. En av spelarna förklarade hur 

svårt det var att hitta kläder som passade.  

 

"Ingen gör kläder för idrottare som ser bra ut, man måste vara supersmal eller nått"  

(George, 2005). 

 

Just klädproblemet diskuteras också av Krane med flera (2004).  För kvinnorna i de fokus-

grupper som intervjuades var kläderna en ständig påminnelse om att de var annorlunda och 

inte passade in i den klassiska bilden av kvinnlighet. Det var inte bara det att kläderna inte 

passade, de gillade inte hur de såg ut i vissa klänningar och kjolar på grund av musklerna. De 

såg sig själva som annorlunda mot andra kvinnor och upplevde att det var stor kontrast mellan 

att vara feminin och atlet. Att vara atletisk var det samma som att vara manlig, likadant att äta 
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stora mängder mat, vilket krävdes för den stora träningsmängden. Precis som flera av delta-

garna i Georges (2005) studie upplevde kvinnorna här det traumatiskt att gå upp i vikt, även 

om det var muskler. De gillade inte att bli större och gå ifrån de kvinnliga idealen.  

 

Dock upplevde deltagarna flera positiva sidor av musklerna och idrottandet. De kände sig 

starka, hälsosamma och var stolta över deras status som idrottare och kroppen de utvecklat. 

Den kraftfullhet och självsäkerhet träningen gav gjorde dem till trygga och självständiga 

kvinnor både inom idrotten och i sociala situationer (Krane m fl. 2004). Även Mosewich med 

flera (2009) konstaterar att kvinnorna uppskattade funktionen som musklerna gav och förstod 

sambandet mellan muskler - styrka - prestation, men att detta ibland var svårt att kombinera 

med att vara feminin och särskilt utanför idrotten. Flera av kvinnorna berättade om perioder 

då det kändes svårt med kroppen och musklerna. Ibland kunde de, fast de visste att deras 

kroppar var så som de skulle för att prestera, önska att de såg annorlunda ut. Deltagarna talade 

också om jämförelser med andra, både från eget håll och från folk i omgivningen i fråga om 

muskelbyggnad och kropp. Flera av dem trodde att om de såg ut som en elitatlet skulle de 

också prestera som en.  

 

Studien genomfördes i fokusgrupper och intervjuer med fyra vuxna friidrottare och fyra ung-

domar. Dock är det så, precis som författarna själva konstaterar, att det saknas representation 

från kastgrenarna och här fyller alltså denna studie ett hål. Som tidigare nämnts har de flesta 

studier på området kroppsideal, kroppsbild och idrott i första hand gjorts på idrotter där en 

smal och slank kropp är en fördel. De artiklar som jag just presenterat (George, 2005, 

Mosewich m fl. 2009, Krane m fl. 2004, Kosteli, 2014) är undantag från detta. Ändå är det 

fortfarande idrotter som ändå ligger ganska nära det vältränade men slanka idealet det handlar 

om. Fotboll, volleyboll, friidrott utan kast, simning, basket och tennis räknas knappast till 

kraftsporter. I Kranes med fleras studie från 2004 finns dock två ishockeyspelare och en rug-

byspelare med, vilka närmast kan jämföras med kastarna. Kosteli (2014) behandlar visserli-

gen kast, men här är det fråga om en studie av kvantitativ art. Kvalitativa studierom idrottares 

kroppsbild där idrotten i sig och dess ideal så markant skiljer sig från samhällets saknas såle-

des. Av denna anledning har jag valt att skriva om hur kastartjejer ser på kropp och ideal, 

samt hur detta påverkar deras tankar och känslor. 
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Teori och begrepp 
De teorier jag valt för att analysera mina resultat är Higgins (1987) Self-discrepancy Theory, 

och Frestingers (1954) The Social Comparison Theory. Den första handlar om hur skillnader 

mellan olika upplevelser av jaget, det faktiska, det ideala och borde-jaget och upplevelser av 

vad andra anser om dessa, kan leda till olika typer av känslor beroende på vilken typ av avvi-

kelse det handlar om. Den andra teorin handlar om hur människor jämför sig med andra för 

att utvärdera sina egna förmågor och åsikter och på så sätt få en bild av jaget. 

 

Self-discrepancy Theory  
 

Enligt Higgins (1987) finns tre grundläggande områden av jaget: det faktiska jaget, som är 

den representation av de egenskaper som du själv eller någon annan tror att du faktiskt besit-

ter, idealjaget, som är den representation av de egenskaper som du själv eller någon annan 

skulle vilja att du hade, det vill säga en representation av någons förhoppningar, ambitioner 

eller önskemål om dig och borde-jaget som är representationen av de egenskaper som du själv 

eller någon annan anser att du bör eller borde ha, alltså en representation av någons känsla av 

din plikt, skyldigheter eller ansvar. Exempel på detta är konflikten en del kvinnor känner mel-

lan deras egna önskningar att bli framgångsrika yrkesmässigt och andra människors förvänt-

ningar att de ska vara husfruar och mödrar (Higgins, 1987) 

 

Higgins (1987) menar också att det inte räcker att skilja mellan olika domäner av jaget, man 

måste också överväga vilkas perspektiv på jaget som är inblandade. Han nämner två grund-

läggande ställningstaganden om jaget. Dessa ställningstaganden definieras som en synpunkt 

från vilken du kan bedömas som återspeglar en uppsättning attityder eller värderingar: din 

egen personliga synvinkel och en annan betydande persons synvinkel, till exempel föräldrar, 

syskon, respektive, vän, tränare. En person kan möta detta från ett antal betydande andra 

(Higgins, 1987). 

 

Om man kombinerar varje domän av jaget med vart och ett av ställningstagandena på jaget, 

ger det enligt Higgins (1987) sex grundläggande typer av representationer av jag-tillståndet: 

faktiska/egna, faktiska/andra, ideal/eget, ideal/andra, borde/eget och borde/andra. De två 

första, speciellt faktiskt/eget, utgör det som vanligen menas med en persons självbild. De öv-

riga fyra kan ses som guider för jaget. I Self-discrepancy Theory säger man att människor har 
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olika självguider som de särskilt motiveras av att möta. En del har kanske bara ideal-

självguider, medan andra bara har ”borde” (Higgins, 1987). 

 

Avvikelser mellan självuppfattning och självguider och avvikelser mellan olika självguider är 

i Self-discrepancy Theory förknippade med olika motivationsanlag. Mest uppmärksamhet i 

litteraturen har, enligt Higgins (1987) avvikelserna mellan självuppfattningen och självgui-

derna fått, exempelvis skillnaden mellan faktiskt/eget och ideal/eget eller mellan faktiskt/eget 

och ideal/andra. 

 

Higgins (1987) menar att om en person har avvikelser mellan sitt faktiska jag och sitt eget 

idealjag innebär det att personens faktiska egenskaper, från dennes ståndpunkt, inte matchar 

det ideal som denne önskar att vara. När de personliga önskemålen och förhoppningarna inte 

infrias förutspås att personen ifråga kommer vara sårbar för känslor relaterade till nedslagen-

het, besvikelse och missnöje. 

 

Om en person har avvikelser mellan sitt faktiska jag och andras ideal för dem, innebär det 

enligt Higgins (1987) att den inte lever upp till de standards som en annan person önskar att 

hen skulle. Även här handlar det som nedslagenhet som följd och känslor som skam och för-

lägenhet, eftersom de känner att de misslyckats med att leva upp till dessa förväntningar och 

således känner att andra är besvikna på dem. 

 

En skillnad i faktiskt/eget och andra/borde innebär att hur personen är och vad denne gör, inte 

lever upp till det som den tror att andra människor anser vara hans eller hennes skyldighet och 

plikt att vara. Detta är kopplat till straff och därför förutspås personen vara mer sårbar för 

känslor som rädsla och upplevelse av hot (Higgins, 1987). 

 

Avvikelser mellan faktiskt/eget och borde/eget handlar om att den som personen är och det 

den gör, utifrån sin egen syn, inte matchar det som denne själv anser vara sin plikt och skyl-

dighet. Liksom den föregående avvikelsen handlar detta om en rädsla för negativa utfall som 

ofta innebär att man är speciellt mottaglig för känslor som skuld, självförakt och oro, eftersom 

dessa ofta uppkommer när en person tror att den överträtt en egen moralisk standard (Higgins, 

1987). 
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Higgins (1987) påpekar att låg självkänsla ofta är förknippad med hög avvikelse mellan fak-

tisk och ideal. 

 

Social Comparison Theory 
The Social Comparsion Theory (Frestinger, 1954) förklarar hur människor utvärderar sig 

själva, sina egenskaper och åsikter genom att jämföra sig med andra. Detta för att minska 

osäkerheten inom dessa områden och lära sig att definiera sig själv. 

 

Den första som presenterade teorin var psykologen Leon Frestinger (1954), därefter har flera 

tilläggs gjort. Frestinger (1954) hade i sin inledande teori nio stycken huvudhypoteser, dessa 

är (fritt översatt):  

 

H1. Människor har ett grundläggande driv efter att utvärdera sina åsikter och förmågor. Detta 

gör man genom objektiva, ickesociala medel. 

 

H2. Om det inte finns objektiva, ickesociala medel tillgängliga, utvärderar människor sina 

åsikter och egenskaper i förhållande till andra människor. 

 

H3. Tendensen att jämföra sig själv med en annan person minskar när skillnaden mellan den-

nes åsikter och egenskaper och ens egna ökar. 

 

H4. Det finns ett enkelriktat driv uppåt när det gäller egenskaper, vilket det inte gör på samma 

sätt med åsikter. Vi vill prestera bättre och bättre, men då det gäller åsikter finns ingen sådan 

rangordning, en åsikt kan inte vara bättre än en annan. 

 

H5. Det finns ickesociala begränsningar som gör det svårt eller omöjligt att förändra sina 

egenskaper. Dessa restriktioner är dock frånvarande då det gäller åsikter. Med andra ord, du 

kan ändra din åsikt om du vill, men oavsett hur motiverad du är kan det finnas faktorer som 

gör det omöjligt att förändra dina egenskaper. 

 

H6. Upphörande av jämförelse med andra följs av fientlighet och inskränkning i den utsträck-

ningen att fortsatt jämförelse med dessa individer innebär obehagliga konsekvenser. 
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Åsikter som inte stämmer överrens med övriga i gruppen kan tolkas som motstånd och leda 

till utstötning från gruppen. Egenskaper däremot skiljer sig lite här.  

 

H7. Alla faktorer som ökar betydelsen av någon särskild grupp som en jämförelsegrupp för en 

viss åsikt eller egenskap, kommer att öka trycket mot enhetlighet av denna förmåga eller ytt-

rande inom gruppen. Om en åsikt eller egenskap inte är av vikt för en person kommer denne 

heller inte sträva efter detta. Generellt är det så att ju viktigare det är för personen, ju mer rela-

terat det är till socialt beteende och ju mer omedelbara beteenden är, desto större blir drivet 

efter jämförelse. 

 

H8. Om personer, som är mycket avvikande från ens egna åsikter och egenskaper, uppfattas 

som annorlunda än en själv då det gäller dessa egenskaper, blir tendensen att begränsa områ-

det av jämförbarhet starkare. Om du har uppfattningen om att någon annan är mycket bättre 

än du inom ett visst område, slutar du att jämföra dig med denne. 

 

H9. När det finns en mängd av åsikter eller egenskaper i en grupp, kommer den relativa styr-

kan av de tre uttrycken för påtryckning mot samstämmighet vara annorlunda för dem som är i 

närheten av gruppens typvärde, än för de som är långt i från detta. De som ligger nära kom-

mer att ha starkare tendenser att vilja förändra andras position, svagare tendenser att försöka 

begränsa möjligheterna till jämförelse och ännu svagare tendenser att vilja ändra den egna 

åsikten. Hur benägna gruppens medlemmar kommer vara att ändra sin åsikt mot en mer en-

hetlig sådan beror på flera faktorer, exempelvis hur starkt trycket är och hur hårt motståndet 

är. Detta gäller inte egenskaper, då det endast är åsikter om egenskaper som kan förändras 

genom grupptryck. 

 

Frestingers (1954) teori om social jämförelse har utvecklats och bearbetats av flera efterföl-

jande forskare. Den har också tidigare använts i studier om idrottares kroppsbild, exempelvis 

Kosteli (2014). 

 

Metod 
 

Studiens syfte - att undersöka kastartjejers syn på kroppen och de ideal som figurerar i de 

olika miljöer de rör sig i - lämpade sig bäst att genomföras med en kvalitativ metod eftersom 
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jag ville se vad målgruppen faktiskt tyckte, inte hur många som gjorde det. Gratton och Jones 

(2004, s.22) skriver att kvalitativ forskning handlar om att fånga icke-mätbara värden, som till 

exempel tankar, känslor och upplevelser, alltså kvaliteter som inte går att mäta i siffror. Jag 

upplever inte att det syfte eller de frågeställningar jag har går att svara med siffror, så därför 

valde jag den kvalitativa metoden. De skriver också att en kvalitativ studie inte heller är bero-

ende på antal deltagare på samma sätt som en kvantitativ är, utan bygger på ett mindre urval, 

men med rik och subjektiv data (Gratton & Jones, 2004, s.24). Detta passar också denna stu-

die bättre då jag är ute efter mer djupgående och komplexa svar, hellre än att finna någon 

slags generalisering. Nackdelen med en kvalitativ studie är att resultatet inte blir generaliser-

bart så som ett resultat från en stor kvantitativ studie skulle kunna bli. Jag vet endast vad del-

tagarna tänkte och kände, inte vilka tendenser som finns hos kastartjejer i allmänhet. 

 

Liksom Gratton och Jones (2004, s.27) skriver är vanligast inom kvalitativ forskning, använde 

också jag mig av ett induktivt tillvägagångssätt. Eftersom jag inte i förväg kunde veta vad 

som skulle komma fram började jag med att samla data för att analysera och sedan utveckla 

detta med teori. 

 

Fokusgrupper 
Jag valde att använda mig av fokusgrupper i denna studie, då jag upplevde att studiens syfte i 

högre grad kunde uppnås genom det djup som diskussionerna och interaktionerna mellan del-

tagarna kan ge. Eftersom gruppsamtal ger en möjlighet till vidare diskussioner mellan delta-

garna kan en rikare information insamlas, än om varje deltagare skulle frågats individuellt 

(Denzin & Lincoln, 2005, s.903, Gratton & Jones, 2004, s.154-155, Hassmén & Hassmén, 

2008, s.263). Liksom Gratton ochJones skriver kan gruppsituationen göra det lättare att öppna 

upp sig i frågor som annars hade upplevts svåra i en intervjuare-respondentsituation.  

 

En fokusgrupp brukar bestå av fyra till tolv personer (Gratton & Jones, 2004, s.155, 

Hassmén& Hassmén, 2008, s.263). Hassmén och Hassmén (2008, s.263) skriver att om ämnet 

är av känslig karaktär kan en mindre grupp, fyra till sex deltagare, vara lämplig. Av denna 

anledning valde jag två fokusgrupper med fyra deltagare i varje, eftersom jag ansåg att ämnet 

kunde vara svårt att prata om i större grupp. Enligt Gratton & Jones (2004, s.155) ska delta-

garna helst inte mötts tidigare om detta är möjligt. I min studie går jag dock emot detta av två 

anledningar. För det första är det svårt att hitta svenska kastartjejer som inte har träffats, man 
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ses på tävlingar och landslagsevent och inte helt sällan tränar man ihop. För det andra kände 

jag att med ett ämne som för många upplevs som känsligt och personligt var trygghet i grup-

pen a och o. Detta går också i linje med det Hassmén och Hassmén (2008, s.263) skriver om 

fördelarna med ett homogent urval i fokusgruppsstudier. Tvärtemot Gratton och Jones (2004, 

s.155) påpekar de att en redan existerande grupp där deltagarna sedan tidigare är vänner kan 

vara positivt för datainsamlingen. Att jag som samtalsledare sedan tidigare kände deltagarna 

och dessutom själv är kastartjej ser jag som positivt för studien. George (2005), som också 

gjorde en studie i en grupp hon själv tillhörde, skriver om fördelarna med att som forskare ha 

delat upplevelser och känslor med respondenterna. Dels var det lättare för henne att på ett 

naturligt sätt observera och ställa frågor, dels gav relationen ett öppnare klimat dem emellan. 

 

Miljön är också viktig för upplevelsen av trygghet i gruppen, vilket påverkar respondenternas 

öppenhet och således resultatets detaljrikedom. Jag valde därför att genomföra första intervjun 

hemma i min lägenhet, eftersom flera av deltagarna varit hemma hos mig tidigare. Detta var 

också ett önskemål från en av deltagarna som tyckte det kändes lättare och mindre stelt i den 

miljön. För att göra situationen än mer samtalslik och lättsam bjöd jag på något att äta. Även 

under andra intervjun bjöds det på tilltugg, men denna hölls i ortens friidrottsförenings klubb-

rum vid arenan. Anledningen till detta var att samtliga deltagare varit där, hittade och kände 

sig troligen trygga i miljön. Dessutom var det trevligt med en soffgrupp att sitta i, vilket för-

stärkte känslan av ett samtal mer än en intervju.  Miljövalet var i linje med det Hassmén och 

Hassmén (2008, s.264) skriver om att den valda miljön skall vara trevlig och bekväm och lätt 

för deltagarna att ta sig till. Eftersom två av deltagarna, en i varje grupp, befann sig på läger 

fick dessa vara med genom videosamtal via Skype.  

 

Samtalet i fokusgruppen fungerar i princip som en semistrukturerad intervju med intervjuaren 

som samtalsledare (Gratton & Jones, 2004, s.155). Dennes roll är att leda samtalet på rele-

vanta spår och att se till så att alla kommer till tals. Detta görs lättast genom just en semistruk-

turerad intervjuguide, det finns en plan, men samtalet får ändå flyta relativt fritt och följdfrå-

gor både från intervjuaren och deltagarna är möjligt. Genom fokusgruppen demokratiseras 

forskningsprocessen och ägandeskapet förflyttas mer mot deltagarna, vilket också ger mer 

dialog genom interaktioner deltagarna emellan och en mer mångröstad text med ett bredare 

perspektiv (Denzin & Lincoln, 2005, s904). Nackdelen med fokusgruppen är om vissa med-

lemmar inte tar för sig, utan låter andra, starka röster svara för gruppen. 
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Gratton & Jones (2004, s.155) påpekar också att det är viktigt att spela in samtalen, för att få 

med all information. Således valde jag att spela in samtalen med diktafon och därefter tran-

skribera materialet och utifrån detta kategorisera svaren med frågeställningarna som grund.  

 

Urval 
Studien genomfördes i två fokusgrupper med vardera fyra respondenter. Deltagarna fick alla 

fylla i uppgifter om ålder, antal år som friidrottare, ålder vid kastspecialisering, familj, meriter 

och gymnasial utbildning men mera (se Bilaga 1).  

 

Fokusgrupp ett (F1) bestod av kastare tävlandes i J22-klassen och fokusgrupp 2 (F2) bestod 

av två seniorkastare samt två före detta kastare på elitnivå. Åldrarna varierade alltså mellan 

20-22 år i F1, med en medelålder på 21 och 26-41 i F2, med medelåldern 33.25 år. I F1 hade 

deltagarna tillsammans 48 år inom friidrotten, med ett medelvärde på 12 år. Skillnaderna var 

mellan 10 och 15 år. I F2 fick deltagarna tillsammans ihop 84 år som friidrottare, med ett me-

delvärde på 21 år och en sträckning mellan 15 och cirka 28 år. 

 

Åldern vid kastspecialisering varierade mellan 13 och 16 år, med en medelålder på 14.75 år i 

F1 och i F2 låg tidigaste specialiseringen vid 13 års ålder och senaste vid 15. Här var medel-

åldern 14.25 år. De av deltagarna som avslutat sina friidrottssatsningar hade gjort detta för 

cirka 7 respektive 5 år sedan. 

 

Grenarna som representerades var kula, två personer slägga, tre diskus och två spjut. Två av 

deltagarna kombinerade dock ibland flera grenar, så läggs dessa till blir det ytterligare en dis-

kus, en kula och en slägga. Alla deltagarna var under studiens genomförande bosatta i samma 

ort i södra Sverige och hade träffats tidigare.  

 

Deltagarna var alla, eller hade varit, elitsatsande kastare med majoriteten på landslagsnivå för 

seniorer. Bland meriterna fanns förutom ett flera SM-medaljer på både junior- och seniornivå, 

dessutom ett antal Finnkamper varav ett stort antal segrar, svenska junior rekord och delta-

gande i ett antal internationella junior- och seniormästerskap.  

 

Respondenterna valdes ut genom ett handplockat, homogent urval. Enligt Hassmén och 

Hassmén (2008, s.110) är ett homogent urval en metod som används för att få förståelse för 
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en mycket specifik grupp, i detta fall svenska kastartjejer, och används ofta i gruppintervjuer. 

Samma författare skriver också att i studier med fokusgrupper handplockas ofta deltagarna 

efter syftet och med målet att få så innehållsrik data som möjligt och en bra gruppdynamik. 

Detta innebär oftast en homogen grupp, ibland till och med en redan existerande grupp av 

vänner, eftersom det är lättare att uttrycka åsikter om man liknar varandra (Hassmén & 

Hassmén, 2008, s.263). I denna studie kände deltagarna redan varandra i olika hög grad. 

Vissa var nära vänner och träningskompisar, andra var mer ytligt bekanta. Samtliga delade 

intresset för träning och då i synnerhet kast och bodde i samma område under perioden för 

studien. Detta bör ha bidragit till en mer homogen grupp med liknande erfarenheter, men ef-

tersom de sysslade med olika grenar, var i olika åldrar och hade olika intressen vid sidan om 

borde urvalet ändå inte blivit för homogent då detta kan innebära en risk att deltagarna för 

snabbt kommer till enighet (Hassmén & Hassmén, 2008, s.263). Majoriteten av deltagarna var 

dessutom inflyttade till staden, vilket borde innebära en viss skillnad i erfarenheter.  

 

Urvalets homogena karaktär innebar att överförbarheten kan bli lidande, är det så här i andra 

delar av landet hos kastartjejer eller är det miljön som skapat upplevelsen? Eftersom kastarna 

i denna studie hade olika bakgrund och tävlade för flera olika föreningar och det faktum att 

kastartjejer i sig är en rätt homogengrupp, tror jag att resultatet ändå är replikerbart inom Sve-

rige och kanske även andra länder som delar de samhälleliga ideal som finns här.  

 

Trovärdighet och överförbarhet 
Gratton och Jones (2004, s.155-156) poängterar att det finns en risk med fokusgrupper att 

deltagarna anpassar sina svar efter vad de tror bäst passar in, eller imponerar mest på övriga i 

gruppen. Det är alltså viktigt att ha grupptryckets inverkan klart för sig. Självklart kan också 

det faktum att deltagarna kände varandra - och mig - påverkat resultatet, både positivt och 

negativt. Det kan öppna upp för djupare diskussioner, men det kan också påverka svaren på 

det sätt att man väljer att undanhålla information eftersom man vet att man snart stöter på 

varandra igen.  

 

Forskningsetikiska  riktlinjer 
Enligt Vetenskapsrådet (1990) finns fyra grundläggande krav för att skydda de individer som 

ställer upp i forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nytt-
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jandekravet. Dess krav måste tas hänsyn till i forskningen och det har jag gjort på följande 

sätt: 

Informationskravet 

Deltagarna ska vara medvetna om vilka villkor det är som gäller och vilka rättigheter de har. 

De ska få information om att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som. Jag började 

med att personligen kontakta deltagarna och i stora drag berätta om tankarna kring studien 

och vad det skulle innebära av dem. Deltagarna fick också ett dokument med information om 

studien (se Bilaga 2), vad den skulle användas till, om rätten till anonymitet och möjligheten 

att avbryta deltagandet. Jag var också noggrann med att påpeka att deltagandet var frivilligt. 

 

Samtyckeskravet 

I studier där deltagarnas aktiva medverkande krävs måste ett samtycke från deltagarna inhäm-

tas. Deltagarna har rätt att själva bestämma hur länge och på vilka villkor de vill delta i stu-

dien, utan några påtryckningar utifrån. Eftersom studien var en fokusgruppsstudie innebar 

själva deltagandet att uppgiftslämnarna samtyckte till deltagande och också hade möjlighet att 

avbryta om de ville. Som tidigare nämnts informerade jag dem om detta innan. Deltagarna 

fick också möjlighet att själva titta igenom svaren och att dessa framkom så som det var me-

nat, eller om de ville stryka eller lägga till något. Detta var också något som tillämpades i 

Mosewich med fleras studie (2009), vilket gav deltagarna chansen att själva styra innehållet 

och på det sättet undvika tolkningsfel eller information som inte samtyckts till. Vetenskapsrå-

det rekommenderar också detta vid särskilt känsliga avsnitt och tolkningar. Det var dock end-

ast en deltagare som ville utelämna vissa delar av transkriberingen och eftersom just dessa 

delar ändå inte svarade på frågeställningarna påverkades resultatet inte av detta. 

 

Konfidentialitetskravet 

Deltagarnas information och uppgifter ska alltid behandlas med respekt för integritet, särskilt 

i etiskt känsliga frågor. Som forskare bör man vara medveten om att även om man inte näm-

ner individerna vid namn kan informationen, om den är detaljerad, ändå spåras av vissa lä-

sare. För att skydda respondenterna har jag därför valt att inte skriva ut vare sig riktiga, fiktiva 

eller ens siffror som namn på respondenterna. Eftersom "kastartjejer i södra Sverige” är en 

ganska smal målgrupp ville jag genom detta i möjligaste mån säkerhetsställa att det inte går 

att spåra vem som sagt vad.  
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Nyttjandekravet 

De uppgifter som insamlats till forskningsändamål får inte lånas ut för kommersiellt bruk, 

eller användas till beslut för åtgärder rörande den enskilde.  

 

Intervjuguide och pilotstudie 
Jag valde att genomföra gruppintervjuerna utifrån en semistrukturerad intervjuguide (se Bi-

laga 1). På detta sätt fick jag möjlighet att anpassa mina frågor utifrån situationen och grup-

pens respons, men hade samtidigt en tydlig struktur som såg till att fokus låg på de frågeställ-

ningar jag satt upp. Intervjuguiden skrevs med utgångspunkt från de riktlinjer som Gratton 

och Jones (2004, s.144) tar upp. Jag började med att introducera syftet och strukturen på in-

tervjun, samt återigen poängtera de forskningsetiska riktlinjerna (se tidigare kapitel). Delta-

garna fick skriftligt svara på kortare frågor rörande ålder, år i friidrotten, familj, meriter och så 

vidare (Bilaga 1).  Eftersom både jag och deltagarna redan var bekanta med varandra och att 

även jag som själv varandes kastare tillhörde gruppen, valde jag att gå ifrån de från litteratu-

ren rekommenderade "ice breaking-frågorna". Enligt Gratton och Jones (2004, s.144) bör jag 

som samtalsledare inleda med lite lättare frågor, för att skapa rapport och tillit i gruppen. De 

frågor som kan uppfattas som känsliga och hotande ska sparas till sist. Till viss mån följde jag 

detta då jag inte gick in på för personliga frågor först, utan försökte att hålla dem ganska ge-

nerella. Dock skulle de kunna uppfattas som känsliga i ett sammanhang där man inte tidigare 

träffats. Av tidigare nämnda anledning sparade jag heller inte på de tuffa frågorna eftersom vi 

redan hade rapport i gruppen. Istället var jag mer konsekvent med Gratton och Jones andra 

råd, nämligen att gruppera frågorna efter ämne och inte hoppa mellan ämnena. Jag inledde 

med övergripande diskussioner om ideal, för att sedan gå in på omgivningen och tränarens 

roller. Efter det pratade vi mer om hur det såg ut inom friidrotten. I nästa block diskuterades 

kroppsbild och ideal ur ett genusperspektiv för att slutligen mynna ut i samtal om en idrot-

tande kropp i ett socialt sammanhang (se bilaga). Eftersom vissa av frågorna var personliga 

och kunde uppfattas som känsliga var jag noggrann med att följa Gratton och Jones (2004, 

s.147) råd om att förklara dessa frågors syfte för studien då detta enligt författarna skulle un-

derlätta för respondenterna att öppna sig. 

 

Metodlitteraturen rekommenderar att man innan den riktiga studien genomför en pilotstudie 

för att testa frågorna och strukturen på intervjuguiden. Detta blir som ett genrep inför den rik-

tiga intervjun och jag får då en chans att rätta till eventuella oklarheter i guiden, samt öva mig 

på rollen som samtalsledare (Gratton & Jones, 2004, s.144, Nyberg & Tidström, 2012, s.130). 
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Helst ska pilotundersökningen vara på samma sätt som den stora undersökningen, men i 

mindre skala. Optimalt är om respondenterna tillhör samma grupp som deltagarna i huvudstu-

dien (Nyberg & Tidström, 2012, s.130). Detta var dessvärre svårt att lösa i mitt fall då jag 

redan finkammat området på respondenter till huvudstudien. Enligt tidigare nämnda författare 

kan man testa sin studie på vänner och bekanta, så i brist på kastare testade jag frågorna på en 

innebandymålvakt som dessutom tidigare varit både simmare och dragkampare på elitnivå. 

Hon var emellertid äldre än deltagarna i studien, men eftersom hon hade erfarenhet av både 

uppsatsskrivande och en lång idrottskarriär, kändes det som om pilotstudien gav mig mycket 

inför fokusgrupperna.  

 

Genom att testköra mina frågor upptäckte jag att vissa av frågorna inte var så tydliga som jag 

först uppfattat dem. Dessa fick jag omformulera så att syftet framkom tydligare. Några utav 

frågorna var upprepningar av varandra, vilket jag heller inte uppfattat tidigare då jag bara läst 

igenom dem själv. Jag valde att i vissa fall behålla upprepningarna, men ge dem mindre plats, 

dels för att styra in på nya ämnen och dels för att ge en chans till tillägg om nya tankar fram-

kommit. Genom pilotundersökningen märkte jag också att vissa frågor gick att tolka på olika 

sätt och att det var svårt att förutsäga vilka svar som skulle komma. Detta gjorde att jag insåg 

att följdfrågor fick komma spontant och att jag under själva undersökningen skulle få stryka 

vissa frågor som eventuellt besvarades i tidigare frågor. Gratton och Jones (2004, s.144) på-

pekar att det är viktigt med tydligt formulerade frågor och att deltagarna förstår relevansen av 

dessa. De förslår att samtalsledaren i tveksamma fall förklarar syftet med frågan för deltagar-

na, vilket jag också märkte i pilotundersökningen var viktigt och fick ett bra tillfälle att öva 

mig i. 

 

Självklart var det svårt att utvärdera vissa frågor som var speciellt anpassade till just kastare, 

men genom min egen erfarenhet som kastare och hennes syn på det som utomstående kunde 

vi ändå diskutera relevansen och tydigheten av dessa frågor och hur de kunde tolkas av delta-

garna. Jag förstår att det precis som Nyberg och Tidström (2012, s.130) skriver att det är lät-

tare att utvärdera intervjuguiden om pilotundersökningen matchar målgruppen, men tycker 

ändå att jag fick en tankeställare genom min testkörning, som ledde till några mindre föränd-

ringar av guiden.  
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Resultat och analys 
Här nedan kommer resultat från studien att presenteras. Resultaten har placerats in efter fråge-

ställningarna och varje frågeställning är uppdelad i underrubriker. Efter varje avsnitt sker en 

analys kopplat till Self Discrepancy Theory (Higgins, 1987) och The Social Comparsion The-

ory (Frestinger, 1954). 

 

Vad har deltagarna för tankar kring kropp och ideal? 
I detta avsnitt kommer deltagarnas tankar kring kropp och ideal att presenteras. I första delen 

diskuteras kroppsideal i förhållande till tjejerna själva, samhället och idrotten. Nästa del hand-

lar om en fungerande och presterande kropp. Del tre behandlar närmare de kontextuella skill-

naderna som deltagarna upplevde då det gällde kroppen och i sista delen presenteras den ut-

veckling av kroppsbilden som tjejerna haft. 

 

Drömkroppen? 

För att reda ut vika ideal som deltagarna upplevde att de på ett eller annat sätt utsattes för och 

som cirkulerade i de kretsar de rörde sig, fick de svara på frågor om hur deras egen dröm-

kropp skulle se ut, men också vilka kroppsideal som samhället skapat och vilka ideal som 

fanns i respektive idrottsgren (se Bilaga 1). I båda grupperna blev svaren ganska samstäm-

miga, men fokus skiljde sig lite grupperna emellan. Flera av deltagarna, framför allt de yngre, 

hade svårt att svårt att se drömkroppen ur ett helhetsperspektiv, det var antingen den önsk-

värda kroppen inom idrotten eller oberoende av idrotten. Svaren skiljde sig också lite åt, bero-

ende på vilken inriktning de valde. 

 

"Ja, alltså någonstans är det ju så att man vill kasta så långt som möjligt. Och då lite hur man be-

höver se ut för att göra det. Sen är det ju klart att man kanske har en bild av hur man helst skulle 

vilja se ut som inte alls har med hur man kastar att göra. Typ. (skratt)"(F1) 

 

Ingen utav tjejerna ville vara "pinnsmala" som någon uttryckte det. Deltagarna önskade en 

hälsosam, sund och "lagom" kropp, gärna vältränad.  

 

"Oj, eh en frisk och sund kropp. Ja, varken åt det ena eller andra hållet. Svenskt lagom! 

(skratt)"(F2) 
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Tjejerna upplevde att smalt fortfarande ansågs som önskvärt hos omgivningen, samtidigt som 

de märkt en skiftning i kroppsideal mot ett mer vältränat sådant. Dock handlade det fortfa-

rande mer om musklernas utseende än funktion ansåg några, det handlade inte om någon 

muskelbulk, utan snarare en tonad kropp med låg fettprocent. 

 

"Fast det känns som det ska vara, alltså vältränad fast fortfarande väldigt tonad (ja). Du ska inte 

vara vältränat stark (nej) utan bara så att det ska synas."(F1) 

 

 Samtidigt ansåg de äldre att det var mer accepterat idag att vara stark som tjej, vilket de 

själva också upplevt på gymmet.  

 

"[...]. Asså det märker man ju bara själv nu när jag tränar liksom på [...] och så och lyfter tungt. 

Liksom både killar och tjejer kommer ju fram och liksom tycker det är asså både att man liksom 

ser snygg ut i musklerna och liksom blir imponerad av ens styrka. På ett positivt sätt! "(F2) 

 

Idealkroppen för idrottsgrenen skiftade lite beroende på gren, men vissa specifika egenskaper 

önskades i alla. Långa armar var något som uppfattades som fördelaktigt både i diskus, slägga 

och spjut. Styrka var väsentligt i alla grenar, men det skulle främst vara funktionella och ex-

plosiva muskler. I framförallt diskus var kroppslängden en betydande faktor, ansåg tjejerna. 

Det var svårt att kasta långt menade de om man var för kort. 

 

"Ja, det finns ju inte så många i världseliten som är korta, korta och små. Många är ju långa 

(mm), långa armar, kanske helst över 1.80, jag kände mig ofta väldigt liten när jag var ute, men 

jag är ju inte särskilt liten egentligen (skratt) jag kände mig ganska liten."(F2) 

 

I släggan upplevde deltagarna kroppsformen som minst avgörande. Där kunde man se ut på 

väldigt olika sätt och ändå kasta långt. Beroende på kroppsform anpassades tekniken, exem-

pelvis innebar det färre rotationer för de längre kastarna. 

 

"[...] Så att beroende på vilken kroppskonstitution du har, det påverkar liksom hur du kastar 

också, asså teknikmässigt. Ju fler, det är ju fler längre som kör med tre snurr till exempel[...]"(F2) 

 

I diskus och kula ansågs en viss tyngd bakom redskapet vara ett måste för att kunna prestera 

på en högre nivå.  
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"[...]det krävs ju ändå att man är lite större för att kunna få iväg, man kan ju inte väga 50 kilo lik-

som och stöta kula 17, asså det funkar ju inte!" (F1) 

 

I spjutet däremot kunde en för stor kroppsmassa, oavsett om det var muskler eller annat, vara 

till nackdel då risken för skador ökade av den högre belastningen.  

 

"[...]är man för tung liksom så går man sönder mer och det kanske är likadant i era grenar som i 

spjut då, med fötter och knän och rygg och allt det där."(F2) 

 

Analys 

När drömkroppen skulle beskrivas var önskemålen inte utformade efter kastlängder, samtidigt 

som tankarna på en kropp för kast alltid fanns med. Deltagarna kunde inte tänka på dröm-

kroppen utan att samtidigt reflektera över hur detta samverkade eller inte samverkade med 

kastarkroppen. Här krockade idealen från två olika grupper för deltagarna. Som Festinger 

(1954) skriver i sina hypoteser är det antingen det ideal som har starkast påtryckning, eller det 

som ligger närmst ens egna åsikter och egenskaper som man kommer jämföra sig med. I den 

sociala miljön var påtryckningarna ibland starka och därför fanns dessa tankar med i bilden 

även hos tjejerna. Samtidigt fanns också i idrottsmiljön tydliga ideal, ofta närmare tjejernas 

faktiska jag och således var det lättare för dem att jämföra sig här. Enligt Higgins (1987) kan 

avvikelser mellan faktiskt jag och ideal-jag skapa negativa känslor av besvikelse och miss-

nöje. Genom att sträva mot ett ideal mer likt det faktiska idealet elimineras risken för dessa 

känslor. 

 

Samhällets ideal ansågs fortfarande vara smalt, men nu skulle det också vara vältränat. Dock 

inte biffiga muskler i första hand, utan tonade. De äldre tjejerna upplevde en ökad acceptans 

hos omgivningen för styrka och muskler hos tjejer, vilket de trodde att gymkulturen bidragit 

till.  

 

Tjejerna upplevde att kroppen hade betydelse för prestationen, men att det inte var allt. Idealet 

varierade mellan grenarna där diskus och kula framförallt krävde en större kroppsmassa. 

Kroppslängd påverkade i samtliga grenar, men framförallt i diskusen var det avgörande för att 

kunna prestera på världsnivå. Slägga var den gren som deltagarna ansåg mest oberoende av 

kroppsform. I framförallt spjutet betonades en hållfast kropp, men i alla grenar var muskler 

och styrka något väsentligt. 
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Kopplat till The Social Comparsion Theory (Frestinger, 1954) skulle man kunna tänka sig att 

tjejernas ideal var kopplade till de värderingar och åsikter som fanns i de kontexter de befann 

sig i. De påverkades således av de människor som fanns i omgivningen. Enligt Frestingers 

(1954) tredje hypotes minskar tendensen att jämföra sig med andra personer ju större skillna-

den är mellan åsikter och förmågor. Detta skulle kunna förklara varför ingen av tjejerna drogs 

åt det pinnsmala hållet, utan hellre ville se hälsosamma och vältränade ut. Dessa ideal var mer 

i linje med idealen inom idrottsmiljön och låg således närmare deras egna åsikter och för-

mågor. Ligger omgivningens standarder för långt från ens egna egenskaper undviker man 

jämförelser med dessa. 

 

En fungerande och presterande kropp 

När tjejerna talade om sina kroppar var det övervägande med ett prestationsperspektiv. Krop-

pen var ett redskap för att prestera och då var det också viktigt att den fungerade som den 

skulle. Framför allt hos de lite äldre var tankarna om skador och att bygga en hållfast kropp 

nära tillhands. All eventuell omformning av kroppen exempelvis genom styrketräning eller 

viktminskning/viktuppgång var med fokus på att hålla sig hel och kunna kasta långt. 

 

"Men det pratar ju jag med min tränare då hehe om varje säsong nästan, alltså inte konstant eller 

så, men asså när säsongen närmar sig så måste jag i alla fall, enligt vår teori gå ner lite i vikt för 

att jag ska hålla mig skadefri [...] men det är ju inte utifrån idealet att vara smal, utan det är ju för 

att det ska hålla ihop kastmässigt (mm) ”(F2) 

 

På frågan vad muskler innebar för tjejerna var svaren entydiga i båda grupperna, styrka! Det 

var inte i första hand musklernas storlek eller definition, utan funktionen av dem. 

 

"Fast det inte behöver vara storlek typ som betyder styrka, utan funktion" (F1) 

 

När tjejerna jämförde sina kroppar med andra inom samma gren var det också ur ett prestat-

ionsperspektiv. De egenskaper man avundades och beundrade var de som gynnade kastläng-

derna exempelvis långa armar och rörlighet. 

 

"Och så istället mellan kastare, så åh hon har så långa vägar eller åh du har så, asså då är det på 

något sätt mer de kast, de idealkast-egenskaperna (mm) man ser hos andra (ja) åhh jag skulle ve-

lat haft hennes långa vägar eller ah hon kunde böja sig så mycket (mm)"(F1) 
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För de av tjejerna som avslutat karriären hade idealet ändrats och förflyttats mer mot utseende 

än prestation. De konstaterade dock att förr var kroppsidealet för dem helt prestationsinriktat. 

 

"[...] När man var aktiv då, då hade man ju, asså då tänkte man ju inte så mycket på hur man såg 

ut, man bara ville vara stark så att man skulle prestera på ett annat sätt, eller jag la inte så mycket 

vikt vid hur jag såg ut. Det har man ju sett på bilder att man var ju ganska stor och stark (skratt) 

på den tiden. [...]"(F2) 

 

Deltagarna hade fokus på att prestera och den kropp som gav bäst resultat var den som önska-

des. Dock hade de exempel på andra tjejer som varit duktiga i kast, men som låtit samhällets 

ideal segra. 

 

"Det är ju lite det när man pratar med lite yngre, typ de yngre tjejerna, eller gymnasietjejer när de 

typ håller på med kula och diskus, att en del vill ju inte lägga på sig den vikten, för de har själva 

en syn på hur de vill se ut (mm) (ja) Så det kan ju vara att antingen är man så fokuserad för att 

man vill bli bra och gör vad som krävs för att bli bra på det jag gör (mm) eller så tycker man inte 

att det  är värt det (mm, ja)"(F2) 

 

Analys 

En kropp för prestation inom sin gren vara vad samtliga deltagare i denna studie eftersträvade 

som aktiva. De var medvetna om att den idrottsliga idealkroppen och den bild av idealkrop-

pen som samhället skapat inte stämde överrens, men för dessa tjejer låg fokus på att bli bra i 

sin idrott och det andra fick skjutas åt sidan. Krävdes det en större kroppsmassa var man be-

redd att lägga på sig denna, likaså var man beredd att gå ner i vikt om det krävdes. Tränarnas 

tal om kroppen var också ur ett prestationsperspektiv. 

 

Deltagarna hade dock sett hur duktiga, yngre kastartjejer slutat eftersom de inte ville anamma 

det idrottsliga idealet fullt ut och därmed ”offra” samhällets. 

 

Kroppen var ett redskap för tjejerna, något som skulle hjälpa dem att prestera bättre. Fresting-

ers (1954) fjärde hypotes handlar om den mänskliga viljan att hela tiden sträva uppåt och vilja 

bli bättre. Enligt honom handlar det om egenskaper eftersom åsikter inte kan rangordnas på 

det sättet. För deltagarna var det just denna förbättring av egenskaper som var det viktigaste. I 

enlighet med Frestinger (1954) var det kastegenskaperna, alltså de egenskaper som skulle 
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göra dem till bättre kastare, som de såg hos sina konkurrenter och själva kunde önska sig. Det 

var också, precis som Social Comparison Theory säger, dessa människor inom samma kon-

text som de jämförde sig med. 

 

Kontextuella skillnader 

När deltagarna talade om sig själva och sina kroppar i olika miljöer skiljde sig det lite åt 

grupperna emellan. I F1 var det vanligt att tjejerna talade om andra som "normala" och såle-

des var de själva de onormala. I F2 däremot användes ordet "normal" om den sociala miljön 

utanför idrotten och vid ett tillfälle refererade en av tjejerna till "vanliga människor". Ett ex-

empel på denna distansering och poängtering av att de var annorlunda var när en av tjejerna i 

F1 beskriver en bild hon tagit tillsammans med två andra kastartjejer som båda var klart större 

än vad hon var. Respondenten var van vid att själv vara den som stack ut och var stor. För 

henne innebar situationen att vara mindre att hon kände sig normal. 

 

"De är ju båda två längre än mig och betydligt större än mig, så att det var lite såhär: Ojdå! Är 

det så här normala människor känner sig? (skratt)"(F1) 

 

Tillfällen då det var svårt att passa in med en idrottarkropp var förknippade med situationer i 

den icke-idrottsrelaterade kontexten. De yngre upplevde utelivet som en obekväm situation, 

både på grund av ovana att vara ute, men också kroppsligt relaterat.  

 

”-Jag tycker det är svårt när man ska gå ut och alla är såhär, särskilt när man inte är såhär, 

alltså jag går ju inte ut så ofta [...] 

– Ja, det blir ju lite såhär awkward asså (ja) jo lite obekväm lite såhär f-n, kollar runt och bara 

sådär ser inte jag ut! (skratt)" (F1) 

 

I friidrotten var det lättare att acceptera sin kropp och vara nöjd med den. Tjejerna i F1 kände 

en större trygghet med hur de såg ut tillsammans med andra kastartjejer och uppskattade sin 

storlek och styrka mer i detta sammanhang. 

 

"... och då är det ju en tillgång att man är stor och (mm), det är ju de som [...] asså, när man är 

utanför idrotten. det är ju då det märks (mm) för är man mitt uppe i det då är det ju bara Wohow 

jag har blivit stor och stark! (skratt) då är man ju bara inne idet, men det är som liksom när man 

kommer ut som man ska vara på något annat vis och man bara Ojdå hehe... (mm) När man kom-

mer ur sin lilla bubbla typ."(F1) 
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En av deltagarna i F2 tyckte dock tvärtom. Hon kände sig mer vältränad i en social miljö än 

vad hon gjorde i friidrottsmiljön. Ihop med andra friidrottare kunde hon känna sig otränad.  

 

"Mm, (tyst) asså jag kan nog tänka mig att jag känner mig liksom, det låter jättekonstigt, men mer 

vältränad kanske i ett socialt, i en social miljö, än i en friidrottsmiljö (mm) då tycker jag liksom att 

jag är otränad. (tyst)"(F2) 

 

En av tjejerna berättade att det var lättare att sträcka på sig när hon var i friidrottsmiljön. När 

hon sedan kom utanför friidrotten kunde hon känna att hon stället sjönk ihop för att passa in 

bättre när alla andra var så små och späda.  

 

"Nämen det är lättare att sträcka på sig lite när man var i sin friidrottsmiljö (ja) och typ att man 

var liksom, ja men då var man lite stolt över, men sen så sjönk man nästan ihop (mm) lite bara för 

att alla andra var så eller, små och späda då vill man också..." (F2) 

 

Upplevelsen av kroppsstorleken varierade således. I ett socialt sammanhang, med vänner ut-

anför kastet, kände sig tjejerna som jättar, medan de i en miljö med andra kastare kände sig 

små. En av deltagarna tyckte att denna variation kunde vara svår att förhålla sig till ibland.  

 

"[...] asså jag känner ju dem och de är jättebra kompisar, men jag är ju medveten om att jag är 

typ dubbelt så stor som de är (mm) asså ehh så det är lite sådär, det är ju så, man tänker ju på det! 

och så kommer jag till kastare och då är jag helt plötsligt liten!(mm) asså det blir såhär väldigt så. 

Kanske inte riktigt så att jag känner mig liksom obekväm det kanske är mer att det blir lite så här 

att Oj, hur ska jag förhålla mig nu! liksom (mm) man förhåller sig till sig själv på så olika sätt be-

roende på var man är! (mm)"(F1) 

 

Tjejerna tog upp fotografering som exempel på hur detta med kroppsstorlekens variation 

inom olika kontexter ibland blev väldigt tydligt. På bild blev skillnaderna med ens mer påtag-

liga. En av dem drog sig till minnes ett foto hon och två andra tjejer inom samma gren tagit, 

där reaktionen blev att Oj! det såg ju ut som ett "vanligt" foto av tre tjejer. Ingen stack ut eller 

såg stor ut.  

 

"Men likadant, när jag, [...] och [...] tog bild då var ju vi liksom jämnlånga (ja) så det såg ut som 

ett helt vanligt sånt där: "tre tjejer på en bild" (ja) Man bara, What! (skratt) Liksom man stack 

inte ut, man såg inte stor ut, man liksom bara, Oj!"(F1) 
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I fokusgrupperna fick deltagarna diskutera frågan om det spelade någon roll för dem vem som 

var fysiskt starkast i ett förhållande. Tjejerna i F1 var inne på att styrkan inte spelade så stor 

roll, men att storleken gjorde det. En av tjejerna konstaterade att om killen var väldigt liten, 

skulle inte hon känna sig bekväm, utan bara känna sig stor. Det var inte en fråga om vem som 

lyfte mest för hennes del, utan mer vem som var störst. 

 

"Näh, nu ska vi bli ytliga igen, men nu är jag ju anonym så det kvittar ju. Jag har svårt när någon, 

är killen jätteliten så känner jag mig jättestor hela tiden. Så är han ett huvud kortare och gänglig 

då är det svårt (mm) då blir jag inte bekväm i vem jag är (nej) å då är det, så på så vis beror det 

ju på vem som är starkast (mm) men inte så mycket på, mer vem som är störst (ja)"(F1) 

 

Uttalandet fick medhåll i gruppen.. På frågan om det var jobbigare för en man att partnern var 

starkare var svaret i F1 ett "ja". Samhället hade skapat en bild av att mannen ska vara starkast 

och det var tuffare för en kille om förhållandena var de omvända 

 

Analys 

Beroende på i vilken kontext tjejerna befann sig varierade kroppsbilden och tryggheten med 

sina kroppar. I en social miljö kunde de känna sig annorlunda och onormala, både på grund av 

kroppsbyggnad och på grund av att de så länge levt i friidrottsmiljön. Det var när tjejerna 

kände sig osäkra i olika situationer som tankarna kom om att förändra kroppen mot mer sam-

hälleliga ideal. Det kunde vara i provrummet, eller som de yngre tjejerna konstaterade: de få 

tillfällena de skulle gå ut. En av deltagarna upplevde sin kropp som mer vältränad i en social 

miljö, än vad hon gjorde i friidrottsmiljön. Annars var det oftare som tjejerna upplevde en 

större tillfredställelse över sina kroppar i en idrottslig miljö. Tillsammans med andra kastare 

uppskattade de istället sin storlek och sina muskler. De var då en tillgång, ett medel för att 

kasta långt. 

 

Återigen kopplar vi resultatet med Frestinger (1954) och hans teori som sociala jämförelser. I 

de kontexter och grupper tjejerna befann sig rådde olika åsikter om vad som var idealkroppen 

och beroende på var de befann sig jämförde de sig lättare med andra. Ett exempel på detta är 

deltagaren som tyckte att hon kände sig mer vältränad i en social miljö. Förhållandevis till 

andra utanför idrotten var hon betydligt mer vältränad, medan det i friidrottsmiljön fanns 

många fler som var det.  
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Deltagarnas upplevelse av sina kroppar skiljde sig åt i olika miljöer. Utanför "kastarbubblan" 

uppfattade de sig själva som stora jämfört med vänner och arbetskamrater. I friidrotten upp-

levde deltagarna i F2 att de var mer stolta över sina kroppar och sträckte således mer på sig. I 

en social miljö däremot sjönk de ihop eftersom människorna runtomkring ofta var mycket 

mindre och späda. Bland andra kastare kunde deltagarna känna sig små och som en av tjejerna 

uttryckte det, normala. Tydligast blev detta på bilder av dem tillsammans med andra kastare. 

De anpassade sig efter de som de hade att jämföra sig med och såg på sin kropp i förhållande 

till hur andra människor såg ut. Liksom Frestinger (1954) skriver i sin andra hypotes har 

människor ett behov av att jämföra sig med andra för att kunna definiera sitt eget jag. För tje-

jerna kunde detta innebära en förvirring då de både kontexterna de befann sig i skiljde sig så 

pass åt. Bland kastare, som var större, var de små och i sociala sammanhang var de stora. 

Detta upplevdes som svårt att förhålla sig till och kopplat till Frestinger fick de omdefiniera 

sina jag beroende på kontext. Likadant upplevde de sig som stora om en eventuell pojkvän 

skulle vara mindre, detta kändes inte bra tyckte deltagarna, kanske på grund av att det faktiska 

jaget och samhällets idealjag då avvek (Higgins, 1987). Det fanns en norm av att män skulle 

vara större och starkare och detta trodde tjejerna kunde vara svårt framför allt för en kille att 

avvika ifrån. 

 

Kroppssyn - en resa mot acceptans 

Tjejerna upplevde att de fått en annan relation till sin kropp ju äldre de blivit. Svårast ansåg de 

att det var i tonåren, då kände de sig annorlunda och mer osäkra med sin kropp. De påverka-

des mer av omgivningens ideal. Som äldre hade de förstått att de egenskaper som då kunde 

kännas jobbiga, var de som gav långa kast och därmed något som de accepterade. 

 

"Ja, asså när jag var ung och började för längesen, då hade jag ju träningskompisar som höll på, 

jag var några år yngre, de liksom halvbantade sådär till och från hela tiden, och då tänkte jag att 

det måste man ju göra, man kan ju inte vara stor och tjock så, utan man måste ju banta lite grand 

och så. Inte för att jag gjorde det så mycket men, men man fick liksom de impulserna (mm). Ähm, 

men sen kom jag till USA och så skulle man liksom bygga på sig lite grand, så då liksom föränd-

rades det. Att det var ju accepterat att man behövde ju inte väga 65kilo utan man kunde ju väga 

lite mera. Så att ja... Från ungdomen i alla fall."(F2) 
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Vissa av tjejerna hade lätt för att bygga styrka och i början kändes det svårt när andra runt 

omkring inte byggde på sig i samma omfattning. Detta var också något som så småningom 

accepterades. 

 

"[...]Asså jag vet när jag, asså började köra styrka och började bli stor och många andra runtom-

kring en inte blev lika stora, att ja man kanske inte ska bli så stor (mm). Ähm men jag hade ju 

ganska lätt för att bygga styrka och fick stora lår och liksom efter ett tag så bara accepterade man 

väl det (mm). Nu bryr jag mig inte alls, asså det får bli den byxstorleken det blir liksom (mm)"(F2) 

 

F1 ansåg inte att det idrottsliga idealet var något de tänkt på som yngre. Då hade det bara 

handlat om att ha kul och kasta långt. Att man behövde se ut på ett visst sätt för att göra det 

var inget de då reflekterat över, det hade tillkommit senare.  

 

"Och sen så när man är liten asså då är ju inte det heller, asså då är inte det något man gör så, 

(nej) bygga muskler på samma vis. Ja, nu kanske man gör det, att nu ska jag bli lite större, men 

det tänker man ju inte då (fniss) då bara kastar man och har kul liksom."(F1) 

 

Några av deltagarna upplevde det som att de på senare år slutit fred med sin kropp och accep-

terat att de såg ut så som de gjorde. För en av deltagarna hade vändpunkten varit när hon 

kommit tillbaka från en långtidsskada. Nu, några år efter skadan hade hon insett att kroppen 

ändå var rätt bra, den höll ihop! 

 

"Men jag känner, särskilt efter skadan tyckte jag det blev som att jag, bara puh, eller ett par år ef-

ter skadan (skratt) alltså lite mer nu så är det som om jag lite såhär slutit fred med min kropp as-

så, det vi funkar rätt så bra ihop! (skratt) eller så det finns saker som jag inte trivs så bra med, 

men samtidigt så sitter jag ju ihop "F1) 

 

Tankarna kring kroppen och att den var lite annorlunda mot samhällets ideal fanns ändå kvar, 

men minskade med åldern. 

 

"Mm, jag tror man bryr sig mindre. (mm) Alltså ju äldre jag blir, tror jag. Nu är det mer liksom: 

aja, det är så här jag ser ut! (mm) ja. (tyst) Jaa, och det blir lite svårare att hitta byxor och 

(skratt) ja så och man kan inte ha alla BH:s för att de inte sys för att man har då fel storlek på... 

och så är det liksom. (mm) Man får köpa det."(F2) 
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Deltagarna fick frågan om de trodde att de skulle försöka förändra sina kroppar efter att de 

slutat. Svaren från de yngre var lite blandade. Främst handlade det om att minska matmäng-

den. De förstod att det kunde bli svårt att göra några större förändringar, men hade en tanke 

om att gå mot någon slags "normal-nivå" så att det kändes bekvämt. 

 

"Det är klart men oftast så, det kommer ju inte, asså, realistiskt så kommer det ju inte gå att satsa 

på att bli Hollywood-modell-snygg liksom när man har hållit på med kastningen så att... (skratt) 

Men i alla fall att få det sådär så att man ändå känner sig bekväm alltså. Ja, jag vet inte! (mm) 

"(F1) 

 

De som hade avslutat sina karriärer upplevde att det var en svår övergång att göra. De hade 

försökt gå ner lite i vikt, men det var inte "bara" att börja äta mindre. De tryckte båda på att de 

ville fortsätta träna eftersom de visste att de mådde bra av det, men saknade energin och mo-

tivationen. Åren som elitidrottare hade satt sina spår och kropparna kändes urlakade och 

smärtade. Det var något de önskade dock, att de hade haft kvar lite av träningsmotivationen 

och energin. 

 

"Ja, min kropp var ju ett vrak när jag slutade, så att jag hade väll trott kanske att jag skulle hållit 

på lite mer kanske aerobics och simma och lite styrketräning och sådär... sen när jag väl slutade 

så hade jag, ja jag har fortfarande ont ibland men, kroppen var liksom helt slut (mm), helt utbränd 

kände jag mig (mm) och det kan jag känna fortfarande. Liksom ingen motivation eller ork utan jag 

får släpa mig iväg och träna någon gång ibland (ja) Ja, jag önskar att jag hade lite mer motivat-

ion!"(F2) 

 

Analys 

Tjejerna i denna studie kände sig nöjda med sina kroppar, men det hade varit en resa till ac-

ceptans. Som tonåringar hade det varit svårare att, som en av dem uttryckte det, vara udda. 

Under de yngre åren hade de heller inte kopplat samman kropp och prestation på samma sätt 

som de gjorde som äldre. Med åren hade de slutit fred med sina kroppar och accepterat det 

faktum att det var svårt att hitta byxor som passade muskulösa lår eftersom dessa lår gav 

långa kast. Enligt Social Comparsion Theory (Frestinger, 1954) den femte hypotesen, finns 

det icke-sociala begränsningar som gör det svårt eller omöjligt att förändra sina egenskaper. 

Detta gäller dock inte åsikter. Med andra ord, du kan ändra din åsikt om du vill, men oavsett 

hur motiverad du är kan det finnas faktorer som gör det omöjligt att ändra dina egenskaper. 

Deltagarna hade med åren ändrat sättet att se på sina kroppar och åsikten om dessa. Byxorna 
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passade fortfarande inte, men de hade accepterat detta. Egenskaperna var oförändrade och i 

vissa fall omöjliga förändra, men åsikterna hade de lärt sig att ändra, kanske på grund av den 

kontext de befann sig i utövade påtryckning i den riktningen. 

 

De yngre tjejerna som fortfarande var aktiva tänkte mest på att de, den dagen de slutade, 

skulle minska på matintaget då de inte längre tränade lika mycket. De ville inte att musklerna 

skulle bli till fett istället, utan skulle försöka hålla en "normal" nivå. Filmstjärnesnygg ansågs 

som något ouppnåeligt, för långt bort från kastarkroppen. Frestinger (1954) antog i sin åttonde 

hypotes att om något eller någon upplevs som för långt borta från de egenskaper en själv be-

sitter slutar man att jämföra sig med och arbeta mot dessa. Kanhända var det så för deltagarna, 

"Filmstjärnesnygg" låg för långt borta från kastarkroppen för att jämföras med. 

 

För de som slutat hade de visat sig svårare än de trott, både att minska maten och bibehålla 

någon form av träning. Maten hade så småningom gett sig, men träningslusten hade ännu inte 

kommit tillbaka. De saknande energi och motivation, trots att viljan fanns där. Båda hoppades 

att de en dag, när kroppen läkt ihop och energin återvänt, skulle återfå lusten till träning igen. 

Här fanns en diskrepans mellan det faktiska jaget och både idealjaget, de önskade att de hade 

mer motivation att träna och borde-jaget, de kände att de borde träna och tänka mer på maten 

eftersom de visste att de mådde bra av det. Higgins (1987) menade att skillnader här kunde 

leda till känslor som besvikelse och missnöje, samt skuld och oro. Kanske var detta något 

kvinnorna ibland upplevde och därför försökte träna trots att lusten inte fanns.  

 

Vilken syn upplever deltagarna att omgivningen, både i samhället och 

utanför idrotten, har på dem som kastare och deras kropp? 
I detta avsnitt kommer svaren rörande omgivningens syn på tjejerna, både som kastare och på 

deras kroppar att presenteras. Första delen handlar om hur kastet och idrotten blir en identitet. 

Den andra behandlar de förväntningar och fördomar utifrån som deltagarna upplevt och den 

tredje tar upp ämnet utanförskap.  

 

Kastidrott som identitet 

 

Alla deltagarna var överens om att kastare ofta hamnade i en egen liten grupp i friidrottssam-

manhang, en kastarbubbla. 
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"Det känns som om att kastare är en grupp (ja) eller vad man säger att det ska vara en grupp som 

är kastare (jaa, Instämmanden) asså)"(F1) 

 

De visste inte riktigt om det var för att de själva gjorde sig till en grupp, eller om det var andra 

som placerade dem där. I ett spontant samtal om studien och just kastarbubblan med en av 

deltagarna, förklarade hon att hon valt att inte vara en del av "kastarbubblan". Hon delade 

exempelvis hellre rum med folk från andra grengrupper, eftersom hon inte ville begränsa sig 

till ett visst umgänge. När vi diskuterade detta konstaterades det dock att det nog var lättare 

att som spjutkastare komma in i den övriga gemenskapen än för någon i de tunga kasten. 

 

En av tjejerna upplevde att omgivningen alltid identifierade henne med idrotten. Istället för 

frågan hur hon mådde, frågades det om hur idrotten gick. Det blev hela hennes identitet, hon 

var idrottaren, ingenting annat.  

 

"- Fast så är det lite typ, om vi säger i julas när jag var hemma i [...] och träffa många, då man 

förknippas verkligen med idrotten! (mm) ja det är inte: Hur mår du? utan Hur går det med idrot-

ten? Asså allt, särskilt när jag kom till [...] kände jag det att de jag inte träffat på länge att allt var 

kring idrotten, det var liksom ingen... 

– Man har ingen annan identitet. 

– Nej, precis! Man har ingen annan identitet, precis utan det är ja, [...]-idrottaren liksom. Det är 

inte något annat utan: Hur går det med idrotten? (mm) Det känns som om det var allt som... mm 

ja..."(F1) 

 

En annan av tjejerna hade också upplevt denna idrottsliga identifiering. För att komma ifrån 

detta hade hon valt att i skolan inte identifierade sig som idrottare. 

 

"[...] Men det är för att jag i stort sätt aktivt valt att i skolan inte identifiera mig som en idrottare 

(mm) För att det är en annan person, som idrottare i en social miljö så får man en viss jargong, en 

viss stämpel och det har jag valt att inte sätta på mig själv i skolan (mm)"(F2) 

 

Hon valde alltså att i vissa sammanhang plocka bort en del av sig själv. Detta fungerade bara i 

nya sammanhang, bland hennes gamla vänner var hon fortfarande [...]-idrottaren. 

 

"Näe, men däremot med mina gamla asså vänner som har känt mig sen jag var ja 12-13 år, det är 

klart att där kommer jag alltid att vara "[...]-idrottaren" eh och så kommer det väl vara tills man 

är 50 (mm), men det är när man träffar nya man kan, men för mig har jag aktivt valt att plocka 
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bort en del av sig själv och det kanske inte folk vill göra, men jag tycker det är skönt att slippa det 

ibland (mm)."(F2) 

 

De av tjejerna som slutat med friidrotten upplevde att folk runtomkring ändå kunde identifiera 

dem som idrottare. I vissas ögon skulle de alltid vara de starka idrottarna. 

 

"Ja, men i vissas ögon är man ju det (ja) och kommer alltid att vara den där som är stark och så, 

fast många har sprungit om en liksom (ja, skratt)"(F2) 

 

Analys 

Majoriteten av tjejerna i studien upplevde det som att kastare ofta hamnade i en grupp för sig 

när man var tillsammans med andra friidrottare. Detta var något som deltagarna själva såg, 

men också som andra friidrottare hade kommenterat. I F1 talade man om det som "kastar-

bubblan" och menade att det faktiskt kunde vara kastarna själva som drog sig undan, vilket 

också en av deltagarna i F2 poängterade under ett spontant samtal efter genomförda fokus-

grupper. Hon valde att stå utanför "bubblan" och umgås med andra grengrupper. Detta trodde 

hon dock var lättare för en spjutkastare än någon i de tunga kasten, kanske på grund av just 

kroppsformen. Enligt Frestinger (1954) beror viljan att förändra sig och närma sig olika grup-

per på olika faktorer, bland annat hur nära gruppens läge man befinner sig i. Kanske var det 

därför lättare för en spjutkastare vars kroppsform oftare liknar de övriga grengruppernas att 

anpassa sig och närma sig atleterna utanför ”kastarbubblan”. Ju närmare kastartjejerna låg det 

typvärde som fanns i kastargruppen, desto mer ovilliga skulle de då, enligt teorin, vara att 

förändra sina positioner och åsikter. 

 

Tjejerna talade om sig själva som kastare, men för vissa kunde det kännas jobbigt när männi-

skor i deras omgivning enbart identifierade dem som idrottare. En av deltagarna beskrev hur 

människor i hennes hemort hon inte träffat på ett tag alltid förknippade henne med idrotten. 

Istället för frågan om hur hon mådde, frågade de om hur idrotten gick. Hon kände att i deras 

ögon hade hon ingen annan identitet, idrotten var det som var hon. 

 

En annan av deltagarna tyckte att idrottarstämpeln innebar att man sågs på ett annat sätt och 

bemöttes av en annan jargong. Hon hade därför valt att i skolan inte identifiera sig med sin 

idrott, utan bara säga att hon tränade en del om någon frågade om hennes muskler. Tjejerna 

beskrev hur omgivningen skapade en bild av dem som idrottare, även fast tjejerna själva ville 
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vara mer än så. Självklart var de idrottare så i vissa sammanhang skiljde sig inte omgivning-

ens och deras egen bild åt. Med idrottarrollen kom dock förväntningar på ett visst beteende 

och som en av deltagarna sa så bemöttes hon därför annorlunda. Som Higgins (1987) skulle 

uttryckt det: ideal/andra var vid tillfällen inte i linje med vad deltagarna ville vara. I vissa fall 

var faktiskt/eget samma, men i miljöer utanför idrotten ville de skapa sig ett annat jag, det jag 

som inte var idrottaren. 

 

Stämpeln som idrottare satt kvar, menade deltagarna. De som lagt av kunde fortfarande få 

kommentarer om att de var ju så starka, eller vältränade, trots att de slutat träna. I vissas ögon 

var de ändå idrottare och starka. Ur ett teoretiskt perspektiv skulle detta kunna förklaras med 

hjälp av Self-discrepancy Theory (Higgins,1987). Den bild deltagarna hade av sig själva, 

stämde inte överrens med den som omgivningen hade. Själva ansåg de sig inte längre starka 

och vältränade, men tydligen upplevde omgivningen att det var så. Kanske handlade detta om 

en avvikelse i faktiska/egna och faktiska/andra. Enligt Higgins skulle detta i så fall ha att göra 

med självbilden hos deltagarna. I deras egna ögon var de inte längre starka jämfört med hur 

de varit tidigare, men för andra som inte hade samma referenser var de det. Det skulle dock 

också kunna vara samma typ av avvikelse som nämnts ovan nämligen mellan faktiskt/eget 

och ideal/andra. 

 

Förväntningar och fördomar 

Tjejerna upplevde att omgivningens bild av hur en kastare skulle se ut var ganska enkelriktad. 

Det handlade först och främst om att vara stor. Ofta kopplades kast ihop med styrka och frå-

gor om hur mycket man lyfte var vanligt.  

 

"[...] bland vanligt folk så tror jag också att de har kvar den där bilden av att en kastare ska vara 

liksom stor (mm) och gigantisk och att man inte kanske ska ha den där, eh väl... den där välsvar-

vade kroppen utan att man tror att man liksom måste ha en jättehydda för att ja nämen hålla på 

med kast (mm)"(F2) 

 

Man förväntades vara vältränad, stark och uthållig av omgivningen utanför friidrotten. Det var 

inte lika accepterat att som idrottare klaga och vara trött. 

 

"[...]jag tror också att det blir en annan, en annan förväntan på att, ja på att man får inte klaga 

lika, man får inte säga till att det är liksom tungt (mm) lika fort. Asså till exempel om man, vi sä-
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ger att om jag gick och jobbade i charken en hel dag, så var man liksom trött i ryggen och trött i 

benen, då var det liksom, amen du som är så vältränad, du ska väl klara det! [...]."(F2) 

 

En av deltagarna upplevde att omgivningen hade förväntningar på hur hennes kropp skulle se 

ut som varandes elitidrottare. Hon kände att de trodde att hon hade en annan, mer deffad 

kropp, vilket hon anade hängde ihop med de ideal som var.  

 

"[...] jag vet ju att jag är väldigt stark förhållandevis till många utav mina vänner och tränar väl-

digt mycket, men jag har inget sexpack eller liksom den definitionen av muskler som alla kanske 

tror att man får bara för att man tränar (mm) och där kan jag märka att vissa, inte reagerar, men 

tror kanske att man har en annan kropp än vad, vad man har utåt eller, fattar ni vad jag me-

nar?(mm, ja) Så det tycker jag ju att vissa misstolkar utifrån vissa ideal, eller vad man ska säga 

(mm)."(F1) 

 

Inom friidrottskretsar upplevde man istället att folk ofta hade fördomar om att kastare skulle 

vara otränade och feta.  

 

”- Ja, men de ses som lite, eller lite så… 

– Lite tjocka. 

– Ja. 

– Lite feta. 

– Ja jo men lite... 

– Tränar inte så mycket (mm) De är bara stora, asså (skratt) bara vilar (skratt)" 

 

De hade också upplevt pikar från tränare i andra grenar då det gällde träningen. "Kastare gil-

lar väl att vila" och förvånade utrop om löpsträckor var exempel på detta. 

 

"[...]vi skulle köra sådana här eh starter, bara accelerationsstarter (ja) och så vi, det var du och 

jag och [...], vi sprang så här och så gick vi tillbaka och så körde vi nästa, medan de andra de här 

sprinterna 

– De vilade då 

– ja, de vilade typ (ja, haha) fem minuter emellan och så står en tränare då, står där och säger: 

Jaha, jag trodde kastare gillade att vila (mm)"(F1) 

 

En jargong hos andra friidrottare var att kastare inte behövde bry sig om vad de åt, eftersom 

det inte spelade någon roll hur de såg ut. "Kastare äter efterrätt" var ett uttryck som cirkule-

rade menade en av tjejerna. 
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"Men däremot så känner jag igen den, eh ja det tanke eller det sättet du säger att bara för att man 

är kastare så behöver man inte tänka på det för att det spelar liksom inge roll hur du ser ut (mm) 

eller sådär"(F2) 

 

Skämt om att man som kastare måste se ut som "rysk kulstöterska" var något tjejerna stött på. 

Det verkade finnas en tro att man som kastare såg ut på ett visst sätt, ofta kopplat till gamla 

öststatskasterskor. 

 

"Ja, men det tänker jag, jag kommer alltid ihåg att de skojade om att då måste man se ut som en 

rysk kulstöterska (ja) liksom.."(F2) 

 

I F1 ansåg man att bilden av kastare som stora, grova och skäggiga kvinnor var gammal. Visst 

kom det upp när det pratades kast med andra icke insatta, men det var inget som påverkade 

tjejerna. Däremot tyckte de att fördomarna om att alla duktiga kastare var dopade var jobbigt.  

 

”Nej alla är inte dopade! Det finns säkert någon som är det, men nej alltså sluta dra alla över en 

kam för då kommer man själv stå där om man själv blir riktigt duktig, så kommer man själv stå 

där och så vet man att alla runt omkring säger, ja hon är säkert dopad! (ja) Så att...(suck) Ja. 

Näe! (fniss) "(F1) 

 

Analys 

Tjejerna upplevde att människor utifrån hade förväntningar på att de skulle vara stora och 

starka eftersom de kastade. Som varandes elitidrottskvinnor mötte de också antaganden om att 

de var vältränade, deffade och tåligare än andra runtomkring. Återigen kommer Higgins 

(1987) och Self-discrepancy theory in. I vissa fall stämde deltagarnas bild av sig själva, fak-

tiskt/egen in på de förväntningar som omgivningen hade på dem som kastartjejer. I andra fall, 

som när det gällde de deffade musklerna och att aldrig bli trött var de förväntningar som om-

givningen satte, ideal/andra inte i linje med faktiskt/eget. Enligt teorin skulle detta kunna in-

nebära en känsla av förlägenhet eftersom man då inte lever upp till de upplevda förväntning-

arna. 

 

Fördomar och kommentarer om att de som kastare skulle vara lata och ha en fet och otränad 

kropp var inget som uppskattades av tjejerna. De hade i olika sammanhang, ofta från andra 

friidrottare, fått höra att de inte tränade på riktigt, eller överraskade utrop om att de sprang. 
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Det rådde också en jargong bland friidrottare att kastare inte behövde tänka på vad då åt, ef-

tersom det inte spelade någon roll hur de såg ut. Själva ansåg tjejerna att detta var fel eftersom 

de ofta tränade mer och hårdare än vad man gjorde i de andra grenarna och visst tänkte på vad 

de åt. Deras faktiskt/eget skiljde sig således från omgivningens antaganden. Kanske var det en 

diskrepans mellan faktiskt/eget och faktiskt/andra, omgivningen trodde verkligen att det var 

så, eller så handlade det om en avvikelse i ideal/andra, de hade förväntningar att tjejerna 

skulle vara så. I det här fallet handlade det om en negativ föreställning om hur det såg ut, me-

dan tjejernas egna var mer positivt.  

 

Tjejerna fick då och då motta fördomar om hur de som kastare och kvinnor skulle se ut. Ofta 

var detta kopplat till de gamla össtatskasterskorna och inte sällan med en uttalad, eller under-

förstådd mening om att alla kastare är dopade. Just dopningen störde deltagarna. De ville inte 

belastas för något som andra i miljön gjort. Här ville de inte jämföra sig med vissa kastarkol-

legor då åsikterna om vad som var rätt och fel skiljde sig markant. Enligt hypotes åtta i Social 

Comparsion Theory (Frestinger, 1954) upphör du att jämföra dig med en viss person(er) om 

den/dessa skiljer sig för mycket då det gäller åsikter och egenskaper. Här handlade det i första 

hand om åsikter. Deltagarna jämförde sig inte och ville inte bli jämförda med människor som 

skiljde sig så pass i värderingar och åsikter. 

 

Utanförskap och diskriminering 

Deltagarna kunde känna utanförskap främst i friidrottssammanhang. Det var inte alltid tydligt 

vad det handlade om, men upplevelsen var ändå att de inte riktigt önskades. En av tjejerna 

berättade hur hon ibland fått kommentarer och blickar från andra friidrottare och då känt det 

som att de inte ville ha någonting med henne att göra. Hennes gissning var att det berodde på 

att hon var kastare. 

 

"Nej men asså det, nu vet jag inte om det är jag som är så här över... men oftast är det ju såhär 

när man är på stora mästerskap och så, så sitter man där med en massa asså höjdhoppare och 

sprinters och allt vad det är och så, asså dels har jag såhär fått konstiga, asså man har fått kons-

tiga kommentarer eller blickar och det har varit väldigt tydligt att folk inte vill ha någonting med 

en att göra, asså vid vissa tillfällen [...]."(F1) 

 

En av de äldre kommenterade att hon förr upplevt det som att kastartjejerna hamnade i en 

egen grupp för att de såg annorlunda ut än övriga. Hon konstaterade att en del kände sig utan-
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för den övriga friidrottsgemenskapen, exempelvis då det gällde landslagskläder som inte 

fanns i rätt storlekar. 

 

"Tycker förr i tiden att det var som, ja för ett antal år sedan att kastartjejerna de var en liten 

grupp för sig där och vi såg ut lite, ja hej och hå sådär (skratt) lite olika kroppsformer här och var 

(skratt): Kanske lite mer lika nu, men man kände sig kanske nästan lite utanför den övriga friid-

rottsgemenskapen när det gällde olika saker, och kläder och sådär som man skulle ha på sig då 

(ja, precis) på mästerskap och landskamper eller så. [...](F2) 

 

I grupperna diskuterades huruvida utseende och kropp hade betydelse för sponsring och upp-

märksamhet. Deltagarna var överrens om att så var fallet. Det var lättare om man var smal och 

filmstjärnesnygg, mer i mallen för hur en perfekt tjej skulle se ut.  

 

"Jag tror att det är lättare ifall du är... smal hehehe känns ju lite diffust kanske, men ja smal och 

så här lite filmstjärnesnygg, (mm) så man passar lite bättre i mallen för hur en perfekt tjej ska se 

ut (ja) eller så, då tror jag att det är lättare"(F1) 

 

Tjejerna i F2 hade själva erfarenhet av orättvis behandling med sponsring. Två av dem hade, 

trots bättre prestationer, fått nej från sponsorer, medan tjejer i andra grenar som inte visat de 

resultaten friidrottsmässigt fått ja. En av deltagarna berättade hur hon efter final i VM försökt 

få kontrakt med Nike, men fått avslag. Lite senare kom en av sprintertjejerna med sponsorgre-

jer för flera tusen, trots att hon inte ens varit på VM. 

 

"[...] Så då försökte jag få lite sponsring från Nike för de hade bra kastarskor och så, Nej vi satsar 

inte på det (nej)så, och så kom det en annan sprintertjej i klubben, då hade hon fått massor med 

tusen grejer (mm), eller saker för flera tusen där då fast hon inte ens hade varit med på VM 

(nä)"(F2) 

 

Samma scenario hade utspelat sig runt ett JEM för en annan av tjejerna. Efter att ha tagit me-

dalj försökte hon få lite klädsponsring, utan respons. Säsongen efter kom landslagskompisar 

från andra grenar, utan finalplats, med kontrakt. 

 

En av deltagarna tyckte att det hade svängt lite och att fler kastare hamnade i fokus. En av 

tjejerna poängterade då att det handlade om en väldigt hög nivå på dessa aktiva. Slutsatsen: 

det gick att få grejer som kastare, man fick bara prestera lite mer än alla andra. 
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"- Så blir man tillräckligt bra så går det att få saker som kastare också! 

– Ja! (skratt) 

– Det krävs lite mer bara (skratt)"(F2) 

 

Medialt upplevde deltagarna att kastarna fick oförtjänt lite plats. Det kunde handla om att de 

fick mindre uppmärksamhet, trots fina prestationer… 

 

"Nej men jag tycker att i landslagssammanhang har det varit ofta som man har varit diskrimine-

rad som kastare, till exempel även från han som ska vara media-ansvarige som ja, kanske inte gör 

sitt bästa, eller visar lika stort intresse för kastarna. och ja, uppmärksamhetsmässigt eller så (mm) 

och klädesmässigt! (ja)"(F2) 

 

... eller att journalister inte var pålästa kring kastgrenarna. Manligt spjut ansågs vara den gren 

som fick mest uppmärksamhet och som oftast fick plats på galor. I F2 menade man att det 

handlade om spjutets tradition i Sverige och i F1 att det berodde på att spjut var en löpgren.  

Annars hamnade kastgrenarna ofta som förtävling, eller utanför arean.   

 

"- Det känns ju som att det lite oftare är kastgrenarna som hamnar i förprogrammet (mm) på stora 

tävlingar. (mm, Ja!) 

– och att de läggs utanför arenan då (ja) Sen är det ju säkerhet och sånt, men ändå! 

– Ja, nu får ni köra fem kilometer bort här. (skratt)" 

 

Det konstaterade att de senaste årens GP-tävlingar1 i Sverige inte haft damspjut på program-

met. Även diskusen hade haft samma problem. Förbundet lade skulden på arrangörerna och 

menade att de inte kunde göra något åt saken själva. 

 

"- Jag vet ett sätt som vi diskrimineras på nu i kast, det är liksom de två senaste, eller tre senaste 

åren så har det inte funnits damer spjut på en GP-tävling (mm, nä) 

– Nä, precis! Så, så har det också varit med diskus tror jag också att det inte har varit och så... 

Jag vet att [...] har jobbat jättehårt med det, men han får liksom inget gensvar. Han har varit jät-

tearg och klagat jättemycket på förbundet, men de har: nej, vi kan inte göra någonting, det är ar-

rangörerna som bestämmer.(ja)” (F2) 

 

Även internationellt hamnade kastgrenarna utanför. Slägga var exempelvis inte med i Dia-

mond Leauge. 2 

                                                        
1 Grand Prix, den högsta nationella tävlingsserien i friidrott. I Sverige heter tävlingarna Folksam Grand 
Prix 
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Analys 

Tjejerna kunde ibland känna av ett visst utanförskap i friidrottsgemenskapen. En av dem 

tyckte att hon blev bemött annorlunda med kommentarer och konstiga blickar för att hon var 

kastare. De äldre konstaterade att det förut varit så att kastartjejerna hamnade i en egen liten 

grupp i landslaget och att vissa av dem kände sig utanför då de till exempel inte kunde få på 

sig landslagskläderna. I Frestingers (1954) sjätte hypotes förutsäger han att en avvikelse av 

åsikter i en grupp kan leda till motstånd och uteslutning. Han menar dock att det inte riktigt 

gäller med egenskaper på samma sätt. Ändå är det just det som skulle kunna vara fallet här. 

De kroppsliga egenskaperna hos kastarna skiljer sig från övriga och således bildar de en egen 

grupp, utanför den övriga gemenskapen.  

 

Alla deltagarna var överrens om att utseende och kropp spelade roll då det gällde sponsring. 

De hade i båda grupperna flera exempel på hur olika idrottare på samma nivå ändå fått olika 

mycket uppmärksamhet. I F2 hade tjejerna dessutom själva erfarenhet av att ha blivit förbi-

sedda i sponsringssammanhang. Trots att de presterat bättre än friidrottskollegor i andra gre-

nar var det ändå de som blev nekade kontrakten. En VM-final eller ett JEM-brons räckte inte 

för en kastartjej då det gällde att få klädsponsring. Däremot krävdes det inte lika mycket av 

till exempel sprintertjejer. Frestinger (1954) menar i hypotes sju att ju starkare påtryckningar-

na åt ett visst håll är, särskilt om det är socialt betingat, desto mer kommer trycket inom grup-

pen mot enlighet att öka. Inte så i detta fall att tjejerna själva upplevde ett större driv att jäm-

föra sig med dessa, men samhällets ideal är uppenbarligen så starkt att även sponsringen på-

verkas av detta. 

 

Från medias håll tyckte inte tjejerna att det sköttes speciellt bra då det gällde kast. Ansvarig 

för media i landslagssammanhang tycktes inte alltid göra sitt bästa för att uppmärksamma 

kastarna positivt. En av deltagarna tyckte att reportrar oftare var dåligt pålästa när det gällde 

kast och att bra kastarprestationer ofta försvann i mediabruset. Dock tyckte några i F2 att det 

blivit lite bättre och att det på senare år blivit mer uppmärksamhet på kastet. Tjejerna tyckte 

att kastgrenarna ofta hamnade i skymundan under tävlingarna. Kastet lades i förtävlingarna, 

                                                                                                                                                                             
2 Diamond Leauge, friidrottens högsta internationella serie. Tävlingen består av 32 individuella grenar 
som turas om att vara med i de 14 olika deltävlingar som arrangeras. Diamond race, kallas den 
sammanlagda tävlingen där 1:an till 3:an i varje omgång får poäng. Högst poäng i slutet vinner både 
prispengar och ett wild card till VM (www.diamondleague.com) Släggan har en egen serie som heter IAAF 
Hammer throw challange 
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eller utanför arenan. Både damspjut och diskus hade haft svårt att komma med som grenar i 

Grand Prix-serien och i Diamond Leauge konstaterade en av tjejerna att släggan helt uteslu-

tits. Manligt spjut var undantaget. I F2 trodde på man på traditionens påverkan, medan i F1 

hävdade man med ett skratt att spjut ju egentligen var en löpgren. Ett försök att koppla detta 

teoretiskt skulle kunna vara att manligt spjut mer handlade om förmågor nära samhällets och 

de andra grenarnas ideal i fråga om fysiska egenskaper och därför var de mer välkomna i 

dessa grupper. Kopplat till Frestinger (1954) innebär detta alltså att manligt spjut ligger 

närmre det läge som finns i friidrottsgruppen och samhället i fråga om önskvärda kroppsliga 

egenskaper för män och därav blir de mer välkomna in i gruppen än de kanske mer från sam-

hällsidealen avvikande tjejerna i de tunga kasten. 

 

På vilket sätt behandlas frågor om kroppen och utseende med tränarna? 
Alla deltagarna hade manliga tränare. Vissa hade tränat för samma tränare under flera år, 

andra hade nyligen bytt. I "Att "snacka" kropp, tränarens kommunikation om kropp och 

kroppsbild" kommer deltagarnas upplevelse av tränarnas sätt att kommunicera om kroppen 

tas upp och i "En växande kropp - pubertetsåren" minns deltagarna tillbaka hur det var under 

tidig tonår och hur tränarna då pratade med dem om kroppen. 

 

Att "snacka" kropp, tränarens kommunikation om kropp och kroppsbild 

I F1 hade man svårt att komma på konkreta tillfällen där tränaren pratade om kroppen eller 

kroppsideal med dem. Talade de om kroppen var det ofta i direkt relation till prestation. 

Några av dem hade fått kommentarer om att de skulle gå upp i vikt, men det handlade inte om 

att de borde det, utan att det var något som skulle ske genom träningen.  

 

"- Det har jag inte. Alltså vi har pratat lite om att jag liksom att jag kommer antagligen att gå upp 

lite under vinterträningen och sådär alltså. Men det är ju ingenting med vad jag ska eller så, utan 

det är mer om jag blir så här stark kommer jag antagligen gå upp 

– Ja det var mer så för mig också. Inte vad jag ska, utan vad jag kommer bli"(F1) 

 

Detta skiljde sig från F2, där tränarna mer konkret talade om vad som behövdes kroppsligt, 

både vad det gällde viktuppgång och nedgång. Diskussionerna om vikten var ingen större 

grej, utan något som de gjorde då och då precis som de diskuterade teknik. Ofta var det kopp-

lat till träningsplanering eller säsongs utvärdering. 
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"Nej, men det har väl bara varit att man tar det antingen när man sitter och tar en lunch ihop och 

kör lite träningsplanering kan man ju, har vi väl gått in på det också eller bara under träningen 

kunnat diskutera det asså har inte varit någon större deal så utan man har bara liksom betat av 

det i samband med allt annat typ i träningsplanering"(F2) 

 

Ingen av tjejerna hade varit med om att tränaren pratat om samhällets ideal eller samhällets 

idel i förhållande till idrottens. I F1 tyckte deltagarna att tränarnas ignorering av sådana frågor 

var en hjälp att hantera krocken. Genom att aldrig nämna det, blev det heller inte ett problem. 

 

"Snarare till att göra det till ett icke-problem, för där är det så självklart att det inte är ett problem 

att det aldrig i princip tas upp."(F1) 

 

De upplevde att tränaren tog förgivet att de ville bli starkare, det var det som var målet, inte 

att forma kroppen. När det talades om kroppen med tränarna handlade det i första hand om 

styrka tyckte deltagarna i F1. De kunde få kommentarer om att de såg starka ut i utförandet, 

men inte något om deras utseende. 

 

Frågan om de trodde tränarna upplevde det som känsligt att tala om kroppen ställdes. En av 

tjejerna tyckte inte det, men trodde det hängde på hennes personlighet. En annan trodde att 

tränaren i början tyckt det var svårt eftersom hon var den första kvinnliga adept han tränat.  

Efterhand hade det blivit lättare för, som hon sa, var hon inte så "tjejig" av sig. Hon trodde det 

var lättare för kvinnliga tränare att tala kropp med tjejer än för manliga. 

 

"Jag kommer ihåg att jag var den första tjejen som [...] tränade, så han tyckte alltid att det var lite 

jobbigt i början hur han skulle ta sådana, alltså lite känsligare grejer, men sen var jag ju inte så 

himla "tjejig" av mig så det gick ju ganska bra ändå (mm). Men har man en manlig tränare som 

ska prata om tjejens, eller om en tjejs vikt, så är det nog jobbigare än om man har en kvinnlig trä-

nare som ska prata om det. (mm)"(F2) 

 

En av tjejerna poängterade vikten av att tränaren vågade tala om kroppen och vad som kräv-

des för att den skulle hålla ihop.  

 

"Jag tycker att det är viktigt att tränaren känner att man kan prata om det, eftersom det ändå är en 

stor del av idrotten (mm) kanske inte just vikten, men asså att kroppen ska hålla ihop och hela den 

biten, så det måste ju tränaren kunna ta den diskussionen annars är man ju ute på djupt vatten 

(mm)"(F2) 
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Analys 

När tränarna pratade om kroppen med sina adepter var det alltid ur ett prestations- eller funkt-

ionsperspektiv. Kroppen var ett redskap för att prestera och det var viktigt att den därför hölls 

hel. I F1 var samtalen om kroppen mest prestationsinriktat och i F2 låg fokus på en funge-

rande och hållfast kropp. Om vi tittar tillbaka på avsnittet om ideal var det också där fokus på 

en presterande kropp, framför allt i F1 och en fungerande kropp hos F2. Med de teoriska 

glasögonen på kan vi då åter konstatera att tränarnas ideal för kastarna (ideal/andra) och deras 

ideal/eget (Higgins, 1987) samstämde. 

 

I F2 talade man mer om kropp och kroppsbyggnad som en naturlig del i träningsupplägget. 

Samtal om vikt var vanliga och en del av planeringen. Det kunde handla om både viktupp-

gång och viktnedgång. Ofta skedde detta i samband med utvärderingar eller säsongsplane-

ringar. Syftet var inte att forma kroppen, utan att främst hålla sig skadefri, att ha en funge-

rande kropp och sedan att kasta långt, alltså en presterande kropp.  

 

Tränarnas ideal för tjejerna stämde i hög grad överrens med vad de själva hade. Målet för 

båda parterna var att prestera och kasta långt, därför var också kroppsidealet prestationsinrik-

tat. Med Self-discrepancy theory som bakgrund kan vi säga att ideal/eget och ideal/andra 

samstämde (Higgins, 1987). Att tränarna i F2 talade mer öppet om kroppen med sina adepter 

skulle kunna bero på att de hade samarbetat längre tid och därför visste att de var överrens om 

vilka ideal de strävade mot. I F1 däremot förutsatte tränarna att deras ideal för den aktive, var 

samma som ideal/eget hos denna. Tränarna jämförde sina adepter med idrottens ideal, inte 

med samhällets. Detta går också i linje med Frestingers (1954) andra hypotes att människor 

tenderar att jämföra sig med andra inom samma grupp.  

 

Någon av tjejerna hade märkt av att tränaren i början tyckt det var svårt att tala om kroppsre-

laterade frågor, men att det släppt eftersom hon själv inte var så känslig. Detta stämde in även 

på andra i gruppen. En av tjejerna i F2 tyckte att det var mycket viktigt att tränaren kunde tala 

om kropp och kroppsbild med sina adepter, särskilt om kroppskonstitutionen kunde innebära 

en skaderisk. Om tränarna var öppna med sina bilder av hur tjejernas kroppar skulle se ut för 

att prestera och fungera minskade risken att tjejerna fick falska antaganden om ideal/andra 

och borde/andra från tränarens håll som skulle kunna leda till negativa känslor av skam och 

rädsla. 
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En växande kropp - pubertetsåren 

Tränarna under pubertetsåren hade inte talat så mycket om kroppen eller de förändringar som 

väntade. En av tjejerna i F1 mindes att tränaren i förbifarten sa något om att det kunde vara 

svårt för tjejer med träningen vissa dagar i månaden. En annan kom ihåg att de pratat om att 

det kunde vara svårt att hålla reda på kroppen om man växte på längden. Däremot hade de 

inte pratat om att kroppen för tjejerna kunde bli tyngre under dessa år, vilket var något som 

deltagarna i F1 kom ihåg att tränarna pratat med dem om. Dock var det mer om andra, inte 

riktat till dem själva. 

 

"[...]men just det där som du sa [...], det här med att asså talat om andra när man går igenom pu-

berteten att man kanske inte klarar av sin kropp då i, jamen höjdhoppare till exempel (mm)."(F2) 

 

I F1 tyckte tjejerna att det var bra att tränarna inte pratat om de kroppsliga förändringar de 

skulle stöta på under tonåren. De trodde att det mest skulle skrämt iväg dem. Nämndes det 

inte blev det inte ett problem, utan bara något naturligt som man inte funderade så mycket 

kring. 

 

Likadant var det råd tjejerna i F1 hade till ungdomstränare som tränade tjejer i en begynnande 

kastkarriär. Det viktigaste ansåg de var att inte göra det till ett problem om det inte var det. 

Däremot om det fanns ett problem var det viktigt att man inte skyggade för den typen av frå-

gor. 

 

"Ja, då ska man inte skygga för det liksom utan... Men är det liksom inte, skapa en trygg grund så 

att det liksom inte är ett problem"(F1) 

 

I F2 tyckte man det var svårt eftersom de ansåg att det var individuellt hur känsligt ämnet var. 

Däremot kunde det vara bra om tränaren talade om vilka egenskaper som var fördelaktiga för 

grenen. 

 

"Det är ju så svårt, alla är så himla olika, en del är kanske så känsliga så när tränaren börjar 

prata puberteten, det känns kanske lite konstigt då (ja) (mm) Mer än att man kanske ska säga lik-

som att ja en diskuskastare: A, men det är bra att du är lång och har långa armar och att du är 

stark och snabb och sådana saker (mm) Det kan man ju få veta, vilka egenskaper som är bra för 

den grenen man väljer (ja, ja)"(F2) 
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Analys 

Tjejerna kunde inte dra sig till minnes att det varit så mycket samtal kring kropp och kropps-

liga förändringar från tränarna under pubertetsåren. I F1 hade deltagarna haft tränare som i 

förbifarten talat om hormonella svängningar hos tjejer och att en snabb tillväxt på längden 

kunde göra det svårare att hantera kroppen. I F2 var man mer inne på att de pratat med tränare 

om andra aktiva och förändringar som skett med deras kroppar. De yngre tjejerna tyckte inte 

att det var något tränarna skulle tala med sina adepter om, vare sig pubertala förändringar eller 

kroppsbild, såvida det inte var ett problem. Risken fanns att de skulle skrämma bort dem istäl-

let. Ingen av deltagarna hade haft något samtal med tränarna om vilken förändring en kast-

satsning skulle innebära på kroppen eller hur en kastarkropp skulle se ut när de inriktade sig 

på kast.  

 

Som råd till tränare i ungdomsåren gav F1 att de skulle våga ta upp frågorna om det var ett 

problem, men inte skapa problem genom att ta upp det. Det var bättre att satsa på att skapa en 

trygg miljö från början. I F2 var en av deltagarna inne på att det var svårt eftersom det var 

individuellt hur frågorna upplevdes. Det kunde kanske skrämma bort känsliga individer. Där-

emot tyckte hon att det kunde vara bra om tränaren talade om vilka egenskaper som var för-

delaktiga i den gren man valde. I en jämförelse med Frestingers (1954) hypoteser om social 

jämförelse, skulle man kunna dra parallellen med tjejernas åsikt om att inte föra kroppsbild på 

tal som ett försök att minska jämförelse. Enligt Frestingers sjunde hypotes kommer drivet 

efter utvärdering och jämförelse att öka hos en person ju viktigare denne upplever att åsikten 

eller förmågan är. Genom att inte nämna vare sig pubertala förändringar eller förändringar 

som följd av kastträning, uppfattades det inte som någon stor sak. 

 

Hur upplever deltagarna situationen som kvinna i en maskulin kontext? 
 

När man talar om idrott och kropp ligger genusfrågorna nära till hands. Deltagarna fick disku-

tera kast, kropp och kvinnlighet vilket mynnade ut i fyra olika avsnitt: En manlig kontext? 

Feminin och kastare, Girlpower! och Dressed for success. 

En manlig kontext? 

På frågan om idrott var kvinnligt eller manligt konstaterade deltagarna att samhällets bild var 

att det var manligt, även om tjejerna varit på väg ikapp.  
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"Ja, historiskt sätt så är det ju liksom det. Tjejerna höll ju på att komma ikapp, men det kom 

kanske inte riktigt hela vägen. Friidrotten har ju varit ganska jämställd ändå om man jämför med 

andra."(F2) 

 

Både i F1 och i F2 tyckte man att friidrotten var mer jämställd än många andra idrotter, fram-

förallt lagidrotter. Mycket handlade om medial uppmärksamhet och pengar.  När det kom till 

just kastgrenarna var deltagarna överrens om att allmänheten i första hand såg det som man-

ligt. Ideal som fanns inom kastgrenarna var klassiskt manliga ideal såsom styrka, att ta i och 

storlek. 

 

"- Ja, det är mest manligt, man ska ta i, man ska vara stor och stark (mm) det skulle man ju vara 

som man, förut i alla fall (mm, ja) 

– Kast är mycket manliga ideal med styrka och sådant (mm)"(F2) 

 

Alla tjejerna hade manliga tränare. På frågan om de trodde att tränarna förstod hur det var att 

vara tjej och kastare varierade svaren. En av tjejerna trodde inte en kille kunde förstå hur det 

var att vara tjej och att hennes träning nog var samma som hennes tränare själv hade kört som 

aktiv. 

 

"Hehe jag tror inte att någon kille kan förstå hur det är att vara en tjej! (skratt) men, ja det vet jag 

faktiskt inte du, svår fråga... jag vet inte om han har tänkt på det. jag kör mest rätt mycket träning, 

som han gjorde när han var aktiv liksom. Och jag vet inte om det är rätt, om det skulle vara an-

passat efter att han är kille eller så. Det vet jag faktiskt inte. Det har vi inte pratat om. 

(skratt)"(F1) 

 

Andra deltagare hade tränare som talade om skillnader då det gällde träning för tjejer och kil-

lar. Även då många av dem var mer vana att träna killar, var de ändå medvetna om att det 

skiljde i hur kropparna svarade på träningen. 

 

"Ja, men det har... [...] har varit ganska mycket inne på det eftersom vi har ju, dels har han ju näs-

tan bara tränat killar, men han är väldigt medveten om att, om att ähm hur en tjej skulle svara på 

alltså hur ja, hur, hur han får mig, asså en tjej att svara bäst på programmen och sådär."(F1) 

 

Analys 
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Tjejerna ansåg att samhällets syn på idrott fortfarande var att det var manligt. Framförallt 

lagsporter var männens arena, både i form av uppmärksamhet och lön. Kastgrenarna var inget 

undantag. De förknippades med klassiskt manliga ideal som styrka, storlek och att ta i. Ideal 

som var tjejernas faktiskt/eget (Higgins, 1987), men i samhället sågs som ideal för en man. 

Här fanns en krock för kvinnorna, de ideal/andra som tränarna och de själva hade kontra det 

som samhällets ansåg som kvinnligt. Alla tjejerna hade manliga tränare. Någon trodde inte att 

hennes tränare gjorde någon skillnad på träningen för henne som tjej, medan flera av de and-

ras tränare tänkte på skillnaderna mellan könen.  

 

Feminin och kastare 

Deltagarna fick diskutera kring begreppet feminin. En av tjejerna tyckte frågan var svår, ef-

tersom hon ansåg att det var ett begrepp som höll på att omdefinieras. Själv tyckte hon att det 

hängde på om personen kände sig som kvinna eller inte.  

 

"Asså det är ju en väldigt svår fråga egentligen för jag känner att det ändå håller på att omdefi-

nieras i samhället vi lever i asså nu, men asså feminin asså enligt mig så tycker jag ju bara att ser 

man sig som kvinna så är man väl feminin (mm) så är det ju inte asså det är väl inte det som är 

standard hur man brukar se på det."(F1) 

 

Mer stereotypa svar av vad som var feminint kom också upp som att du var lite "tjejig", hade 

kjol, trippade fram och inte ville bli smutsig. Du kunde inte ta i och behövde ofta hjälp. Fram-

förallt att bry sig om yta ansågs som feminint 

 

”Ja, asså tjejig asså kjol och lite så här trippa fram (man ska inte bli smutsig) Ja, precis man kan 

inte ta i såhär och man kan inte... ja att du är lite svagare och behöver lite mer hjälp."(F1) 

 

En av tjejerna i F1 konstaterade efter konversationen ovan att ordet feminin hade en negativ 

klang. Feminina attribut var något som hon tyckte ansågs svagt hos både killar och tjejer. Det 

kunde vara att ha lätt till gråt, eller att bry sig mycket om sitt utseende. Deltagarna i F2 ansåg 

sig själva inte som speciellt feminina, utan såg sig snarare som pojkflickiga. 

 

Som tidigare konstaterats var både idrott överlag och kastgrenarna något som deltagarna 

trodde sågs som manligt. En naturlig fråga blev då om det gick att både vara feminin och kas-

tare. Ja, tyckte F1, det berodde på vad personen själv ansåg som feminint.  
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"Men där tror jag det skiljer vad man själv tycker är feminint och vad andra tycker är (mm) Jag 

tror att man skjuter det (ja) uttrycket lite ju mer man förändras själv (mm) "(F1) 

 

En av deltagarna i F2 såg det som att man kunde vara både feminin och kastare, men i olika 

situationer. Var man i träningslokalen fick man gå in i en tuffare roll och sedan kunde man 

utanför vara mer feminin. 

  

"För det kan ju vara, man kan ju vara, gå in i olika roller också beroende på vilken arena man är 

i, asså det funkar ju säkert att man går in och är lite tuffare då när man är i träningslokalen men 

sen att man är mer feminin då och (mm) ja, såhär utanför."(F2) 

 

Att mer tydligt markera en feminin identitet var också kopplat till att "piffa till sig". I F2 

kände de själva inte att de hade gjort så mycket för att tydliggöra ett feminint yttre, men där-

emot kunde de ge exempel på andra som gjort det. 

 

"Ja, och ryskor och med håret och sådär (mm) Jag såg på tyngdlyftning och det var en spanska 

som vann i 75:an sådär (mm) och hon hade stora örhängen och rosa handledsskydd (skratt) och 

piffad i håret nämen [...]"(F2) 

 

Som varandes elitidrottare var maten viktig och den hårda träningen innebar att deltagarna åt 

mer än vad många i omgivningen gjorde. Deltagarna ansåg att det var förknippat med man-

lighet att äta mycket. En av tjejerna konstaterade att visst var det manligt, men det hindrade 

inte henne från att äta. 

 

"Ja, fast jag känner inte att det hindrar MIG från att äta mycket (skratt) när jag är hungrig liksom 

(skratt) "(F1) 

 

Några andra upplevde det stundtals jobbigt att äta så mycket mer än andra, speciellt på fest 

med mer ytligt bekanta tjejer. Då var det bättre att äta middag själv innan bjudningen bara för 

att inte vara hungrig på festen. På det sättet undveks det genanta i att äta tre gånger så mycket 

som alla andra och att då ses som maskulin. 

 

"Men är det folk man inte känner, asså det här är ju också lite såhär pinsamt, men ska jag gå på 

en fest där jag vet att det kommer mycket nya människor, mycket andra tjejer, då äter jag gärna en 

gång innan (mm) om jag vet att jag har tränat och kommer vara vrålhungrig på kvällen. Då kan 

jag äta middag två gånger för då behöver inte jag sitta och komma och äta trippla portioner vad 
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alla andra gör (nej) eller det tar liksom fem gånger längre tid för mig att äta (mm) för jag måste 

skyffla i mig massa mat (mm). Då kan jag hellre liksom tjuväta innan (ja) och det hänger klart 

ihop med det att, jamen det känns inte så feminint att sitta och ja, ska du gå och hämta mat för 

femte gången (mm) liksom (skratt) Jo, men jag är hungrig (skratt) och så sitter de andra där lik-

som och Nej, men jag detoxar eller oh jag (skratt) Man bara a, näh! haha"(F1) 

 

Analys 

När det gällde att definiera vad som var feminint kom många yttre attribut fram. Kjol och 

klänning, smink, smycken och tillpiffade frisyrer ansågs som feminint. Likaså att inte bli 

smutsig, inte ta i och att leka med dockor. För tjejerna i F1 fanns det en negativ klang i ordet. 

I F2 kom man fram till att ingen av dem var särskilt feminin och inte heller att man an-

strängde sig något särskilt för att vara det. Enligt Social Comparsion Theory (Frestinger, 

1954) jämför människor sig mer med folk inom samma grupp eller kontext och ju större di-

vergens det är mellan ens egna åsikter och egenskaper och andras, desto mindre jämför man 

sig med dessa. Deltagarna befann sig i en manlig kontext då de sysslade med kastidrott. Man-

liga ideal var önskvärda för att prestera, medan feminina attribut inte var det. Tjejernas åsikter 

och förmågor låg då närmare den manliga kontext de befann sig i och de hade därför inget 

behov eller önskan att dra mot det feminina. Samtidigt var det för flera av deltagarna ändå 

viktigt att ses som tjejer från omgivningen, de tillhörde ju trots allt flera olika kontexter. 

 

Att äta mycket ansågs som manligt. Vissa kunde uppleva det som jobbigt i sociala situationer 

som fester där det bjöds på mat, eftersom de åt så pass mycket mer än de människor som inte 

tränade lika mycket. Särskilt om de inte kände dessa så väl och om det var många tjejer på 

bjudningen. Då kunde äta middag före middagen, för att undvika att äta mycket mer än alla 

andra, eller att inte bli mätta. Det kändes inte så kvinnligt, tyckte de, att hämta mat fem 

gånger. I det sociala var det följaktligen ändå viktigt att hålla någon slags feminin approach. 

Särskilt bland andra tjejer upplevdes det som jobbigt och för att knyta an till analysen ovan 

befann de sig här i en annan kontext och därav var det andra de jämförde sig med och andra 

förmågor och åsikter som sågs som åtråvärda. Att äta mycket gick inte i linje med omgiv-

ningens syn på vad som var kvinnligt. Här kan vi också koppla Higgins (1987) och diskrepan-

sen mellan faktiskt/eget och ideal/andra. 
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Girlpower! 

Alla deltagarna var, eller hade varit, starka fysiskt. Samtliga upplevde att de i vissa situationer 

kunde bli bemötta annorlunda som varandes starka tjejer. Det fanns en förväntan att de skulle 

vara starka, mer som killar. Skulle något tungt arbete på jobbet utföras var det de som tillfrå-

gades. Någon hade stött på folk som velat känna på hennes biccep, eller förvånat kommente-

rat hennes muskulösa rygg: 

 

"[...]Och då är det som... alltså det kändes inte så där som om jag hade blivit bemött på samma 

sätt om jag hade varit en kille (nej) Alltså jag kanske hade fått kommentaren ändå, men då hade 

det varit som något grundat positivt, Nu var det mer en positiv överraskning (ja) som, oj wow kan 

du ha en sådan överkropp [...]"(F1) 

 

Hon trodde inte att hon blivit bemött på samma sätt som kille. Då skulle kommentaren mer 

varit grundat i något positivt, inte en överraskning. En annan av tjejerna upplevde att hon blev 

mer grabbigt bemött än vad en tunnare tjej skulle blivit. 

  

"Ja, men jag tror att jag asså har, sen är jag ju rätt mycket pojkflicka av mig, men man blir bemött 

mer som, om man jämför mig mot en liten tjej på 50kilo så blir vi absolut bemött på två olika sätt 

(mm) eh lite mer kanske grabbigt, lite mer rough gentemot en liten tjej på 50kilo, asså bara just 

första bemötandet, absolut! (mm) (tyst) Skulle jag säga"(F2) 

 

Tjejerna gillade de tillfällen då de lyfte mer än killar på gymmet, men inte responsen som ofta 

åtföljdes att: ”Det var mycket för en tjej”. 

 

Analys 

Alla tjejerna var, eller hade varit, starka och således upplevt ett annorlunda bemötande på 

grund av sin styrka och det faktum att de var tjejer. Det kunde handla om kommentarer om 

deras kroppar, ett mer grabbigt bemötande eller att de blivit tillfrågade att bära tunga saker 

tillsammans med killarna. De blev alltså i vissa fall mer jämförda med killar och behandlade 

som dessa, eftersom de hade, från samhället betraktat, manliga egenskaper. De hamnade i den 

grupp där deras egenskaper låg närmst skulle man kunna säga med Frestingers (1954) termer, 

även om de fortfarande med vissa egenskaper och åsikter tillhörde den kvinnliga gruppen. 

Således jämförde de sig med killar i styrka då dessa egenskaper placerade dem mer i den 

gruppen. Kommentaren om att det var mycket för en tjej försköt dem dock också från denna 
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grupp. De hamnade då utanför både den kvinnliga gruppen och den manliga då det gällde 

fysiska förmågor. 

 

Dressed for success? 

Det mest återkommande ämnet under samtalen var kläder. Deltagarna upplevde kläder som 

det svåraste med sina kroppar. I båda grupperna kom provrummet upp som svar på frågan om 

det fanns tillfällen då de önskat sig en annan kropp. Att prova kläder innebar en svårighet, då 

butikerna ofta inte hade modeller gjorda för så pass muskulösa eller långa tjejer.  

 

"Ja, när jag provar jeans och sånt ibland önskar man att man haft en lite annan kroppsform, för 

att det är rätt svårt att hitta vissa kläder som sitter snyggt när man kör mycket benböj och sånt, så 

är det ju."(F2) 

 

Genom träning för sina respektive grenar hade tjejerna skaffat sig muskler som kunde göra 

det svårt i jakten på snygga kläder. Som en av deltagarna uttryckte det: "Den passar inte till 

en kubformad kastare" (F2). Figursydda kläder som jeans och skjortor var svårt med en tränad 

och muskulös kropp. Detta menade en av deltagarna hängde ihop med det smala ideal som 

fanns i samhället. Kläderna gjordes efter de smala modellerna, inte efter bredaxlade atleter.  

 

Det var dock inte bara musklerna som gjorde det svårt med storlekar och modeller. För vissa 

var längden också ett problem, men det kändes inte personligen lika jobbigt när längden 

felade tyckte en av tjejerna. Då var det klädernas fel, inte hennes kropp. 

 

"Ja alltså det där är ganska. För när det gäller de flesta grejerna med kläder asså, att de är för 

små, ja men lite överallt på kroppen, så blir jag mest irriterad på varför kan jag inte se lite mer 

normal ut? (mm) Men sen när det gäller typ såhär längden då. Det är ju väldigt svårt för mig att 

hitta kläder som är tillräckligt långa, så då blir jag mest bara sur på kläderna, amen så här kan de 

ju inte hålla på! (fniss)"(F1) 

 

En av deltagarna tyckte det var svårt att beställa kläder eftersom det var osäkert om hennes 

storlek fanns i dam och gjorde den inte det var det inte säkert att herrmodellen funkade, just 

för att den var gjord för män.  

 

"Det kan jag tycka är jobbigt, när de frågar: Vad har du för storlek? och då säger man att ja det 

beror ju på... hur många XL har ni i dam? (mm) och är det en herr så vet jag inte om jag får den 
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över rumpan, för jag kan ju, det kvittar ju, jag får ju gå upp i 4XL för herr, det är ju mindre rumpa 

på dem, så jag får ju inte upp dem över höfterna (mm, ja) så då blir de jättelånga, och man bara: 

Aa ni har inte större i dam? För då blir det något slags, jaha ska man välja pest eller kolera? 

[...]"(F1) 

 

Detta kunde uppfattas som jobbigt, eftersom det blev en tydlig markör att hon inte passade in 

i samhällets bild av den kvinnliga kroppen. Tydligen skulle man inte se ut så eftersom det inte 

gjordes kläder till en sådan kropp. Ofta gick det att skaka av sig, men samtidigt låg det ändå 

och gnagde att idealet var något annat än hur hon såg ut. 

 

"[...] då är det ju det här att jaha, då ska man ju uppenbarligen inte se ut såhär ifall det inte finns 

kläder i min storlek, för jag uppfattar mig inte som, jag uppfattar inte mig själv som tjock och jag 

uppfattar mig inte som abnormt stor asså egentligen, Jag tycker inte att jag är så pass stor... [...] 

där kommer det här med idealet in att uppenbarligen är det ett annat än vad jag ser ut (mm) men 

då blir man, men samtidigt så de flesta gångerna så skakar man bara av sig som att alla andra 

har fel liksom mm och de flesta gånger känns det ju bara att jamän de har ju inte koll, men ändå 

är det ju en asså efter varje gång så blir man ju ändå lite sådär att ja, det hade varit kul att vara 

en M."(F1) 

 

Finkläder upplevdes som jobbiga då klädernas modeller ännu tydligare inte passade kastartje-

jerna. Axelbandslösa outfits, eller plagg med smala axelband var svårburna med en välbyggd 

överkropp och en av tjejerna beskrev hur hon kände sig stor och ful i sammanhang där hon 

skulle klä upp sig och därför inte heller tyckte det var roligt att göra det heller.   

 

"[...], men just det mesta känns ju som att det är, det är det ju förmodligen för lite mindre (mm, ja) 

då kan jag tycka att det va, att jag kände mig stor och ful typ sådär när man skulle klä upp sig och 

därför tyckte jag aldrig att det var så roligt heller att hålla på med det där (mm) för att..."(F2) 

 

Flera av tjejerna hade råkat ut för situationer där de blivit tagna för killar och till och med 

blivit utkastade från omklädningsrum och damtoaletten. Lösningen för en av tjejerna var att 

låta håret växa, för en annan förstärkte sin kvinnlighet med smink och klänning. 

 

" [...] nu får jag väl börja ha klänningar på mig igen och sminka mig, då j-lar! (skratt) Nej, men 

alltså det är väl mest en såhär asså jag vill ändå, jag vill inte ses som en kille! även fast det bara 

är förbigående jag vill liksom, f-n jag är tjej och jag är nöjd med det"(F1) 
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Genom träning för att prestera bra i sin gren byggde tjejerna sina kroppar. Samtidigt innebar 

en kropp anpassad för kast att inte alla kläder passade även på den idrottsliga arenan. En av 

tjejerna berättade hur hennes mor sytt om klubbens tävlingslinne för herrar, eftersom det inte 

fanns något tillräckligt stort i dam. Herrlinnet var urringat i armhålorna och passade därför 

inte en tjej. Detta ledde så småningom till att klubben bytte dräkt och hon anade att hennes 

mor påverkat detta. På frågan om klädbytet var för hennes skull svarade hon: 

 

"Delvis var det faktiskt det (skratt) för att jag skulle sluta ha hemsydda (skratt) om jag nu skulle 

tävla mycket så... (skratt) kunde vi ju ha kläder som passade.[...] sen lobbade nog min mamma 

väldigt mycket för det med för att hon visste ju att det var lite sådär... Det är ju roligare att ha 

snygga kläder som du kan få på dig (Ja)"(F1) 

 

Ett par av de andra tjejerna kände också igen sig i detta. En av dem hade låtit bli att använda 

sin förra klubbs tävlingstights eftersom de inte passade i storlek. Hon tyckte att det var dåligt 

av föreningen att inte få fram ett par som gick att ha när man hade lite större lår. 

 

Det var inte bara klubbdräkterna som inte passade. Landslagskläderna var ett återkommande 

problem hos flera av deltagarna. I F2 pratade man om att kläderna förr i tiden inte funnits i 

tillräckligt stora storlekar och att många tjejer istället fått tävla i herrmodeller. Tjejerna i 

gruppen trodde att detta skapat en känsla av utanförskap hos en del av kastarna. 

 

"- Många kände sig nog, eller många, men en del kände sig nog rätt så utanför. 

– Mm, men det kommer jag ihåg från några Finnkamper eller så både med kastartjejer och 

kastarkillar, att kläderna inte fanns i tillräcklig storlek (mm, ja, mm) för oss. Eller ja det var ju 

aldrig något problem för mig som var så liten, (nä) men jag vet ju att det hände flera gånger (ja) 

(instämmanden) att någon fick komma i liksom en lite för tight eller kort t-shirt. 

– Ja, eller många killtröjor och killshorts (ja) och allt vad det nu var. (mm) Det kändes ju inte så 

roligt (nä)"(F2) 

 

Det visade sig dock att problemet kvarstod då även F1 tog upp landslagskläderna som ett pro-

blem. I första omgången av nya märket Xrcise hade en av tjejerna fått gå upp till XXXL i 

herrmodell. 

 

"Jamän det de gjorde ju om sina tights efter ett tag, men jag kan ju då lägga till att jag hade tre 

XL i herrstorlek i mina tights, för mina lår kom inte i någonting annat, så jag fick knyta dem mitt 

uppe på magen! (skratt) (visar hur hon knyter byxorna högt över midjan) (Oj!) (skratt) Fantas-
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tiskt! (skratt) det är nog en av de få gångerna som jag haft ett par tights som varit tillräckligt 

långa för mig! (skratt)" (F1) 

 

Nu hade de gjort om modellen så att hon kunde använda dam i tävlingsdräkten, men de var 

fortfarande för korta. I overall och fritidskläder var det fortfarande herrmodell. Att tvingas klä 

sig i herrkläder kändes jobbigt. Tjejerna ville ha något anpassat för en tjejkropp. Det var ändå 

viktigt att känna sig snygg och bekväm i det de tävlade i. 

 

"Det är... Asså jag menar jag kan ju inte rör mig i damkläderna, så herrkläderna är mer bekväma, 

men jag skulle gärna vilja ha någonting som var gjort för en tjejkropp ändå (ja) jag menar lite 

snygg såhär lite snygg vill man ju ändå se ut (mm)"(F1) 

 

Analys 

Att hitta snygga kläder i modeller och storlekar som satt bra var ett gissel för tjejerna i stu-

dien. De tyckte det var svårt både i provrummet och när de skulle beställa kläder eftersom 

kläderna ofta inte var anpassade efter muskulösa kroppar. Detta kunde kännas jobbigt då det 

blev väldigt tydligt att deras kroppar inte var vad samhället ansåg vara normen, de var an-

norlunda. Tjejernas faktiska/eget skiljde sig således från samhällets ideal och kanske även 

"borde" (Higgins, 1987). Det var inte riktigt en önskan av tillverkarna att man skulle se ut på 

ett visst sätt utan snarare ett måste eftersom kläderna annars inte passade. Känslorna som var 

förknippade med provrummet var ändå mer i linje med de känslor Higgins (1987) beskriver 

som sammankopplade med divergens mellan faktiskt/eget och ideal/andra, nämligen skam, 

förlägenhet och känslan av misslyckande. 

 

Det var inte bara bredden som gjorde det svårt. För en del handlade det också om längden, 

men det upplevdes inte som lika jobbigt för självkänslan tyckte en av deltagarna. Som 

Frestingers (1954) femte hypotes förutspår finns det förmågor eller egenskaper som inte går 

att förändra och längden är ett typiskt exempel på detta. Däremot skulle kläderna kunna för-

ändras så att de passade även en längre tjej. Följaktligen låg inte problemet hos deltagaren i 

fråga utan hos tillverkarna. Att vara för bred var jobbigare och något som gick att påverka till 

en viss grad även om det var svårt. Jeans, skjortor och finkläder var svårast. En av tjejerna sa 

att hon kände sig stor och ful när hon skulle klä upp sig och att hon därför inte heller tyckte 

det var roligt. Frestingers (1954)  åttonde hypotes kan här användas. Om du har uppfattningen 
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om att någon annan är mycket bättre än dig inom ett visst område, slutar du att jämföra dig 

med denne. Kände man sig aldrig fin var det heller inte lönt att försöka.  

 

Även på friidrottsarenan var kläderna ett bekymmer för deltagarna. Några av dem hade haft 

trubbel med föreningens tävlingskläder som inte fanns i rätt storlek eller modell. Detta hade 

de löst genom att antingen bära andra kläder eller att själva sy om herrmodellen. Landslags-

dressen kom upp i båda grupperna, där de äldre pratade om tidigare kollektioner som inte 

passat för en del av de större kastarna och som då fått bära herrkläder istället. De upplevde att 

detta var en orsak till att vissa känt sig utanför i landslaget, men trodde att den tiden var förbi. 

Juniorerna kunde dock påvisa att så var inte fallet. En av deltagarna hade fått klä sig i tights 

av storlek XXXL i herrmodell innan kläderna gjordes om. Numera kunde hon ha dam i själva 

tävlingsdräkten, även om tightsen fortfarande var för korta. Dock var fritidskläderna och ove-

rallen fortfarande av herrmodell. Att inte kunna ha kläderna som var gjorda för just den kon-

text som deras kroppar var anpassade för gav en känsla av utanförskap. De utvärderade sig 

själva utifrån jämförelser med andra i gruppen (Frestinger, 1954) och idrotten var ju som tidi-

gare konstaterats den miljö som låg närmst deltagarna. Här var jämförelserna viktiga då de låg 

nära de egna åsikterna och egenskaperna, men att då inte passa in i den norm som kläderna 

var skapta för kändes tungt. Uppenbarligen fanns även här ett ideal som skiljde sig från tjejer-

nas faktiskt/eget (Higgins, 1987). Som friidrottare skulle du se ut på ett visst sätt, alltså så 

som kläderna var gjorda. 

 

 

Diskussion 
För diskussionen har jag valt att plocka ut de resultat under varje rubrik som jag anser är av 

störst vikt ur ett vidare perspektiv. För att lättare koppla diskussionen till resultatet kommer 

också upplägget med frågeställningarna att vara det samma som tidigare. Jag kommer föru-

tom att diskutera resultaten med kopplingar till litteraturen också att titta närmare på hur dessa 

kan användas i ett större sammanhang och vilka eventuella vägar fortsatta studier på ämnet 

skulle kunna ta. Avslutningsvis kommer jag att ta upp de svagheter som finns med studien 

och de teorier som använts. 

 



 

62 

Vad har deltagarna för tankar kring kropp och ideal? 
Tjejerna i studiens bild av samhällets drömkropp gick helt i linje med vad den tidigare forsk-

ningen visat. Det smala idealet låg kvar, men hade nu förflyttats mot ett mer vältränat ideal. 

Dock handlade det om, som några av deltagarna påpekad, en kropp med slanka och tonade 

muskler. Styrkan var inte det väsentliga, utan utseendet. Detta var också vad litteraturen kon-

staterade (Benton & Karazsia, 2014, George, 2005, Krane m fl. 2004, Mosewich m fl. 2009). 

Några av tjejerna var ändå inne på att även styrkan stora muskler innebar var mer accepterat 

och till och med uppskattat nu hos kvinnor. Kanske är detta en hint om att även den starka 

kroppen är på ingång som samhällsideal, åtminstone i de kretsar som anammat det vältränade 

idealet?  

 

För deltagarna i studien var kroppen förknippad med prestation och således hade de svårt att 

inte se på idealkroppen ur ett idrottsligt perspektiv. Samtidigt var de medvetna om att de av-

vek från det samhälleliga idealet genom att med träning bygga sig stora. Trots denna krock 

valde deltagarna alltid prestation före utseende, men det märktes när de talade om hur ideal-

kroppen för dem såg ut att det inte var helt lätt. I olika miljöer föredrogs olika kroppar. Denna 

paradox behandlade även Krane med flera (2004), Kosteli (2014) och George (2005). Delta-

garna i dessa studier upplevde motsättningar mellan den kropp idrotten krävde och den som 

samhället tryckte på. Det fanns alltså två stycken ideal/andra att förhålla sig till (Higgins, 

1987). Följaktligen var tjejerna tvungna att välja. I denna studie var det ingen tvekan om att 

tjejerna valt The Performence body före the Appearence body (George, 2005). Dock nämnde 

de att de visste andra kastartjejer som inte valt samma väg, utan när grenarna krävt en större 

kropp inte varit beredda att gå ifrån samhällsidealet och således valt bort prestationen. Här 

tror jag att friidrotten har en utmaning om man vill behålla dessa tjejer. Genom att öka attrakt-

ionen av kast och höja statusen hos utövarna, tror jag att även acceptansen för en något större 

och muskulösare kropp öka. 

 

För deltagarna i denna studie var det emellertid prestationen som kom nummer ett och liksom 

gymnasterna i deBruin med fleras (2006) studie var den påverkan de själva utförde på den, 

exempelvis genom muskelbyggande eller viktnedgång ett led i att bli bättre idrottskvinnor. De 

uppskattade också sina kroppar mer i idrottsmiljön. Det var lättare att sträcka på sig då och 

vara stolta över hur de såg ut eftersom det i idrotten var en tillgång, vilket också konstaterades 

av Krane med flera (2004) och Mosewich med flera (2009).  
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Frågan jag ställer mig då är: Vad händer med tjejernas kroppsbild om den presterande krop-

pen en dag inte fungerar? En av deltagarna beskrev hur hennes syn på sin kropp förändrats till 

det bättre efter att hennes långtidsskada läkt. Hon hade då insett att kroppen inte var så dum, 

eftersom den nu höll ihop. Jag tror att detta är mycket viktigt att tänka på inom alla idrottsliga 

sammanhang. För atleter är kroppen i första hand ett redskap att prestera med och uppskattas 

därefter. När kroppen av någon anledning inte kan göra detta finns risken att kroppsbilden får 

sig en törn. Likadant den dagen atleten slutar. Bilden av kroppen som ett medel för prestation 

måste ersättas och anpassas till en ny miljö. Kanske var det därför som en av deltagarna efter 

att hon slutat upplevde att det blev viktigare för henne med smink och liknande? Båda tjejerna 

som lagt av hade haft svårt med förändringen. De ville gärna ha en kropp lite mer åt samhälls-

idealet, men framförallt ville de kunna träna för att må bra. Efter att år ut och år in pressat sina 

kroppar att prestera fanns nu inte energin att göra det för utseendet och hälsans skull. Jag tror 

att det kanske skulle behövas någon form av stöttning i denna övergång och likaså en mental 

stöttning under skada för att hjälpa till att bibehålla en positiv syn på kroppen, även då den 

inte vill göra det utövaren själv vill. 

 

Användningsområden för resultaten samt förslag till vidare forskning  

I detta område ser jag framförallt en utmaning, men också en möjlighet till vidare forskning, 

då det gäller kroppsbilden i förhållande till prestation och vad som händer med den, den dag 

då antingen kroppen inte längre kan prestera, eller idrottaren lägger skorna på hyllan. Fråge-

ställningar skulle kunna vara: Hur påverkas kroppsbilden under en skada? Hur förändras sy-

nen på kroppen vid avslutad idrottskarriär? och Hur kan man på bästa sätt hjälpa idrottare för 

att göra dessa situationer så lätta som möjligt? 

 

Vilken syn upplever tjejerna att omgivningen, både i samhället och utanför 

idrotten, har på dem som kastare och deras kropp? 
Deltagarna i studien upplevde att omgivningen hade förväntningar på hur deras kroppar skulle 

se ut och fördomar hur de skulle vara som kastare. Intressant här tycker jag är att de förvänt-

ningar och fördomar som fanns i omgivningen skiljde sig åt beroende på miljö. I den sociala 

miljön, utanför idrotten fanns en föreställning om att de skulle vara stora och starka, men 

också väldigt vältränade. Människor förväntade sig att de skulle orka mer än andra, eftersom 

de var idrottare och att de som tränade så mycket borde ha sexpack och väldefinierade musk-

ler. Även de som slutat upplevde denna förväntan i den sociala kontexten. Denna förväntan 
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samstämmer med upplevelsen av omgivningens förväntningar och jämförelser som deltagarna 

i Mosewichs med fleras (2009) studie om synen på muskler känt. 

 

Inom friidrotten däremot fick tjejerna ofta höra fördomar om att kastare var lata, tjocka och 

otränade. Åtminstone var det den uppfattning de fick genom kommentarer som "Jag trodde 

kastare gillade att vila" eller "kastare äter efterrätt". På sättet de berättade om dessa händelser 

gick det att förstå att detta var något som kändes jobbigt, samtidigt som de var medvetna om 

att det inte var sant. Att förväntningarna skiljde sig i de båda miljöerna kan förklara det fak-

tum att en av deltagarna kände sig mer vältränad i en social miljö än i friidrottsmiljön. Själv-

klart kan det ha att göra med det som Frestinger (1954) förutspår i the Social Comparsion 

Theory om att vi människor har ett behov av att jämföra oss med andra inom samma grupp. 

Samtidigt tror jag att omgivningens förväntningar påverkar upplevelsen av oss själva. Upple-

ver du att omgivningen ser dig som vältränad känner du dig så småningom som det. Likadant 

är det tvärtom. Får du känslan av att du uppfattas som tjock och otränad, kommer du snart 

också att tycka det själv. Detta har nog också att göra med det behov som Frestinger (1954) 

beskriver. Genom att utvärdera dig mot andra och deras åsikter och förmågor definierar du 

dig själv. 

 

Tjejerna kunde ibland känna ett utanförskap från den övriga friidrottsgemenskapen. De upp-

levde att de befann sig en "kastarbubbla". De blev, självvalt eller inte, en egen grupp. En av 

deltagarna berättade att hon valt att gå ifrån detta och hålla sig utanför kastarbubblan. Hon 

ville inte begränsa sig till att bara umgås med kastare och bara ses som en kastartjej. Detta var 

ett val hon gjort, hon menade att kastare många gånger gjorde sig själva till en grupp. Samti-

digt var hon medveten om att det kanske inte var lika lätt för någon i de tunga kasten. Som 

spjutkastare är du mer kroppsligt lik exempelvis en sprinter och detta skulle kunna ha bety-

delse. En annan av deltagarna konstaterade att kastartjejerna hamnade i en egen grupp då de 

såg ut lite "hej och hå". Deltagarna upplevde också att kastgrenarna åsidosattes under galorna. 

Ibland hamnade de i förprogrammet, ibland utanför arenan och stundtals fick de inte vara med 

alls. Undantaget var manligt spjut, som ju enligt deltagarna i F1 var en löpgren. Kanske är det 

så att kroppen och dess form spelar en roll då det gäller både att bilda grupper och stänga ute 

andra?  Spjutet är den gren med lättast redskap och kräver därför inte heller en lika stor 

kroppshydda. Måhända är det därför som deltagarna upplevde att spjut också fick mest upp-

märksamhet och hade lättare att ta plats i den övriga gemenskapen? De manliga idealen i 

samhället och de kroppsideal som figurerar inom spjutet stämmer också högre grad överrens 
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med varandra och det skulle i sådana fall kunna vara anledningen till det manliga spjutets 

högre status. Detta innebär då att en kropp, mer i linje med samhällsideal, gör det lättare att 

accepteras i grupper där dessa anses som eftersträvansvärda. 

 

Användningsområden för resultaten samt förslag till vidare forskning  

Att tjejerna upplevde mer negativa fördomar och förväntningar från friidrottsmiljön än i den 

sociala är intressant och något som börs ta i beaktning. Jag tror att det är viktigt att man redan 

från början tänker på hur man som ledare talar om olika grenar och utövare med sina adepter. 

Bilden av stora, tjocka kastare kan vara svår att tvätta bort, men som tjejerna själva konstate-

rade så var redan Öststatsstämpeln på väg att försvinna. 

 

Det faktum att kastarna hamnar i en grupp för sig och i vissa fall upplever sig som diskrimine-

rade och utanför inom friidrotten är också något man i friidrottsförbundet bör titta närmare på. 

Visst kan det i vissa fall vara självvalt, men knappast att hamna i förtävlingarna eller helt ut-

anför grenprogrammet. 

 

Om kroppsstorleken verkligen spelar roll i utanförskapet och bildandet av grupper skulle vara 

en mycket intressant vidarestudie, inte bara idrottsmässigt. 

 

På vilket sätt behandlas frågor om kroppen och utseende med tränarna? 
Enligt Coppola med fleras (2014) studie om kvinnliga idrottares upplevelse av tränarnas 

kommunikation om kroppsbild visade det sig att individuell träning, samtal och personliga 

målsättningar var de tillvägagångssätt som uppskattades mest av deltagarna. Jämförelser och 

kritik hade däremot en negativ inverkan. Hur tjejernas i denna studies tränare kommunicerade 

kroppsbild med dem gick mycket i linje med vad deltagarna i Coppola med fleras (2014) stu-

die värderade högst. Framförallt i F2 pratade deltagarna med tränarna om hur kroppen skulle 

utformas under individuell träningsplanering och utvärdering. Ingen av deltagarna verkade 

heller uppleva att kroppsbilden kommunicerades genom kritik från tränarna. Det handlade 

mer om att de genom träningen skulle komma att gå upp si och så mycket, eller ett gemen-

samt beslut om viktnedgång för att minska skaderisken. 

 

Under pubertetsåren däremot pratades det inte så mycket kropp alls, vad deltagarna kunde 

minnas. Några tyckte att man i första hand skulle skapa en trygg miljö så att kroppsrelaterade 
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problem aldrig uppstod. Detta skulle kunna vara tänker jag, genom att precis som Coppola 

med fleras deltagare tryckte på som viktigt, att tränaren är en god förebild. Om tränaren inte 

visar det som ett problem, utan bara genom sitt eget sätt att vara och tala visar sina adepter en 

sund kroppsbild, behöver kanske frågan inte tas upp och på det sättet undviker man att det blir 

ett problem. Jag kan hålla med tjejerna om att om de själva inte upplevt det som ett problem 

tidigare, så kan ett samtal med en tränare istället väcka dessa tankar om att man ser an-

norlunda ut och inte passar in i samhällets mall.  Dock tror jag att det, som en av deltagarna 

sa, skulle kunna vara bra att även som ung få veta vilka egenskaper som är till hjälpa för att 

kasta långt. Tjejerna i F1 trodde att mycket snack om kroppen skulle skrämt bort dem, samti-

digt konstaterade den andra gruppen att många duktiga juniorer ändå lämnat kastgrenarna på 

grund av de kroppsliga förändringar detta skulle innebära.  

 

Användningsområden för resultaten samt förslag till vidare forskning  

Hur man som tränare bäst kommunicerar kroppsbild med både unga och äldre adepter är nå-

got som skulle vara en intressant vidareforskning. Både en djupare analys av adepternas syn, 

men också ur tränarnas perspektiv. Resultaten från denna studie visar att det är en komplex 

fråga, utan några självklara svar och därför tror jag att en vidare forskning skulle ge mycket 

intressanta tankar. Resultat rörande detta skulle ge mer kunskap om hur man bäst hanterar den 

typen av ibland känsliga frågor och vara ett viktigt bidrag till ledarskapsutbildningarna inom 

idrotten. 

 

Hur upplever deltagarna situationen som kvinna i en maskulin kontext? 
Det som stack ut som den tydligaste gemensamma faktorn hos alla tjejerna, bortsett från deras 

prestationsfokus, var svårigheten med kläder. Detta är de heller inte ensamma om. Både i Ge-

orge (2005) och Krane med flera (2009) tas kläder upp som ett problem och en ständig på-

minnelse om att de var annorlunda och utanför normen, precis som en av deltagarna i denna 

studie uttryckte det. Det blev en markör att de inte passade in i den kvinnliga bilden. För del-

tagarna i denna studie blev just detta extra tydligt då de i till exempel landslagsammanhang 

tvingats använda herrkläder eftersom damkläderna inte gjorts i modeller och storlekar som 

passade dem. Uppenbarligen passade de alltså inte heller in i den idrottsliga mallen! 

 

 Intressant är att när tjejerna diskuterade vad som var feminint kom framförallt ytan fram som 

väsentlig både med kläder och smink. Det var också genom kvinnliga kläder, frisyrer och 
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smink som de betonade sin egen kvinnlighet. Att då vara tvungna att använda manliga kläder 

i den redan manliga kontext de befann sig i upplevdes som jobbigt. Inte nog med att kastgre-

narna i sig stod för manliga ideal, även deras kroppar sågs som manliga då de uppenbarligen 

inte passade i damkläderna. 

 

Kläderna och speciellt landslagskläderna var också en källa till utanförskap. Inte ens i den 

kontext där de "hörde hemma" med sina kroppar passade de in, utan fick tydligt veta att de 

var onormala genom klädernas utformning. De byggde sina kroppar för friidrotten och för att 

prestera där, samtidigt blev känsla ändå att de inte platsade ens där i mallen.  

 

Några av deltagarna tyckte inte att det var så viktigt att förstärka det feminina och ansåg inte 

sig själva som varandes det heller. Samtidigt upplevde flera deltagare att det var jobbigt att bli 

sedda som killar och genom feminina yttre attribut försökte de förstärka detta. Självklart in-

nebar det en svårighet om de inte kom i damkläderna.  I tidigare forskning har det framkom-

mit att flera av respondenterna försökt förstärka sin kvinnlighet genom exempelvis kläder och 

accessoarer och en tydligt heterosexuell framtoning (George, 2005). Därför blev jag lite för-

vånad över att detta inte framkom som viktigt i denna studie, annat än just att inte bli tagen 

för kille, eller att slippa herrkläderna.  

 

En annan sak som inte fick stöd från litteraturen var det faktum att deltagarna menade att man 

kunde vara både feminin och kastare. Enligt både Mosewich med flera (2009) och George 

(2005) tyckte deltagarna att idrott och femininitet inte gick hand i hand. Däremot höll delta-

garna i denna studie också med om att idrott var manligt, men såg det inte som ett hinder för 

att vara feminin. En av tjejerna såg det dock som att det handlade om olika roller beroende på 

situation. Hon påpekade att i en idrottssituation fick man vara tuffare och utanför kunde man 

sedan vara mer kvinnlig. Detta skulle då kunna tolkas som att det inom idrotten är svårt att 

vara feminin, då idealen skiljer så från feminina attribut, men att utanför idrotten går det att 

anamma denna mer kvinnliga läggning. Sådana tankar går då mer i linje med den tidigare 

forskningen. 

 

Däremot när det kom till vad som var manligt/kvinnligt var deltagarna mer överrens med tidi-

gare studier. Exempelvis då det gällde att äta mycket, tyckte både deltagarna här och i Kranes 

med fleras (2004) studie, att det var manligt. Två av tjejerna i denna studie ansåg det dessu-
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tom som jobbigt i vissa fall, eftersom det stack ut från det klassiskt feminina och att omgiv-

ningen förvånades över detta. 

  

 

Användningsområden för resultaten samt förslag till vidare forskning  

Då det gäller kläderna ser jag framförallt att detta är något som både förbundet och förening-

arna behöver tänka på. Under denna studie blev det tydligt att det var i klädsituationer som 

deltagarna främst kände missnöje med sina kroppar och även utanförskap. Givetvis går det 

inte att få fram kläder som passar alla, men att öka storlekarna och kanske skaffa fram både 

lite längre och kortare modeller skulle fler få känna sig snygga och trygga i tävlingskläderna. 

Att gå till herrstorlekarna är ingen bra lösning. Det får tjejerna att känna sig onormala och 

okvinnliga jämfört med normen. Detta är något som jag definitivt anses behöver ses över, 

både då det gäller landslagskläder och klubbdräkter. 

 

Förslag på vidare forskning skulle kunna vara att gå djupare in på just genusfrågorna och de 

förställningar om manliga ideal inom idrotten som finns. Det skulle också vara intressant att 

jämföra synen på kroppsbild, ideal och genus hos kastartjejer i Sverige med kastare från andra 

länder och också andra grengrupper. 

 

Svagheter och begränsningar med studien 
Studien gjordes i en mycket liten omfattning med en begränsning både i deltagarantal och 

geografisk spridning. För att få en mer klar bild över hur det verkligen ser ut skulle fler re-

spondenter behövas och gärna då från fler platser.  

 

Som tidigare nämnts var alla deltagarna bekanta eller nära vänner med varandra och kände 

dessutom mig. Detta ska tas i beaktning när man läser resultaten, men samtidigt tror jag att 

detta också gav en lite djupare bild av situationen. Visst påverkar det också att jag själv är 

kastare och alltså tillhör gruppen. Det går inte att undkomma att mina egna värderingar och 

tankar påverkar analys och diskussion, samt även resultaten i viss mån då intervjuguiden ju 

skrevs dels utifrån tidigare forskning, men också från mina egna erfarenheter. En icke-insatt 

hade troligen sett resultaten mer objektivt och också tolkat svaren annorlunda. Hade vi dessu-

tom varit flera som gjort studien och tolkningarna, hade det också blivit ett bredare perspektiv 

och inte lika färgat av just mina tankar som kastare. 



 

69 

 

De teoretiska angreppspunkter jag valt har jag hämtat från vad som använts inom tidigare 

forskning på området. The Social Comparsion Theory (Festinger, 1954) är en relativt gammal 

teori som fått flera tillägg och ommodelleringar under åren. Kanhända är det en svaghet med 

studien att jag valde den första varianten, för liksom teorin själv säger (hypotes fyra) så strä-

var människor alltid uppåt då det gäller förmågor och därav skulle en senare upplaga kunna 

vara bättre anpassad. Även samhället har förändrats sedan 1954 vilket också kan påverka. 

 

Även Self-discrepancy theory (Higgins, 1987) har några år på nacken, men behandlar ändå 

olika varianter och utvecklingar av teorin. Båda teorierna jag valt har den likheten att de hand-

lar om sociala jämförelser, men med lite olika vinklingar. Anledningen till att jag valde två 

teorier är att de ändå skiljer sig åt då den ena handlar mer om att man jämför sig och den 

andra om hur synen du har på dig själv och den som du upplever utifrån inte alltid korrelerar. 

Var för sig hade teorierna inte täckt in hela aspekten anser jag, men jag är medveten om att 

det som läsare antagligen skulle varit lättare att hålla sig till en. 

 

Slutligen är jag också väl medveten om att denna uppsats, trots idoga försök att korta ner, 

fortfarande är något lång. Ändå känns det som om jag bara skrapat lite på ytan av detta ämne 

och jag ser därför stora möjligheter för framtida studier att djupare gå in på varje område. 
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Bilagor 
Här presenteras den slutliga versinonen av intervjuguiden, samt det informationsbrev om stu-

dien som deltagarna fick ta del av. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 
Namn/ålder? 
Hur länge har ni varit aktiva? 
När specialiserade ni er för kast? 
(När slutade ni?) 
Meriter? 
Har föräldrarna idrottat? Vilken idrott/grenar? 
Syskon? idrotter? 
Gymnasieprogram? 
 
Ideal 

1. Hur ser idealkroppen ut enligt er? Beskriv. 

2. (Finns det en sådan?) 

3. Vilket ideal finns i omgivningen? 

4. Vilka är era tankar kring medias bild av den kvinnliga kroppen? 

5. Upplever ni att ni själva påverkas av medias bilder av kvinnor? 

6. Finns det tillfällen då ni hade önskat er en annan kropp? 

 
Tränare och omgivning 

1. Upplever ni att omgivningen (familj, vänner, bekanta, okända osv) har tankar om 
och förväntningar på er och hur er kropp ser ut/ska se ut? 

2. (Vilka reaktioner har ni stött på från omgivningen då det gäller er kropp?) 

3. (Kan det upplevas pressande att se ut på ett visst sätt efter omgivningens åsikter?) 

4. Hur ser stödet ut hemifrån? Uppmuntrar de idrotten? Muskelbyggandet? 

 
5. Har ni manliga eller kvinnliga tränare? 

6. Vet ni om er/era tränare har en målbild för hur er kropp bör se ut? 

7. Är det något ni talat/talar om? (Upplevs det som en känslig fråga?) 

8. På vilket sätt talar ni om kroppen och kroppsbild med tränaren/tränarna? 

9. Har tränaren aktivt (t ex genom träning, kost osv) sökt förändra er kropp? 

10. Upplever ni att tränaren har förståelse för hur det är att vara kastare och tjej? 

 
11. När ni var yngre (innan/under pubertet), pratade tränarna om kroppen?( Förkla-

rade de vilka förändringar som puberteten innebar? Kastet innebar?)  

12. Upplevde ni att de försökte forma er kropp på något sätt? Hur i så fall? 

13. Hade ni samtal om hur kroppen för en kastare skulle se ut när ni valde gren? 

 
14. Hur skulle ni vilja att tränaren agerade utifrån kropp och kroppsbild? 
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15. Har ni några råd till tränare i de olika åren hur man ska prata om kropp och för-
ändring? Ska man göra det? 

 
 
 
 
 
 
Friidrotten 

1. Finns det ideal i genen att leva upp till? – Hur ser dessa ut i sådana fall? (Hur ser en 
idealisk kropp ut för er gren?) 

2. (Har kroppsbyggnaden betydelse för prestationen, tror ni?) 

3. Försöker ni eller har ni någon gång försökt förändra er kropp mot ett upplevt id-
rottsligt ideal? På vilket sätt? Av vilken anledning? 

4. Upplever ni att det sker kroppsliga jämförelser friidrottare emellan? Påverkar detta 
er syn på er kropp? på prestationen?(jämförelser grenar emellan och konkurrenter 
emellan) 

5. Tror ni att utseende och kropp kan påverka medial uppmärksamhet och sponsring? 

6. Friidrottens mode är ju rätt minimalistiskt, hur tänker ni kring detta?  

7. Har ni någon gång känt er diskriminerade inom friidrotten? 

 
Kvinnlighet/manlighet 

1. Är idrott mesta manligt eller kvinnligt anser ni? Viken åsikt råder i samhället? (Är 
det skillnad med kastgrenar?) 

2. Upplever ni att ni blir bemötta annorlunda som starka tjejer? 

3. Vad innebär det att vara feminin? 

4. Kan man vara både feminin och kastare?  

5. Är det viktigt för er att behålla ett feminint utseende och sätt? (Hur? Varför?) 

 
6. Vad är/innebär muskler för er? 

7. Hur tror ni killar tänker om tjejer med muskler och styrka? 

8. I ett förhållande, spelar det någon roll vem som är starkast muskulärt för er? Gör 
det det för en man tror ni? 

9. Det är ju inte helt ovanligt att kastare blir tillsammans med kastare, upplever ni det 
så och (varför tror ni i så fall att det är så?) 

10. I en studie om tjejer, idrott och kropp upplevde deltagarna det som manligt att äta 
mycket, vad tänker ni om det? Tänker ni själva på hur och vad ni äter? (Av vilken 
anledning?) 

 
 
Vardagen 

1. Finns det ideal här att leva upp till? (- Hur ser dessa ut i sådana fall?) 
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2. Försöker ni eller har ni någon gång försökt förändra er kropp mot ett upplevt ideal 
i samhället? (På vilket sätt? Av vilken anledning?) 

3. Upplever ni att det sker kroppsliga jämförelser på denna arena? Påverkar detta er 
syn på er kropp?  

4. Känner ni er annorlunda i en social miljö kontra friidrottsmiljön? (Upplever ni 
kroppen på olika sätt i respektive miljö?) 

5. Går det att kombinera dessa två ideal och världar? 

6. Finns det tillfällen/miljöer där det är svårt att passa in med en idrottar-kropp? 

7. Hur tänker ni kring kroppen den dag ni slutar? Tror ni att ni kommer medvetet att 
försöka förändra den då? 

8. Upplever ni att synen på er kropp har förändrats över tiden? 
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Bilaga 2 
 
2015-04-22 Växjö 

 
Hej på er! 
 

Tack för att ni medverkar i denna studie om kastartjejers kroppsbild och syn på kropps-
ideal. Genom gruppdiskussioner kommer vi behandla olika frågor rörande kropp och 
ideal kopplat både till idrott och livet utanför. Samtalen kommer spelas in, men alla svar 
behandlas anonymt i uppsatsen. Så gott det går ska jag försöka att göra det så svårt som 
möjligt för läsaren att spåra vem som sagt vad och därför skulle jag verkligen uppskatta 
om ni ville vara så ärliga som möjligt i era svar. Jag tror att vi kommer få många intres-
santa diskussioner och tankar! Här nedan kommer lite information rörande de forsk-
ningsetiska principer vi måste följa och delge er. 
 
Deltagandet är givetvis frivilligt och ni kan när som helst avsluta, eller stå över en fråga 
om ni inte vill fortsätta. Alla uppgifter kommer också behandlas med försiktighet och 
inte föras vidare till obehöriga. Själva uppsatsen kommer, enligt universitetets regler, att 
presenteras på ett öppet slutseminarium, samt publiceras på DIVA (?) en publicering-
sportal för examensarbeten och liknande. Eventuellt kan resultaten också komma att 
användas i större syften, exempelvis inom friidrottsförbundet. Era personliga svar 
kommer dock bara behandlas som "ett svar i mängden" och kommer alltså inte använ-
das mot er. 
 
Innan inlämningsdag (15 maj) så får ni väldigt gärna läsa igenom transkribering, resul-
tat- och analyskapitel och kontrollera det jag skrivit. Ni får då chansen att ändra och 
lägga till om något inte framkommit så som ni menat, eller om jag tolkat svaret felaktigt. 
Skulle ni uppleva att en kommentar pekar för tydligt mot er har ni också här en möjlig-
het att påpeka detta, så försöker vi ändra eller ta bort denna del. 
 
Givetvis är även genomläsningen frivillig! Jag ska inte tvingar er att traggla igenom ett 
stort examensarbete om ni inte har lust... Så, har ni några frågor angående studien är det 
bara att höra av er och än en gång tack för att ni ställer upp! 
 
 
 

Vänliga hälsningar, 

 
Matilda Elfgaard,  
Coaching och sportmanagement 

Linnéuniversitetet 

Växjö  

 


