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Bakgrund och syfte (1250 tecken inkl blanksteg) 
Projektet tar sin utgångspunkt i den ökade tillströmning av kvinnliga utövare som under de 
senaste åren sökt sig till styrkeidrotterna tyngdlyftning (fortsatt TL), styrkelyft (SL) samt 
CrossFit (CF). Styrkeidrotter har länge präglats av manlig dominans och att vara kvinna och 
utöva en styrkeidrott innebär således att utmana föreställningar om såväl femininitet som 
maskulinitet. Tidigare forskning om kvinnors utövande av styrkeidrott visar att kulturella 
stereotyper verkar inskränkande på kvinnors styrkeidrottsutövande, exempelvis i fråga om 
normer som rör den muskelbyggande kvinnokroppen som okvinnlig (se Brace-Govan 2004, 
Hedblom, 2009; Khoury-Murphy & Murphy, 1992; Salvatore & Marecek, 2010). Mot 
bakgrund av att kvinnors styrkeidrottsutövande långt ifrån varit kulturellt sanktionerat är den 
ökning av kvinnliga utövare som skett inom (svensk) styrkeidrott intressant.  

Syftet med föreliggande studie är att, genom styrkeidrottutövande kvinnors livshistorier, 
bidra med fördjupad kunskap om de bakgrundsfaktorer samt de erfarenheter och det 
meningsskapande utifrån vilket kvinnornas utövande kan förstås. Denna kunskap kan utgöra 
ett bidrag i arbetet för att styrkeidrott ska upplevas som en reell möjlighet för fler flickor och 
kvinnor. 

 

Teori och genomförande 
Vid förfrågan via sociala medier/digitala forum för styrkeidrotter anmälde 82 kvinnor intresse 
att delta i studien. Med målet att intervjua 10-12 kvinnor tillfrågades totalt 16 kvinnor. 
Slutligen deltog 13 kvinnor aktiva inom SL/BP (6 st), TL (5 st) och/eller CF (2 st). 8 st är 
licentierade utövare. Kvinnorna var vid intervjutillfället mellan 18 och 65 år med bakgrunder 
som styrkeidrottsaktiva mellan 0,5 och 38 år. 

Projektet vilar på narrativ teori och metod och har genomförts som tematiskt inriktade 
livshistorieintervjuer med fokus på deras träningsrelaterade bakgrunder och vägen in 
styrkeidrottande. Livsberättelserna ska förstås subjektiva, unika biografiska narrativ av både 
retrospektivt, pågående och framåtsyftande liv. De reflekterar samtidigt såväl social som 
kulturella förändringsprocesser (Kåks 2007, Mandelbaum,1973) då de uppstår i växelverkan 
mellan den individuella erfarenheten och den sociala och kulturella kontexten. Intervjuerna 
utgick ifrån kvinnornas egna berättelser, men stämdes av mot en intervjuguide med tematiker 
som projektet vill säkerställa. Intervjumaterialet har sedan bearbetats och sorterats i analytiska 
kategorier utifrån intervjuguidens tematiker och de som framträtt i materialet. 

 

Resultat  
 

• I flertalet kvinnors berättelser framkommer bakgrunder i idrottsutövande familjer. Val 
av idrott har påverkats av föräldrar eller andra familjemedlemmar, men också av 
vänner. Styrkeidrotter var i två fall tidigt möjliga aktivitetsval, men i övrigt har det 
exempelvis rört sig om olika bollsporter, simning eller  ”friskis”. De första 
kontakterna med fria vikter/styrketräning har i flera fall skett vid kompletterande 



träning i andra idrotter, genom rehabiliteringsträning efter skador eller genom CF. 
Fyra kvinnor började med styrkeidrott i 15-19-årsåldern, övriga som vuxna. 

• Flera kvinnor beskriver bakgrunder med tidigare erfarenheter av normbrytande livsval 
såväl vad gäller vänskap och studie- samt yrkesval. 

• Initiala intryck av atletklubbar/föreningar var att de var präglade av maskulin jargong. 
Några kvinnor tilltalades av detta, andra berättar om en tvekan inför att träda in i 
dessa miljöer. Väl på plats beskriver sig samtliga väl bemötta och inkluderade. 
Kvinnor som var tidiga utövare beskriver också att tillströmningen av kvinnor har 
förändrat samtalsklimat och samtalsinnehåll till att omfatta mer än träning. Här lyfts 
också betydelsen av de sociala aspekterna av miljön och utövandet i flertalet 
berättelser. Styrkeidrottsmiljöerna beskrivs i flera fall med inkluderande metaforer 
som ”familj” och ”hemma”. De har blivit viktiga platser där betydelsefulla relationer 
etablerats och där det individuella tränings-/tävlingsprojektet delas och tas på allvar 
av andra utövare. Den sociala förankringen blir en faktor som fungera motiverande 
och kvarhållande. 

• Berättelserna om den egna kroppen tar spjärn mot kulturella stereotyper och 
föreställningar om den aktiva, kapabla, starka manliga kroppen och den mer passiva, 
sårbara och objektifierade kvinnokroppen (jfr. Whitson 1994/2002). 
Här framträder en motdiskurs till det som beskrivs som normer för femininitet och hur 
utövandet av styrkeidrott kommit att innebära en omfokusering gällande den egna 
kroppen på flera plan (se ex. Brace-Govan 2004, Scott-Dixon 2008, McGrath & 
Chananie-Hill 2009). Särskilt skildras en förskjutning från fokus på kvinnokroppen 
som ett estetiskt projekt (jfr. Andreasson & Johansson 2015), till ett fokus på en 
kapabel kropp som representerar den eller det en vill vara. Upplevelsen av att vara 
stark och kapabel är en viktig aspekt av identiteten för samtliga intervjuade. Den 
kroppsliga styrkan spiller också över på andra områden i livet, stärker självkänslan 
och ger en upplevd emancipatorisk effekt. 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning  
I flertalet av kvinnornas berättelser framträder bakgrunder i idrottsutövande familjer. Val av 
idrott har påverkats av föräldrar eller andra familjemedlemmar men också av vänner. Detta 
har handlat både om vilka idrotter som uppmuntrats och som avvisats. Två av de intervjuade, 
båda med familjebakgrunder i styrkeidrotter, kom i kontakt med dessa redan som barn, men 
endast en kvinna beskriver styrkeidrott som den första idrott hon utövade. Flera av kvinnorna 
berättar att vägen in i styrkeidrotter gått via ökat fokus på styrketräning och kontakt med fria 
vikter vid kompletterande träning i andra idrotter, rehabiliteringsträning efter skador eller 
genom CF. Fyra av de intervjuade kvinnorna började styrkeidrotta i åldern 15-19 år, övriga 
som vuxna. 

Trots att det i deras berättelser framträder socialisation in i ”lämpliga” och etablerade idrotter 
för flickor finns en faktor som flera av de intervjuade kvinnorna delar: de har erfarenhet av 
normbrytande livsval sedan tidigt vad gäller vänskap och studie- och yrkesval. Denna 
normbrytande erfarenhet kan fungera stärkande när det handlar om att övervinna det sociala 



och kulturella motstånd som de möter, både hos sig själva och från sin omgivning, när de går 
in i ett traditionellt manligt präglat område som styrkeidrott. 

De initiala intrycken av miljöerna i atletklubbar/föreningar var att de var präglade av 
maskulin jargong. Några kvinnor tilltalades av detta, men andra berättar om en tvekan inför 
dessa miljöer. När det inledande motståndet övervunnits beskriver sig samtliga väl bemötta 
och inkluderade. Kvinnor i studien som var tidiga utövare beskriver också att den 
tillströmningen av andra kvinnor som de sett ske, har förändrat samtalsklimat och 
samtalsinnehåll till att omfatta mer än träning. 

De sociala aspekterna av miljön och utövandet lyfts i flertalet berättelser som betydande. Då 
utövandet av styrkeidrott i flertalet intervjuer beskrivs som en viktig del av identiteten och får 
stort utrymme i tillvaron utvecklas också de sociala nätverken i linje med detta. 
Atletklubbar/föreningar eller CF-boxar har blivit viktiga platser där betydelsefulla relationer 
etablerats. Miljöerna framträder i flera berättelser i termer av ”hemma” eller som en ”familj”. 
Här blir det individuella utövandet av styrkeidrott inbäddat i ett stödjande socialt 
sammanhang. 

Föreställningar om att kvinnor med stora muskler är okvinnligt är något som samtliga 
kvinnor i föreliggande studie uttrycker att det mött på olika vis utanför 
utövandesammanhagen. I intervjuerna framkommer att utövandet av styrkeidrott kommit att 
innebära en omfokusering gällande den egna kroppen på flera plan. En av de intervjuade 
kvinnorna berättar: ”[J]ag fick en annan energi i träningen som är en positiv energi istället för 
den där skambelagda, för jag måste träna för att bli smal. Nu måste jag träna för att bli stark 
liksom, det är ett helt annat tankesätt.” I flera intervjuer beskrivs på liknande sätt att det 
handlat om att gå från kroppen som ett estetiskt projekt för att svara mot normer för hur en 
kvinnokropp ska se ut, till fokus på en kropp som är kapabel och som representerar den eller 
det en vill vara. I jämförelse med Bodybuilding, där den muskulösa kroppen är ett estetiskt 
projekt, lyfter samtliga kvinnor i studien att det estetiska är underordnat prestation. De 
avfärdar föreställningar som stipulerar förståelsen av muskler som ett visuellt mål, och 
betonar istället frågan om muskler kopplat till styrka. De närmaste estetiska omdömen som 
kopplas till utövandet eller det kroppsliga handlar om det tekniska utförandet, om 
bemästrandet av olika övningar. Muskler utvecklas dock genom utövandet. Med upplevelsen 
att det är förenat med såväl kroppsligt som mentalt välbefinnande att känna sig stark, är också 
muskler något att vara stolt över. Styrka genererar upplevelsen av att vara kompetent, 
kapabel, att ha kontroll. Med detta blir muskler en visuell manifestation av kapacitet och 
självkänsla, något som innebär ett annat slags grövre kroppsideal. Då styrkeidrottandet 
beskrivs som en central del i identiteten är de muskler som utvecklas utifrån den 
instrumentella hållningen till dessa, en synlig markör för den man upplever sig att vara och 
den man vill uppfattas som. Upplevelsen av att vara stark och kapabel är en viktig del av 
identiteten för samtliga intervjuade. 

Den kroppsliga styrkan spiller också över på andra områden i livet. En kvinna beskriver 
detta: ”Vissa har jag fått höra väldigt så här positiva, att wow, du är så stark nu även i hur du 
är. Inte liksom rent kroppsligt sätt då utan i hur du är. Det är ingen som sätter sig på dig.” Det 
kroppsliga får här en emancipatorisk effekt. Hon blir någon som man respekterar. 



”Att hålla” och att bygga upp en kapabel och funktionell och hälsosam kropp för att möta 
åldrande är något som lyfts i flera framåtsyftande berättelser. Att ha med sig en kapabel 
kropp också på äldre dar beskrivs som en fråga om livskvalitet och självständighet. 

 

Resultatets relevans för idrotten (1 250 tecken)  

Med styrkeidrottandet följer ett komplex av aspekter som rör betydelsen av utövande för de 
intervjuade kvinnorna. Studien bidrar till fördjupad kunskap om kvinnors bakgrunder och 
erfarenheter av styrkeidrott och de miljöer i vilka detta utövas. Studiens omfattning ger inte 
underlag för generaliseringar, men lyfter fram hur det kan vara. Med studiens fokus på 
kvinnor vill vi således, snarare än att generalisera, bidra med fördjupad kunskap om 
erfarenheter och förutsättningar de beskriver för inträde i, och utövande av styrkeidrotter. 
Detta är angeläget för att stimulera och stärka kvinnors fortsatta aktiva deltagande i 
traditionellt manligt dominerade miljöer som SL och TL samt inom CF. Denna kunskap kan 
utgöra underlag för utvecklingsarbete på såväl förbundsnivå som i styrkeidrottsmiljöerna. Det 
rör då både frågor om att identifiera och bredda rekryteringsgrunder, att skapa inbjudande 
miljöer och att bygga förbunds- och föreningsverksamheter som är attraktiva att vara aktiva 
inom. Framför allt är det angeläget att arbeta för normförskjutningar genom vilka flickor och 
kvinnor i bredare lager, och tidigt i livet, kan uppleva styrkeidrottande som en reell möjlighet 
och att styrkeidrottsmiljöer är tillgängliga och inkluderande. 

Återstår att göra och vidare forskning  
Här rapporteras enbart den delstudie i vilken tränings- och tävlingsaktiva vuxna kvinnor 
intervjuats. Utanför de resursramar som villkorar det beviljade projektet pågår arbete med en 
mer omfattande rapport som vidgar och fördjupar teoretiska/analytiska perspektiv och 
tematiker som framträtt i livshistorieintervjuerna. Här återstår också bearbetning och 
inkludering av ett material som skapats genom fokusgruppintervjuer med 5-åriga flickor i 
förskolan och som behandlat föreställningar om styrka. 

Utöver ovanstående har också möjlig vidare forskning identifierats. Urvalet av 
intervjupersoner byggde på att uppnå spridning vad gäller form av styrkeidrott och antal år 
som utövare. Det visade sig resultera i ett urval med en relativt hög utbildningsnivå, i flera 
fall inom naturvetenskapliga-tekniska yrkesområden. Dessa kvinnor står i kontrast till 
styrkeidrottens tidiga ”kraftkarlar” med bakgrunder som kroppsarbetare (se Phil-Skoglund 
2017). Huruvida den överrepresentation av medelklasskvinnor med eftergymnasial utbildning 
i föreliggande studie är en tillfällighet eller inte är således en fråga som kan undersökas 
vidare med fokus på, styrkeidrottens eventuella ”klassresa” och intersektionella perspektiv på 
dess utövare. 
 
 

 

 



Spridning av forskningsresultat 
Projektet har presenterats vid: 

• högre seminarium inom idrottsvetenskap vid högskolan Dalarna våren 2017, samt vid  
• högre seminarium vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, avdelningen för 

förskoleforskning och förskollärarutbildning Stockholms universitet, inom ramen för 
docentföreläsning, december 2018. 

Projektet har uppmärksammats i media:  

• Sveriges radio P4 Dalarna, 11 jan 2017 
• Tidsskriften Filter 23 mars 2017 

Abstract för konferensdeltagande planeras för att skickas in under hösten 2019 för deltagande 
i Crossroads in cultural studies 2020. 


