
 

 

Vinnarskallar och träningsnarkomaner 

Kroppsideal, drivkrafter för träning och social positionering bland högaktiva 

idrottare 

 

Magnus Kilger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Pedagogiska institutionen 

Masteruppsats 30 hp 
Pedagogik 

Masterprogram hälsa, kropp, kultur.  

Höstterminen 2010 
Examinator: Klas Roth 

Handledare: Robert Ohlsson 

  



2 
 

Abstract 

 

The purpose of this essay is to discover the driving forces in top athletes, concerning training, 

body image and social positioning. Furthermore the object is to study how important being fit 

is for social reasons in today’s society. The athletes have been interviewed face-to-face and 

described their personal drive regarding training, their goals and the significance of the sport. 

They have also described how they see the image of the ideal body that currently exists within 

the field of sport and society and how training affects their own body image. The interviews 

also covered views of the physically inactive as a group and their personal thoughts 

concerning this. Status varies regarding driving forces and some are considered more 

favorably than others, in other words they are the ‘good driving forces´. The most important 

positive driving forces that have been highlighted are the pleasure principle and the challenge 

principle. The pleasure principle is characterized by the sport itself having its own intrinsic 

value, while possible positive effects connected with or after training are secondary. The 

activity alone is a real pleasure. The challenge is characterized by a desire to test oneself and 

see how far one can go. Competing is connected with personal achievement and not with 

comparisons with others. At the same time the feeling of winning is emphasized as an 

important driving force and these factors (challenge and win) tend to act simultaneously. 

Driving forces that are seen to be low-status, i.e. the ´bad driving forces’ are aesthetic reasons 

as well as winning for competitive reasons. Training for aesthetic reasons in order to be body 

beautiful is not considered a positive driving force. On the other hand it is pointed out that 

looking fresh and healthy is desirable. This is described as personal characteristics such as 

´nice’ or ‘fresh’ and not as a physical description of someone’s body. Competitions are 

essential but should be seen first and foremost as proof that training gives results, and not to 

prove oneself better than anyone else.  However the thrill of winning a competition is 

described as important and worthwhile. Top athletes inspire each other and are not only seen 

as role models but also help form one’s own identity and social position. Being physically 

active in sports is seen as a lifestyle and is the most important part of a social group and its 

identity. This is emphasized by distancing oneself from the physically inactive as a group and 

their characteristics. This group is described in terms of being overweight, unhappy and 

unsocial. They use food and alcohol excessively, do not take personal responsibility for their 

future health and are unwilling to change. 

Keywords: Sports, training, the ideal body, social positioning.  
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1. Inledning  
 

Hur kan det komma sig att människor väljer att lägga hundratals, kanske tusentals timmar på 

träning? Vilka drivkrafter finns det att en mörk, regnig onsdagskväll i februari klockan 22.00, 

springa ut på en fotbollsplan för att springa intervallträning? Dessutom betala för att få göra 

det. En människa i dagens samhälle skulle få svårt att förklara för en person som levde för två 

eller tre generationer sedan, att människor idag tar bussen till en lokal för att lyfta tunga saker 

frivilligt utan syfte att flytta denna sak.  Samtidigt studerar de sig själva i en spegel. Eller att 

de åker tunnelbanan till en lokal, för att sätta sig och trampa på en cykel som står still. 

Tillsammans med andra människor trampar de på den stilla stående cykeln och ibland låtsas 

de att de åker i en uppförsbacke. Dessutom vara beredda att betala stora pengar för detta. Jag 

tror att det hade ansetts inte bara ytterst märkligt, utan som fullkomlig galenskap.  

 

I dagens samhälle är detta normaliserat, ett vanligt sätt att ta hand om sin kropp, ha roligt, 

umgås och bibehålla sin hälsa. Det är idag ingen som höjer på ögonbrynen åt stillastående 

cyklar, eller löpband framför TV-apparaten.  Men hur påverkar det synen på vår kropp och 

vad är egentligen drivkraften? I mitt arbete som lärare på Bosön idrottsfolkhögskola och 

under mina studier på mastersprogrammet hälsa, kropp, kultur har mitt intresse för kropp, 

kroppsuppfattning i idrottens värld växt fram. Vad driver människor att träna hårt och mycket 

och vilka konsekvenser får det för deras syn på sig själva och inte minst sin kropp. Hur 

påverkas vår kroppsuppfattning av träning och blir vi mer tillfreds med våra kroppar när vi 

tränar mer och oftare? Kan det till och med vara så att vi med träning blir mer medvetna om 

våra kroppars tillkortakommanden i jämförelse med de ideal som finns. När vi blir mer 

tränade och närmar oss idealen förflyttar vi bara idealen och i slutändan gör det oss lika, eller 

kanske än mer missnöjd än när vi började. Hur påverkar önskan om hälsa och en hälsosam 

livsstil vårt förhållande till vår kropp, till andra kroppar och till föreställningar om normalitet? 

För vem utför vi vår träning, men framför allt vad vill vi med vår träning? Frågorna kring 

kropp, hälsa och idrott känns oändliga och mitt fokus i detta myller kom att bli högaktiva 

idrottare och deras drivkrafter för träning och förhållandet mellan kroppsideal och träning.  

Jag vill med denna uppsats sätta fokus på utövarnas subjektiva upplevelse av träning och de 

drivkrafter för träning som upplevs som viktiga. 
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I samhällsdebatten idag talas det om en ”hälsofascism”, där individens ansvar för den egna 

hälsan blir allt viktigare och där kraven på att eliminera riskfaktorer ses som en självklarhet. 

En ansvarstagande samhällsmedborgare ser till att bibehålla hälsa och undvika riskabla 

livsstilsfaktorer, för att inte ligga samhällets trygghetssystem till last. Kroppens roll i kulturen 

kopplat till ansvaret för hälsa och välmående har även medfört en ny syn på ansvar. 

Individens ansvar att underhålla sin kropp, indikerar inte bara en maskinell syn på kroppen, 

utan också en ökad betoning på det egna ansvaret. Genom att introducera begrepp som 

”självförvållad sjukdom” till följd av t.ex. allt för lite fysisk aktivitet har även hälsoupplysare 

och folkhälsorörelserna lagt ett allt större ansvar på individen. Med beräkningar av 

samhällsvinster i att ha en hälsosam befolkning, upplevs det som att det moraliska klimatet 

förändrats.
 1

 God fysik och en slank kropp associeras inte bara med energi, kraft och vitalitet, 

utan dessutom kopplat till personliga egenskaper. Den vackra kroppen uppfattas som ett 

tecken på förstånd och förutseende, med personer som tar ansvar inte bara för sitt eget 

välmående, utan också för samhällets hälsoutveckling i stort.
2
 Även i dagens idrottsrörelse 

finns tydliga spår av detta och en stark önskan om att påtala idrottens mervärde, utöver den 

förbättrade fysiska prestationsförmågan. Idrottsrörelsen framhåller studier som visar att ökad 

fysisk aktivitet höjer självmedvetenheten, förbättrar möjligheten att hantera stress och ger 

positivare känslor och ett bättre humör. Även förbättrade lärprocesser, snabbare inlärning och 

bättre koncentrationsförmåga lyfts fram.
3
 I idrottens idéprogram betonar man att idrotten ska 

utveckla människor fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt. Dokumentet uttrycker bl.a. 

följande: 

Idrott svarar mot djupt liggande mänskliga behov. I idrotten får vi utlopp för glädje 

och spontanitet, vi trivs och mår bra 

Därför är idrott bra och utvecklande för oss människor. Genom 

idrottsverksamheten tränar vi och utvecklar kroppen så att vi mår bra och kan 

prestera mera såväl på idrottsbanan, som i vardagen.
4
    

 

Det blir därmed av intresse att studera hur idrottare förhåller sig till de hälsoideal som 

produceras och förmedlas i samhället och av idrottsrörelsen. 

                                                           
1
 Aktuella exempel i samhällsdebatten; Zeh, Juli. 2010. Corpus Deliciti. Framtidsroman om en hälsodiktatur och 

samhällets krav på hälsosam livsstil och Hälsoparadiset, 2010-11-02. Sveriges radio, P1, samtal om synen på 

hälsa och ansvar. 
2
 Featherstone. 1994. Kultur, kropp och konsumtion. S. 118.  

3
 Riksidrottsförbundet. 2009. Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdomar? S. 18.  

4
 Riksidrottsförbundet. 2009. Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. S. 13.  
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1.2 Bakgrund 
 

I detta kapitel ges en historisk beskrivning av de kroppsliga ideal som vuxit fram inom 

idrottsrörelsen och hur synen på kroppslig estetik förändrats och påverkats i olika tidsepoker 

och av den sociokulturella miljön, såväl inom idrottsrörelsen som inom andra fält. 

 

Kroppen som symbol och som attribut för att positionera sig i det sociala rummet alltid varit 

centralt och kroppen som symbol för makt, status, kontroll och karaktär har används flitigt 

genom historien, inte minst inom idrotten. Det vittnar t.ex. Linggymnastiken och senare den 

organiserade idrottens intåg i Sverige om. Själva grundfundamentet och det övergripande 

målet med idrottande var just att stärka moralen och skapa starka individer såväl kroppsligt 

som själsligt. Man såg en tydlig koppling mellan den vältränade kroppen och allmän 

rättrådighet och karaktär.
5
  

 

1.2.1 Idrottsrörelsens idealbilder, en historisk exposé 

 

Fysisk aktivitet har under den mänskliga historien varit och är en av de mest centrala delarna 

för överlevnad. Redan när mänskligheten låg i sin linda var fysisk aktivitet en förutsättning 

för att finna föda via jakt, fiske, samlande av bär och frukter m.m.
6
. Utan fysisk aktivering 

kan inte den mänskliga organismen överleva och fysisk aktivitet är den enskilt största 

friskfaktorn för mänskligt liv än idag. Människans förhållande till fysisk aktivitet har dock 

skiftat betydligt under historien och fysisk aktivitet har använts som social markör och som 

tecken på låg alternativt hög samhällelig status, beroende på tidsepok och rådande 

samhällsideal.
7
 De idrottsliga ideal som det ofta refereras till i dagens samhälle är de antika 

idealen, där den vältränade kroppen indikerade inte bara kroppslig kontroll utan även ett 

allmänmoraliskt eftersträvansvärt sätt. Det kom senare under tidigt svenskt 1900 tal att 

formuleras ”en sund själ i en sund kropp” och bli en slogan för såväl frisksportande som annat 

idrottande. De antika idealen framhöll grace och skönhet, vilket delvis har sin historiska 

motsats i rådande kroppsideal under vikingatiden då en form av göticistiska ideal var rådande. 

                                                           
5
 Se bl.a. Engström, Lars-Magnus. 1999. Idrott som social markör & Diderichsen, Finn (red) 1991 Klass och 

ohälsa. 
6
 McKay, Hill, Buckler. 1992. A History of World Society. S. 8-9 

7
 Se bl.a. Engström, Lars-Magnus. 1999. Idrott som social markör & Diderichsen, Finn (red) 1991 Klass och 

ohälsa.  
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De götiska idealen, där kroppslig estetik och grace var underordnat, växte sedan fram till en 

ideologisk strömning under stormaktstiden som hade nationalromantiska drag.   

Under 1800-talets senare del kom Per-Henrik Ling att spela en stor roll inom svensk idrott, 

varvid koppling till de götiska idealen fick en betydande roll. Inom göticismen framhölls kraft 

och beslutsamhet som manligt och därmed som eftersträvansvärda ideal. Det var därför inte 

av intresse, än mindre önskvärt, att blanda in andra variabler såsom moral eller dygd i 

samband med det manliga kroppsidealet. Här var styrka och beslutsamhet viktigare ideal och 

de mer estetiska och intellektuella värdena fick stå tillbaka och sågs mer som typiskt 

kvinnliga drag, som dessutom indikerade emotionell instabilitet som på intet sätt var att 

föredra.
8
 Under upplysningen växer en dualistisk syn fram som särskiljde kropp och själ, 

vilket också medförde ett minskat intresse för fysisk aktivitet och kroppsliga ideal. Under 

1700 talet växer det fram en reaktion på denna uppdelning, främst som en reaktion på den lyx, 

det frosseri och den dryckenskap som storstadslivet medfört. De antika idealen framhålls som 

förebilder, där kroppslig härdning, dygd och nationell karaktär är viktiga inslag. Dock 

framförs ett antal risker som dessa ideal kan medföra såsom manlig fåfänga och benägenhet 

för vällust.
9
 Kroppen användes även som nationell symbol under 1700-1800 tal. I Tyskland 

vann nyhumanismen ny mark under 1800 talet och där framhöll estetikens betydelse, medan 

Sveriges ideal snarare präglades av Romarriket och fornnordiska ideal. Dessa senare ideal var 

mindre estetiskt inriktade och mer inriktade på den fysiska aktivitetens direkta betydelse och 

värde för t.ex. moral. I motsats till kroppen som symbol, då formen av träning inte är central 

utan ett medel för att nå slutmålet, den sunda och vältränade kroppen. Under denna period 

växte tävlandet fram i större skala än tidigare för att kunna möjliggöra bättre mätbarhet, 

utveckla den nationella enigheten och förstärka nationalkänslan.
10

  

 

Under 1800 talet blir den fysiska aktiviteten mer institutionaliserad då man börjar diskutera 

fysisk fostran som en del i samhällsorganiseringen. 1807 utfärdar Kansligillet en skolstadga 

som innebär kroppsövningar inriktade på att härda kroppen, främja hälsa, bidra till militär 

duglighet samt underlätta moralisk daning. Under 1810-20 talen tar man fram ytterligare en 

skolstadga, som i likhet med 1820 års Skolordning lyfter fram kroppsövningarnas betydelse 

som moraliskt stärkande och som centralt mål, medan den militära skolningen tonades ner. 

                                                           
8
 Ljunggren, Jens. 1999. Kropp och bildning. S. 86-87. 

9
 Ibid, S. 60-61, 71. 

10
 Ibid, S. 72-73 
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Varje rörelse skulle analyseras vetenskapligt och kunna bedömas ur en nyttoaspekt, för att nå 

de mål som angavs.  Nu bildas även Gymnastikens centralinstitut med avsikt att bl.a. stärka 

den vetenskapliga delen av kroppsövningar och för att kunna mäta främst kroppsliga effekter 

av träning. Det kan även ses som starten för den starka dominansen för Per Henrik Lings 

holistiska syn på kropp och själ inspirerad av de götiska idealen och som kom att stå sig stark 

ända fram till mitten av 1900 talet.
11

 Samtidigt börjar under slutet av 1800 talet ett flertal 

olika idrottsklubbar att växa fram och vars primära fokus är tävlande och vars centralgestalt 

blev Victor Balck. Denna nya typ av fysisk aktivitet fick snabbt spridning inte bara 

geografiskt utan även inom olika samhällsgrupper och var till sin form mindre vetenskaplig 

och mer inriktad på tävlingsresultat. Idrottens område har under historien varit ett område 

främst inriktat mot fysisk aktivitet för män. Det var inte bara opassande för kvinnor att ägna 

sig åt idrott utan uppfattades vara direkt skadligt, bl.a. för reproduktiviteten. Kvinnligt 

idrottande startar egentligen i en större omfattning under efterkrigstiden och expanderar först 

under 1970-talet.  

 

1.2.2 Kroppen som social markör 

 

Kroppens betydelse för idrottande och fysisk aktivitet kan tyckas självklar. I idrottandet blir 

kroppen synliggjord på ett sätt som den i andra sammanhang inte blir. Kroppen står i centrum 

för uppmärksamheten. Det gör att kroppens som social markör och som ett sätt att positionera 

sig i det sociala rummet blir ett intressant studieobjekt. Idrotten kan å ena sidan ses som ett 

medel för att nå bättre fysik, välmående eller ett längre liv. Samtidigt som den kan ses som ett 

mål i sig, där aktiviteten är målet, t.ex. rörelseglädjen. Idén om idrott som ett mål i sig växer 

sig starkt inte minst inom skolidrotten, medan folkhälsotanken mer inriktar sig på idrott som 

medel. Inom idrotten som under lång tid dominerades av manligt deltagande kan det också 

antas ha skaptas en särskild form av ideal kopplat till manlighet och maskulinitet. Kanske till 

och med en idrottslig manlighetsdiskurs? Hur denna förhåller sig till synen på kropp och 

kroppsideal i relation till normalitet blir därför intressant, inte minst i hur män väljer att tala 

om sin kropp kopplat till träning och idrottande.  Men kroppen är inte enbart en symbol i den 

sociala interaktionen. Det är också med kroppen som vi varseblir vår omvärld och det är 

genom eller med kroppen vi lever våra liv. Kroppen ses ofta som en biologisk enhet som kan 

utsättas för sjukdom eller bibehålla hälsa, utan att själv ha ett egenvärde. I det perspektivet är 

                                                           
11

 Ling, Per Henrik. 1840. Gymnastikens allmänna grunder af Ling. S. 11 
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kroppen ett skal som härbärgerar den värdefulla själen och intellektet, vilket implicit då är det 

viktiga studieobjektet.  Denna instrumentella syn på kroppen, där kroppen ses som ett projekt 

och ett ansvar att förvalta blir därför intressant att studera och diskutera. Om 

kroppsuppfattning grundläggs tidigt och påverkar både självbild och självkänsla, torde det 

vara fruktbart att också studera kroppsuppfattning kopplat till träning.
12

 Om nu kroppen är ett 

arbetsprojekt, kan man vidare studera om det därmed följer ett personligt ansvar för att 

bibehålla hälsa och inte ligga de samhälleliga institutionerna såsom sjukvård och 

försäkringskassan till last. Idrottande som del i en socialiseringsprocess torde också innebära 

att träningen påverkar aktiva idrottare och deras syn på sin kropp och deras relation till de 

ideal som finns inom såväl idrotten som i samhället i övrigt. 

 

1.2.3 Självdisciplinering och kropp 

 

 Individens förhållningssätt till träning och disciplin kan också förstås i termer av makt. 

Foucault beskriver en förändrad maktutövning, där makten istället för att utövas genom tvång 

(härskare – undersåte), istället utövas genom normalisering och självdisciplinering. Det 

interna normsystem som byggs upp informellt, inkorporeras av individen som sedan utövar 

disciplinerande makt över sig själv. Individens handlingsfrihet inom detta fält eller inom 

rådande diskurs blir således begränsat och individerna balanserar inom det fält som anses vara 

normalt (eller åtminstone inte allt för avvikande). Det är inom de diskurser som finns och 

verkar, som individen ges möjlighet att skapa sin identitet och positionera sig i förhållandet 

till andra individer. Normalitet blir därmed bestämt av de dominerande diskurserna, samtidigt 

som kravet på normalitet drivas av individens egna krav och inte av direkta samhälleliga eller 

kulturella krav. Dessa kan dock ses som indirekt disciplinerande, men själva maktutövningen 

sker inom individen och inte genom externt tvång.
 13 

Samtidigt kan alltså diskursen skapa ett 

sammanhang som möjliggör och kanske i någon mån tydliggör de normsystem och identiteter 

som eftersträvansvärda och vilka sociala positioner som har hög respektive låg status. 
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2. Teoretisk ansats 
 

I föreliggande kapitel presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund för 

uppsatsens syfte och frågeställningar, samt för de metodologiska valen. Den teoretiska 

referensramen utgår ifrån ett antal, för uppsatsen, centrala begrepp och de perspektiv som 

studien vilar på. 

 

2.1 Inledning 
 

I denna kroppsfixerade samhällskultur kan det vara svårt att se att kroppen även kan upplevas 

som frånvarande. Dock har synen på kroppen i många stycken förändrats, vilket också 

påverkat hur vi talar om kropp och kroppslighet. En ursprunglig tanke var att tydligt åtskilja 

kroppen från själen, där dessa var autonoma enheter. Kroppen ses här snarast som en maskin 

med olika kvalité, som via underhåll och reparationer har olika livslängd. Ett annat sätt att 

beskriva kroppen och kroppsligheten på, är att anta ett holistiskt förhållningssätt. 

Fokuseringen blir här på att det är genom kroppen som vi möter världen och förstår vårt eget 

liv. Det finns därför ingen möjlighet att särskilja kropp och själ, då de är en gemensam enhet, 

inte två autonoma enheter. 
14

 Idrotten har en lång tradition av maskinellt tänkande och frågan 

är också hur aktiva idrottare idag talar om sig och sin kropp och på vilka sätt de positionerar 

sig socialt som idrottare. Vilket symbolvärde har en vältränad kropp idag, vad och hur 

kommunicerar jag med den, blir därför några ingångar till den teoretiska ansatsen. Uppsatsen 

vilar på en sociokulturell grund och har en för avsikt att ha en kommunikativ ansats där 

studiet av hur idrottare, genom berättandet, talar om sig själva, sin träning och hur de förhåller 

sig till rådande diskurser inom hälsa och idrott. Samtidigt utgår studien ifrån en 

fenomenologisk idé om kroppen som en helhet, där kroppen i samtalen behandlas som en 

helhet och inte som en autonom enhet. Individen existerar och förstås i ett sociokulturellt 

sammanhang och positionerar sig i förhållande till, och beroende av, den omgivande miljön. 

Då uppsatsen har en sociokulturell eller socialkonstruktionistisk ansats kommer även ett 

dialogiskt perspektiv vara antas och som tar sitt avstamp i den socialpsykologiska 

teoribildningen. Språket och berättandet ses som en social praktik och förändrats från 

monologism till dialogism. Det blir ett sätt att konstruera och producera kunskap och 
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förståelse, inte enbart en överföring av en enskild individs tankar. Monologismen tar i många 

stycken sin utgångspunkt i ett antal dikotomier, mellan jaget och de andra, mellan kognition 

och kommunikation. Linell menar att utgångspunkten är motsatsförhållanden snarare än 

komplementära skeenden. Primärt sker tankearbetet hos individen som sedan översätter och 

försöker överföra informationen via t.ex. talet.  Linell beskriver det historiska skeendet som 

att språket gått från ontologi som en aktiv handling, till expression. Alltså från språk som 

kodsystem och teori, till språk som handling. Dialogen blir därmed intersubjektiv, där 

kommunikationen och kognitionen är sammanflätade och inte kan särskiljas, utan måste 

studeras gemensamt.
15

 Det kan också innebära att det finns narrativa inslag, där inslag har 

infogats från en narrativ idétradition. Studien kan dock inte anses vara narrativ i strikt mening 

då berättelserna inte behandlats sammanhållet.  Den teoretiska delen kommer därför att utgå 

ifrån ett antal teoretiska begrepp kopplade till den övergripande idén om kommunikation, 

samt en inledande del om en förändrad syn på kropp kroppslighet av mer fenomenologisk 

karaktär. Detta primärt för att beskriva hur uppsatsen kommer att behandla och förstå talet om 

kropp och kroppsideal hos informanterna. 

 

Studien har två analytiska fokus kopplade till kommunikation. Hur talar man om olika 

personliga drivkrafter för träning, samt hur man talar om hälsoidealet inom idrottsrörelsen och 

samhället. Studiens deltagare förhåller sig och talar om dessa fokus, vilket innebär att de i 

intervjusituationen förhåller sig till en eller flera överlappande diskurser inom fältet träning, 

idrottande, hälsa och ideal. Hur idrottare talar om och förhåller sig till dessa diskurser innebär 

att studien kommer att arbeta det diskursanalytiska området kopplat främst till social 

positionering. Studien innefattar därför också en diskursteoretisk del med övergripande 

premisser och förutsättningar för analysen, samt en diskurspsykologisk del kopplat till 

identitetsskapande som interaktiv process. Med utgångspunkt i den data som informanterna 

ger kommer sedan en kategorisering göras i efterhand. Kategoriseringen av materialet 

kommer alltså göras utifrån resultatet och inte vara på förhand bestämt av metoden. 

 

De teorier som presenteras kommer att vara kopplade till en förändring av synen på kroppen 

som subjekt och ansluta sig till en fenomenologisk syn på en kropp. Denna holistiska syn på 
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kroppen som aktör kommer innebära att det kommunikativa och sociokulturella ramverket har 

att utgå ifrån en holistisk kroppsuppfattning. De teoretiska ramar som mer direkt kommer 

kopplas till analysen och resultaten följer nedan.  

Kropp och kommunikation – förändring i synen på kroppen och förståelsen av den egna 

kroppen, samt kommunikation och berättande. De teorier som kopplas till detta är en 

fenomenologisk syn på kroppslighet, samt en poststrukturalistisk och socialkonstruktionistisk 

syn på subjektet. Även en dialogisk ansats och berättandet som del i idrottande som 

meningsskapande process, är bärande. En etnologisk och/eller socialantropologisk idétradition 

med kroppen som symbol kommer att vara en viktig teoretisk utgångspunkt. 

Identitet, ideal och social positionering – Självpresentation och positionering i den idrottsliga 

miljön kulturellt och socialt, samt förhållandet till samhälleliga ideal. De teorier som kommer 

kopplas till denna del är diskursanalys med fokus på förhållningssätt till idealbilder, samt 

diskurspsykologi och identitetsskapande. 

 

2.2 Begreppsdefinition 

2.2.1 Social positionering 

 

Ett centralt fokus för uppsatsen är hur informanterna positionerar sig i det sociala rummet och 

hur de i intervjuerna presenterar sig själv genom sitt sätt att tala om träning och i jämförelse 

med andra individer. Denna självpresentation blir ett sätt att skapa förståelse för den egna 

identiteten, samtidigt som denna förståelse skapas i samspel med den omgivande miljön. 

Begreppet social positionering avser här således hur individer väljer att framställa sig själva 

och förstå sig själv genom interaktion och jämförelse med andra människor. Identifikationen 

och självförståelse skapas genom de grupper som vi tillhör eller de grupper som vi vill 

tillhöra, där grunden är att vi är sociala varelser som får en identitet genom social samvaro. 

Karlsson beskriver bl.a. den sociala identitetsteorin där individen påverkas av den verkliga, 

inbillade och underförstådda närvaron av andra individer. Det innebär att det inte bara är de 

människor som fysiskt finns rummet som påverkar vårt beteende (verkliga), utan också 

tidigare möten (inbillade), likväl som den sociokulturella miljön (införstådda) som är 

avgörande. Vår sociala positionering blir därmed en interaktion mellan dessa och den sociala 
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kontexten bestämmer hur vi väljer att positionera oss.
16

 Även Bourdieus tankar om hur 

livsstilar utvecklas har kopplingar till individen i en omgivande kontext. Där beskriver han 

med hjälp av habitusbegreppet, vilka möjligheter en individ har att välja inom ett visst fält. I 

de miljöer där individen befinner sig finns ett begränsat antal val, som baseras på vad som kan 

anses vara korrekt passande och acceptabelt i just denna miljö. Detta begrepp blir således en 

utvidgad form av social identitetsteori.
 17

  

 

2.2.2 Idrottsrörelsen 

 

Begreppet idrottsrörelsen användas som ett samlingsbegrepp för de ideella organisationer som 

verkar under Riksidrottsförbundet. Det innefattar de idrottsföreningar som förhållandevis 

självständigt organiserar sin idrottsliga verksamhet för de enskilda idrottarna eller lagen. Det 

innefattar även den utbildningsverksamhet som bedrivas av SISU idrottsutbildarna, samt 

övriga under Riksidrottsförbundet organiserade förbund.
18

 Begreppet används för att beskriva 

den organiserade idrottens under ett samlande namn.  

 

2.2.3 Drivkrafter 

 

Begreppet drivkrafter används som ett bredare begrepp som innefattar motivation på en 

enskild nivå, såväl inre motivation som yttre motivation. I drivkrafter innefattas också den 

sociala och kulturella nivån och den sociala positioneringen. Begreppet används även för att 

särskilja det från motivation som är ett begrepp kopplat till inre individpsykologiska idéer.
19

 

Drivkrafter ska i denna uppsats ses som en bredare benämning på olika typer av motiv till att 

bedriva träning. Dessa är i många fall svåra att särskilja, vilket heller inte är meningen och 

som medfört att begreppet drivkrafter som ett samlingsbegrepp används.  
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2.3 Teoretiska perspektiv på kropp och kroppslighet 

2.3.1 Kroppen i ett fenomenologiskt perspektiv 

 

I en fenomenologisk idétradition ser man det som om kroppen tenderar att försvinna ur 

medvetandet, så att individen kan fokusera på andra delar av livet och världen.  Leder menar 

vidare att kroppen tenderar att bli osynlig för oss, då den fungerar i enlighet med vad vi 

önskar. Kroppen blir osynlig och inte i fokus, så länge den inte stör de fokus vi har på andra, 

mer prioriterade saker. Den finns närvarande, men i huvudsak i bakgrunden och kräver ingen 

omedelbar fokus eller är inte föremål för vår uppmärksamhet. Leder benämner detta kroppens 

bakgrundsfokus som disapperance och är enligt Leder det mest grundläggande och naturliga 

sättet att förhålla sig till kroppen.
 20

 Det är först vid tillfällen då kroppen inte fungerar, såsom 

t.ex. vid skada eller sjukdom som kroppen uppmärksammas och lyfts fram i fokus för oss. Vi 

blir då varse om kroppen som träder fram genom att inte fungera så som den ska, vilket Leder 

benämner att kroppen dys-appears.
21

 Vid elitidrottande och för högaktiva idrottare blir 

kroppen ett verktyg, betydligt mer påtagligt och avgörande för prestationen. Kroppen blir ett 

fokusområde och frågan är hur högaktiva förhåller sig till kroppen i ett disapperance/dys-

appearence perspektiv.  

 

2.3.2 Kroppen som symbol 

 

Utseendet och kroppen kopplas i många sammanhang ihop med ett visst beteende, ideal och 

blir en identifikation i relationen till andra människor. En vältränad kropp kan vittna om att 

personen lagt ner ett hårt arbete för att nå dit, vilket kan översättas i en förmåga att underkasta 

sig hårt arbete även i andra sammanhang. Kroppen utseende har blivit en arena för 

särskiljning och ett skapande och etablerande av sociala hierarkier. Kaw betonar att kroppens 

utseende är centralt i vårt vardagsliv för identifikation, men också för att skapa sig en position 

och social status. Att ha (eller skapa sig) ett utseende som indikerar och symboliserar hög 

status är ett sätt att också tillskansa sig makt.
22

 Kroppen idag är en viktig symbol och i flera 

avseenden ett projekt att arbeta med i likhet med andra projekt för förbättring. Den vältränade 

kroppen blir en indikator på disciplin och ansvarstagande och karaktärsdragen överförs även 
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till andra områden.
23

 Samtidigt kan denna idé om kroppen som symbol för personliga 

egenskaper även få en dubbel innebörd då det även bidrar till en narcissistisk självbild, 

kroppsfixering och en många fall moraliserande inställning till det otränade. Linder menar här 

att denna inställning kan innebära en osäkerhet, oro och en rädsla för att vara fel.
24

   

 

Skapandet av en kroppslig identitet och skapandet och förståelsen för denna är alltså 

inkorporerat i sociala och kulturella förståelsemönster. Det innebär att det finns såväl 

socialpsykologiska, som mer poststrukturella ingångar för att studera kroppsligt 

subjektsskapande. Samtidigt är kroppen avgörande för hur framgångsrik en elitidrottare kan 

bli, hur högt hon kan hoppa, hur snabbt han kan springa m.m. Kroppen blir därmed ett 

verktyg för att nå framgång och kräver därmed ett särskilt fokus. På vilka sätt påverkas 

kroppsuppfattningen av detta ökade fokus och hur förhåller sig individen till den omgivande 

kontexten.  

 

2.3.3 Den normala kroppen, den avvikande kroppen 

 

Kroppsliga ideal och kroppsuppfattningar väcker också frågor om normalitet och avvikelse.  

Upplevelser att avvikelse och studiet av det onormala är väl studerat inte minst i den 

biomedicinska diskursen, samtidigt som normalitet och vad det egentligen innebär är ganska 

flytande och används och formuleras i efterhand för att belysa den avvikelse man först hittat. 

Det är främst i vardagen som normalitet som levnadsvillkor formas och det som faller utanför 

denna definition (det onormala, sjuka etc.) kan synliggöras och sedermera förkastas, avskys 

och slutligen förlöjligas. Mot bakgrund av denna instabila grund för normaliteten, menar även 

Ambjörnsson att de normer som finns och verkar måste söka sin mening och sitt 

existensberättigande i avvikelsen. Det finns därmed ingen fast kärna av normalitet, utan 

normaliteten existerar i förhållande till och avgränsas av avvikelserna.
25

Davies anlägger ett 

poststrukturalistiskt perspektiv på olikhet och lägger därmed vikt vid den process som skapar 

olikhet, eller att olikhet är en fortgående process. Det primära studieobjektet blir därför 

processen som skapar olikhet i den omgivning eller diskurs som sätter ramarna för 
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normalitet.
26

 Den omgivande miljön skapar inte bara möjligheter för hur man kan och bör 

vara, utan omgivningen begränsar i samma omfattning möjligheten att vara.
27

  

 

För att få en inblick i de diskurser om en subjektiv kropp som idag allt mer lyfts fram, 

kommer en inledande del ge en översiktlig bild av den förändrade synen på kroppen. Även 

om studien inte primärt har ett fenomenologiskt perspektiv, blir ändå denna syn på kroppen 

som subjekt och kommunikatör viktig för analysen och författarens sätt att utforma analysen. 

Främst handlar det om att informanterna då de talar om kroppen och de kroppsliga ideal som 

de talar om att detta ses som en större del och viktigare av personligheten och den sociala 

positionen än kroppen ett skal som härbärgerar själen. 

 

2.4 Kommunikation och intervju som metod  

2.4.1 En dialogisk ansats 

 

Kommunikation kan ses som något av det mest grundläggande i mänsklig socialisering. 

Kommunikation är inte bara ett sätt att göra oss förstådda, utan ett sätt att förstå oss själva och 

den livssituation vi befinner oss i. Samtidigt sker kommunikation inte enbart genom talet, 

utan också med hjälp av kroppen som symbol eller markör. Det blir därför av intresse att 

koppla samman kroppen som kommunikatör i ett fenomenologiskt perspektiv och en 

dialogisk ansats. I ett dialogiskt perspektiv är dialogen i sig meningsskapande och det är 

därmed även där som mening skapas. Det blir ett mellanmänskligt handlande, där två parter 

söker förmedla och skapa mening tillsammans. Det dialogiska förhållningssättet är vidare 

kontextuellt bestämt, där den omgivande miljön påverkar det mellanmänskliga samtalet. Den 

sociala och kulturella diskurs som omsluter oss påverkar och avgör hur dialogen kommer att 

se ut och dess innehåll. Synen på berättande kan således sägas ha gått från 

informationsöverföring till meningsskapande för individen. Genom berättande kan individen 

skapa struktur och ordning för att förstå sitt liv och sin livssituation och ge förståelse för vårt 

handlande. Berättandet är en dialogisk process som samskapas. I ett dialogiskt synsätt blir 

samtalet ett sätt att producera och konstruera mening, inte ett sätt att översätta redan befintliga 

tankar. Det individuella kognitiva handlandet kan därför inte frikopplas från socialt och 
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kulturellt sammanhang och därmed inte studeras fristående från kontexten. Det innebär att 

intervjuer är en intersubjektiv handling och en samverkan där båda parter adresserar sina svar 

för sin motpart. Samtidigt har samhället genomgått ett antal sociala och kulturella 

förändringar, vilket medfört att stora samhällsövergripande berättelserna idag saknas. Det är 

idag betydligt svårare att se ett gemensamt norm- och värderingssystem och det är idag flera 

parallella ”små” berättelser som håller samman, likväl som destabiliserar, samhället och 

skapar den kulturella identiteten. Idrottens berättelse blir i det avseendet en av dessa ”små” 

berättelser.
 28

 

 

2.4.2 Kommunikation och meningsskapande 

 

Uppsatsen metodologiska grund vilar därmed på ett antagande att berättandet är en 

meningsskapande process, där individen är en del. Individens meningsskapande kan därför 

inte heller särskiljas från den omgivande kontexten eller den sociala och kulturella diskursen. 

Samtidigt utgår berättandet från en historik och en förförståelse om vad berättande är och 

förhåller sig till tidigare berättelser. Berättandet är sammanflätat med en sociokulturell 

förförståelse och följer ett berättarmönster, samtidigt som det är en fortgående process, inte en 

fixerad produkt. Det innebär också att berättandet kan tolkas och analyseras utifrån olika 

parametrar, såsom gällande normer och kulturellt bestämda ideal, eller som individens 

självpresentation.
 29 

Vidare betonar Riessman betydelsen av narrativ analysmetod vid studier 

av hur gruppidentiteter skapas och bibehålls, samt när man avser undersöka social 

konstruktion av identitet.
30

 Avsikten blir därför att de intervjusvar som uppsatsen innehåller 

kan ses som berättelser som kan bli föremål för en narrativ analys. 

 

Det blir därmed centralt i analysen att studera en serie av handlingar och inte bara ett svar. 

Mishler lyfter fram ett antal centrala aspekter, när det kommer till analys av ett narrativt 

material. Intervjumaterialet ska ses som innebörder och normer i en social handling. Den 
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sociala status som informanten har skapas och omformas i situationen. Intervjun är även en 

studie av kulturella idealbilder och värden.
31

  

 

2.5 Sociokulturellt förhållande till positionering 
 

I en sociokulturell teoribildning betonas samspelet mellan kultur, samhälle och individ och att 

det är en interaktionistisk struktur. I likhet med den en dialogiskt ansats samverkar och 

interagerar den omgivande miljön, de normer och värderingar som omsluter oss, på samtalet. 

En sociokulturell eller socialkonstruktionistisk ansats kan därmed sägas vara en förutsättning 

för den dialogiska ansats som tidigare beskrivits. Tanken på individen som del av en helhet är 

också central i den fenomenologiska idétraditionen, där en holistisk inställning till kroppen är 

bärande. 

 

De olika nivåerna, kultur, samhälle individ, är i en ständig påverkansprocess och där det i 

grunden inte är fruktbart eller ens möjligt att särskilja individen från den kultur eller sociala 

miljön.
32

 Det centrala blir snarare att studera hur kulturella mönster, värderingar och normer 

skapas och sprids. Spridningen av värderingar kan ses från ett inifrån och ut perspektiv, där 

sociokulturella centrum sprider normer och värderingar ut mot individer. Dessa centrum har 

en hegemonisk maktposition i det avseendet att de tilldelats eller tagit makten över 

dagordningen. Det är de som i den rådande kulturen eller samhällsklimatet fått status som 

trovärdig, tillförlitligt och inte minst accepterad som sann. De har en kulturell och social 

auktoritet, utan att för den skull behöva agera auktoritärt. Det auktoritära förhållningssättet 

eller den auktoritära disciplineringen utövas istället av de enskilda individerna eller 

grupperna. Ett annat perspektiv är att studera gemensamma norm- och värderingssystem 

utifrån ett utifrån och in perspektiv. I detta perspektiv skapar de enskilda individerna och 

grupperna en form av minsta gemensamma nämnare, som då blir det kulturellt gemensamma 

normsystemet. Det mänskliga aktörsskapet blir därefter intressant att studera, dvs. hur 

individens erfarenheter och intensioner förhåller sig till de färdigpaketerade uttryck och 
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meningar som de kulturella centrum kommunicerar. En huvudfråga blir alltså hur stor frihet 

individen har i förhållande till det kulturella normsystemet.
33

   

 

I en poststrukturalistisk tankefigur upphävs i likhet således idén om ett autonomt subjekt, där 

förskjutningen främst förklaras genom att subjektet är en språklig konstruktion. En människas 

identitet skapas inte, den är redan.
34

 De val och det subjektsskapande som sker är en 

sammansmältning, där subjektet är helt inneslutet och format av psykologiska, sociala och 

kulturella interaktioner. En individ framträder och skapas därmed i en process av social 

interaktion och kan därför inte ses som en fixerad jag-produkt. Subjektsskapandet skapas och 

för den delen omskapas utifrån de diskursiva praktiker där de finns och verkar
35

. Ytterligare 

en aspekt på positionering och menar att det inte enbart handlar om att själv positionera sig i 

förhållande till som omvärld. Vi positionerar oss (själva), men blir också positionerade (av 

andra) och kan således inte förhålla oss autonoma från omvärlden.
36

 Individens som ett 

självständigt subjekt innebära vidare att individen inte kan studeras utanför sin kontext, vilket 

även den socialpsykologiska ansatsen som beskrivs nedan betonar. Det är därför inte fruktbart 

att tala om individens drivkraft eller individens kropp, utan däremot se individen som en 

konstruktion av de diskurser där ”den” för tillfället befinner sig. Identitet är således inte en 

essentiell, fast produkt, utan en pågående process. 

 

2.5.1 Social positionering inom socialpsykologi 

 

Inom socialpsykologin lyfts den omgivande miljöns inverkan på individen fram som en 

avgörande faktor för mänskligt agerande, tänkande och kännande. Påverkan delas då in i olika 

personer, påverkan av verkliga, inbillade och underförstådda personer. Verkliga personer är 

det direkta mötet, de inbillade är de tidigare möten vi haft och de konsekvenser det fått för 

vårt sätt att känna, tänka och handla. De underförstådda personerna ska snarast ses som 

beteenden och tankemönster jag har och som är kopplade till den sociokulturella miljö där jag 

befinner mig.
37

 Identitetsskapande som social konstruktion är därmed snarare att studera som 
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process att ”vara” och att ”bli”, än som medfödda essentiella produkter.
38

 Inom den sociala 

identitetsteori är det genom social jämförelse som vi värderar vårt jag. Vi tenderar att jämföra 

oss med människor som liknar oss själva när det gäller åsikter, känslor och tankar. Jämförelse 

kopplat till beteende tenderar vi att jämföra oss med de som ”lyckats” sämre.
39

 Den sociala 

identiteten är därmed en interaktionell förhandling mellan individer, men också simultant som 

en institutionell handling. Identitetsskapande sker genom interaktion med andra människor, 

samtidigt i interaktion med det omgivande samhället och dess förväntningar och krav på 

individen. Det finns därför en samverkan, likväl som en potentiell konflikt mellan självbilden 

(Self image) i relation till den samhälleliga bilden (public image).
40

 Den sociala och 

kroppsliga identiteten formas därmed även genom en social kategorisering av ”andra” för att 

skapa sin egen identitet. Detta ordnande genom att söka likheter och skillnader, innebär också 

att vissa typer av avvikelser (från normen) kan accepteras, medan andra avvikelser 

stigmatiseras.
41

 Social position kan även förstås och beskrivas ur ett sociokulturellt 

perspektiv. Individer som interagerar lever och skapar kulturer och sociala miljöer, skapar 

också mening utifrån den sociala position som de har. Människor hanterar samhälleliga 

värderingar och normer utifrån sin position i den sociala strukturen. 
42

 

 

2.7.1 Social positionering och diskurs 

 

I ett sociokulturellt tankesätt är berättandet ett agerande, ett sätt för individen att positionera 

sig i det sociala rummet. Individen formas och existerar med utgångspunkt i de diskurser och 

miljö där den verkar. Dominerande diskurser blir därmed centrala, både ur ett 

socialpsykologiskt perspektiv och ur en poststrukturalistiskt eller kommunikativt perspektiv. 

De påverkar direkt och indirekt samtalet till form och innehåll, vilket skapar förutsättningar 

för den sociala positioneringen individen önskar göra. Samtalet är en skapande process och 

inte enbart en spegling av individens inre själsliv. Talet är ett performativt sätt att agera i och 

förstå den diskursiva miljön. Diskursen bestämmer hur berättandet ser ut, vad som är 

accepterat och möjligt att tänka omkring, samtidigt som talet formar diskursen. För att kunna 
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studera berättandet måste det sättas i ett socialpsykologiskt sammanhang.
43

  Berättandet 

behöver inte vara direkt i betydelsen att delar av talet kan ses som enskilt autonomt från 

sammanhanget. Delarna i en berättelse har en funktion, men kan enbart ses och förstås genom 

att speglas i helheten. Denna indirekta önskan eller värderingsuttrycket blir alltså ett uttryck 

för den rådande diskursen. Individen förhåller sig till den rådande diskursen och positionerar 

sig inom den, funktionen kan vara indirekt. Funktionen kan därför vara både specifik, ett 

önskemål eller en direkt fråga, likväl som mer övergripande global, beroende på syftet. 

Människan använder även språket för att konstruera en version av den sociala verkligheten, i 

syfte att själv forma en begriplig verklighet och förstå skeenden, samtidigt som det används 

för att positionera sig i det sociala rummet. Språket används också som en form av 

självpresentation och justeras och anpassas till den sociala kontexten för att influera, påverka 

eller skapa samhörighet med sin den eller de som deltar i samtalet. Social positionering 

handlar även om att skapa samhörighet genom att definiera och tydliggöra de grupper och 

sammanhang som man inte tillhör. Potter och Weatherell menar att en positionering av den 

egna identiteten ofta göra genom att tydliggöra vilka grupper man inte anser sig tillhöra.
44

 

Berättandet kan i detta perspektiv ta sig uttryck i mot-berättelser, vilka kännetecknas av 

grupper och sammanhang där man själv inte anser sig ingå eller kan identifiera sig. 

Normalitet beskrivs genom att beskriva avvikelsen, där det är genom det ”onormala” som det 

normala definieras. Inom alla sociokulturella miljöer finns en eller flera dominerande diskurs, 

som på olika sätt vunnit status och accepterats som bärande och mer relevanta. 
45

 

 

2.8 Diskursanalys som teori 

2.8.1  Den hälsosamma livsstilen som diskurs 

 

I det mediala lanskapet som idag, råder det inget tvivel om att den fysiska kroppen ofta står i 

fokus. Det kommer en strid ström av träningstips, dieter för smalare midja, likväl som 

egenkontroller av huruvida man är i riskzonen för framtida ohälsa. Hälsa är inte bara var och 

ens ensak, utan den svenska folkhälsan värderas, beskrivs och analyseras flitigt. I den statliga 

utredningen om idrottsrörelsen och idrottsföreningarna ekonomiska stöd till idrotten beskrivs 

hälsoeffekterna med idrottande inom idrottsrörelsen enligt följande. 
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Fysisk aktivitet förebygger – förutom hjärt- och kärlsjukdomar – även 

åldersdiabetes, övervikt, cancer (främst tjocktarms- och bröstcancer) samt 

Alzheimers syndrom och kärlrelaterade demenssjukdomar hos medelålders och 

äldre. Därtill kan regelbunden fysisk aktivitet minska risken för fallolyckor, ge 

ökad livskvalité och motverkar depression. Hos barn och ungdomar bidrar fysisk 

aktivitet till kondition och styrka, upprätthållen energibalans och skydd mot 

övervikt. Till dessa fysiologiska effekter ska läggas barns och ungdomars 

psykosomatiska hälsa i form av bland annat förbättrad sömn, ökad 

koncentrationsförmåga och positiv fysisk självkänsla.
46

 

 

Diskursiv teori utgår ifrån att jaget inte är en autonom isolerad agent, utan uppstår, omformas 

och skapar mening en social praktik
47

. Identiteten idrottare torde i enlighet med detta därmed 

skapas och formas i den idrottsliga diskursen, samtidigt som individens identitet också formas 

genom kategorisering av det som avviker från normen. Goffman menar här att vissa typer av 

avvikelser från normen leder till stigmatisering t.ex. när det gäller kroppsliga avvikelser, 

medan andra anses som irrelevanta och utan direkt betydelse. I en diskursiv analys är teori 

och metod sammanlänkade och det finns ett antal premisser som bör accepteras. Premisserna 

har i många stycken en socialkonstruktionistisk grund, där synen på kunskap och vår bild av 

vekligheten är en produkt av den omgivande miljön. Kunskap är inte en spegelbild av 

verkligheten, utan vår konstruktion av verkligheten utifrån den miljö där vi befinner oss. Vår 

världsbild och kunskapssyn är även historiskt bestämd, där den historiska kontexten avgör hur 

vi formulerar och konstruerar vårt synsätt. Vidare bör kunskapande ses som en social 

interaktion, ett samskapande av kunskap och ett gemensamt skapande av sanningar, 

värderingar och normer. Olika världsbilder formar och begränsar möjligheterna att förändra 

vårt synsätt och vårt sätt att inta olika perspektiv.
48

  

 

Ett diskursanalytiskt perspektiv handlar inte primärt om att värdera berättelserna eller svaren 

som sanna eller falska, utan snarare studera vilka mönster som framkommer och vilka syften 

svaren de kan ha för individen.
49

 Vidare blir det centralt att fundera kring avgränsningar och 

hur olika diskurser verkar inom ett och samma fält. Inom fältet träning och idrott kan man 

t.ex. se att det finns olika diskurser kring hälsa och kroppsideal. Det är därmed inte säkert att 
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diskursen inom idrottsrörelsen tolkar hälsa och kroppsideal i likhet med den mediala bilden av 

hälsa, träning och ideal. Kanske till och med inte sannolikt.  

 

2.9 Diskurspsykologi 
 

Diskurspsykologin grundar sig i en socialpsykologisk grundsyn, som tar avstånd från den 

kognitivistiska uppfattningen om att tal och texter är avbildningar av den yttre världen eller en 

form av produkt av individens mentala representationer. Det är främst social identitetsteori 

som genom att betona inte bara den sociala omgivningen som central, även lyfter fram den 

historiska kontexten. I ett diskursperspektiv blir således identiteten formad i en diskurs som 

formats genom historiska traditioner och normsystem.  Det fristående jaget som den kognitiva 

psykologin likställer eller sammankopplar med personlighet, samt den humanistisk 

idétradition som tar sin utgångspunkt i individens möjlighet till fria val, tar den också avstånd 

ifrån. Denna tanke om jaget som en autonom, avgränsad enhet, med ett bestämt antal 

karakteristika eller egenskaper är inte giltig. Jaget ses tvärtom som skapat i en social 

interaktion, där identiteter är diskursivt bestämda och där gränsen mellan jaget och omvärlden 

är upplöst. Jaget är därmed inget objekt att studera och beskriva utan en föränderlig process 

som kan beskrivas t.ex. genom talet eller språket.  Den sociala kategorisering som individen 

använder, intas genom olika retoriska positioner i den sociala interaktionen. Genom språket 

positionerar sig individen för att visa upp och förstå sin önskade identitet, men det är också 

genom språket som den subjektiva identiteten konstitueras.  

 

Diskurspsykologin ser snarare texter och tal som konstruktioner av världen, som omsätts i 

sociala handlingar. Språk blir därmed en dynamisk form av social praktik som formar den 

sociala världen och sociala subjekt. Denna ansats vilar även på en socialkonstruktionistisk idé, 

där individen inte kan särställas från den omgivande miljön och studeras enskilt. Språket och 

talet måste mot denna bakgrund studeras i de kontexter där de har utvecklats. 
50
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2.10 Tidigare forskning 
 

Ett antal studier har de senaste åren producerats med en diskursanalytisk ansats inom flera 

vetenskapliga discipliner. Inte minst kopplat till språklighet och dialektiskt inriktade studier. 

Det samma gäller studier av kroppen som subjekt, eller upplevelser av smärta, sjukvård m.m. 

De har banat väg för en förändrad syn på kroppen och på identitetsskapande inte minst. Idrott 

och forskning fokuserade primärt på prestationsutveckling och utveckling, där en maskinell 

syn på kroppen rådde. Även studier i form av historiska beskrivningar och analyser av 

idrotten som fenomen och som hälsoutvecklare har varit förhållandevis frekvent 

förekommande. När det gäller identitetsskapande är det främst inom etnologin som idrott som 

kulturell bärare och förmedlare lyfts fram. Nedan följer ett antal centrala studier för denna 

uppsats, som bland annat fokuserar på idrottande som livsstil och den fysiskt aktiva livsstilen 

som social markör, kopplat till det diskursiva hälsoideal som uppsatsen använder som ett tema 

eller som en tankefigur för informanterna. Därefter följer en studie av idrotten som 

kulturbärare och/eller skapare, vilket är centralt för den sociala identitetsteorin och den 

diskursiva ansats om hur den omgivande miljön påverkar och samverkar med synen på sin 

egen kropp. Till sist följer en studie av idrotten som (manlig) fostringsmiljö, där särskild 

uppmärksamhet har lagts vid den önskvärda kroppen och hur dessa ungdomar talar om ideal 

kopplat till idrott och kropp. 

 

2.10.1 Diskursiva förväntningar på idrott, kropp och genus 

 

Syftet med fysisk aktivitet och fysisk fostran skiljer sig åt, där kvinnligt idrottande används 

som medel för att kunna bibehålla lugn och kunna upprätthålla en dygdig hållning
51

. Det 

manliga idrottandet å sin sida har baserats på tävling, konkurrens och hierarkisering, medan 

social samvaro har tonats ned som mindre viktigt. Det primära syftet, enligt bl.a. 

Wollstonecraft, är att utveckla kvinnas förnuft, där idrottande blir ett medel inte ett mål med 

egenvärde. Ofta framträder idén om kvinnor och deras syfte med idrottande är social samvaro, 

inte tävling. Därmed blir också kroppens betydelse annorlunda, då idrottens betydelse för den 

manliga kroppen är mer central (att vinna) än för kvinnan (att socialisera med andra). 

Idrottens sekundära syfte blir i någon mån inbyggd i den kvinnliga subjektiviteten och 

omformas till en (psykologisk) essentiell egenskap. Dessutom verkar den bipolära 
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könsuppdelningen tas för given, där manligt och kvinnligt förhållande till tävling skiljer sig 

åt. Samtidigt som den kvinnliga idrotten tenderar att bli allt mer (hetero)sexualiserad och med 

en tydlig önskan om att ”bejaka sin kvinnliga identitet bland alla manliga muskler”.
52

 

 

Idrotten är utan tvekan en genusproducent, frågan är vilken typ av genusproducent 

som den är? Hur skapar och formar pojkar och flickor sin kroppsliga identitet 

genom idrotten?
 53

 

 

2.10.2 Idrottande och social position 

 

Valet att idrotta och valet av idrott har visat sig vara tätt sammankopplat med livsstil, där 

idrottande blir ett sätt att leva, men också ett sätt att förstärka och markera sin livsstil. 

Engström beskriver i sin studie hur valet av idrott även är en tydlig social markör. Genom att 

studera valet av idrott, kan man också studera idrott som social positionering. Studien utgår 

ifrån Bourdieus habitusbegrepp, där praktikens logiker är bärande analysredskap. Praktikens 

logiker är bl.a. de möjliga val och de drivkrafter som används för att idrotta. Engström 

identifierar ett antal logiker som skiljer sig åt men som likväl är drivkrafter för idrottandet. 

Tävling och rangordning är här en viktig logik, där konkurrensens med andra är den 

fundamentala drivkraften. Denna logik baseras på ett relationellt tankesätt och är den princip 

varpå en stor del av den organiserade idrotten är baserad på och där kroppen och träning blir 

redskapen för att nå framgång. En annan logik för idrottande är utmaningen, där prestationen 

som sådan är primär, inte jämförelsen med andra deltagare. Ytterligare en logik betecknar han 

som uttryck, där det är det estetiska, vackra utförandet som står i centrum och där det finns en 

djupare innebörd, en vilja att förmedla med hjälp av kroppsrörelser. Studien visar vidare att 

fysisk aktivitet är kopplat till socioekonomiska resurser och att det inom en viss habitus eller 

samhällsgrupp finns olika många val av idrott som kan vara möjliga att välja, men där det 

ändå tydligt visar att en hög socioekonomisk status även medför mer fysisk aktivitet längre 

upp i åldern.
54
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Hellspong har i sin studie av boxningssporten i Sverige studerat idrottens kulturmiljö och bl.a. 

den rådande kroppskulturen, det rådande regelsystem som inkorporeras hos de aktiva, samt 

det kodsystem som finns inom idrotten och den rangordning som skapas
55

. Den idrottsliga 

diskurs som skapas och hela tiden omformuleras inom det idrottsliga fältet blir ytterligare ett 

centralt studieobjekt.  

 

2.10.3 Idrott som fostringsmiljö 

 

Idrott som fenomen kan ses som en kroppskultur som innehåller lek, men som även har 

tydliga inslag av disciplinering och inte minst tidigare beskrivits ett fostrande anspråk.  

Verksamheten inom idrottsrörelsen kan ses som ett utsnitt ur samhället i stort, där större 

samhällsfrågor manifesterar sig och visar sig. Det kan gälla tankar och normbildning om 

klasstillhörighet, etnicitet och sexualitet, men inte minst blir fostringsmiljön kopplad till 

kroppslighet. Kroppen är i många avseenden verksamhetens absolut primära objekt, då den är 

själva målet för verksamheten samtidigt som den är medlet för att nå målet. Denna dubbla 

natur ger kroppen en så central plats att det är här individens förhållande till kroppen kanske 

som allra mest tydlig. Kroppen kan ses som spegel, en symbol kopplad till personlighet, likväl 

som en faktisk del av individens identitet som idrottare.
56

 De kroppsliga idealen blir även de 

intressanta i det praktiska idrottandet, då det eftersträvansvärda idealet definieras och 

avgränsas av det icke önskvärda eller det avvikande. Fundberg lyfter bl.a. fram att den 

okontrollerade eller odisciplinerade kroppen indikerar omognad eller låg idrottslig kompetens. 

Den eftersträvansvärda kroppen blir därmed den kontrollerade och disciplinerade kroppen. 

Vidare beskriver han att normaliteten definieras med hjälp av symboler och med olika sätt att 

vara (jargong), som är unikt för gruppen, men som samtidigt sätter normen för det som ska 

eller bör vara eftersträvansvärt.
57

  

 

2.11 Metodologi - En tematisk analys som metod och diskursanalys 
 

I den tematiska analysen försöker forskaren förstå och återge relationen mellan händelser i 

berättelsen och hur de återges i den narrativa diskursen, för att skapa en röd tråd i berättelsen. 
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Tanken är att man genom att identifiera händelser eller situationer som för berättaren upplevs 

som centrala, ska kunna rekonstruera händelseförlopp och hur dessa hänger ihop även om de 

skildras i en annan ordning
58

. Detta förhållningssätt är ofta användbart vid livshistoriska 

berättelser som spänner över längre tid (inte en enskild händelse), men även användbart i 

intervjuer som rör social identitet, gruppidentitet m.m.
59

 Det blir i detta avseende forskarens 

uppgift att identifiera och analysera varför vissa delar betonas, andra utelämnas och varför 

händelsernas inbördes ordning konstrueras på just detta sätt. Betydelsefullt blir alltså de 

kausala samband som intervjupersonen betonar. I den narrativa analysen studeras de olika 

teman som lyfts fram i ljuset av helheten och inte inbart som delar, vilket skiljer den 

tematiska analysen från t.ex. grounded theory.
60

  

 

För att kunna särskilja de båda skiljer bl.a. Mishler på det berättades ordning och 

berättandets ordning. Det berättades ordning beskriver den inbördes ordning som förväntas 

råda mellan händelsen mätt i verklig tid. Berättandets ordning hur man sorterar och prioriterar 

händelser för att kunna återskapa dem i en berättelse. Ett exempel kan vara hur en 

tidningsartikel t.ex. beskriver en fotbollsmatch från första matchminuten och beskriver den 

kronologiskt enligt det berättades ordning. Samma berättelse av en åskådare med ett 

favoritlag som berättar för en kamrat, skulle kunna starta med en beskrivning av resultatet, om 

det upplevdes rättvist, för att sedan hoppa till middagen innan matchen och för att avslutas 

med någon eller några få punktbeskrivningar av situationer i matchen. Berättandet sker alltså 

inte i kronologiskt utan de delar som ingår prioriteras och sorteras utifrån vad som anses 

viktigt, vad lyssnaren förväntar sig m.m. Det är då vad Mishler skulle kategorisera som 

berättandets ordning.
 61

 

 

Mot bakgrund av detta kommer även informanterna att få förhålla sig till och beskriva sina 

tankar kring ett antal idealbilder kopplat till hälsa, kropp och träning. Intervjun bör också ses 

som en del i en självpresentation, där informanten försöker uttrycka och framställa den sociala 

identitet som han/hon önskar frammana och som ofta är kopplad till den kultur som råder 
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inom den diskursen. Således menar bl.a. Mishler, finns det är stort värde i att ha kunskap om 

och insikt i den kultur eller diskurs där informanten försöker positionera sig inom
62

. Samtidigt 

skapas den egna identiteten genom kategorisering av tänkta ”andra”. I detta fall de fysiskt 

inaktiva som kategori, varvid analysen till del bör behandla just synen på dessa ”andra”. 

Samtidigt kan det vara av intresse att studera självstigmatisering i samband med träning eller 

rädsla för egen fysisk inaktivitet, att tillhöra ”de andra”. I denna studie, där social 

positionering är bärande, är det intressant att studera hur informanter förhåller sig till 

diskurser de anser sig inte tillhöra. I berättelsen finns även mot-berättelser som uttrycker 

motstånd mot denna gängse uppfattning.
63

 Ett sätt att positionera sig i det sociala rummet blir 

därmed också att beskriva de grupper man inte (anser) sig tillhöra. Genom att formulera och 

verbalisera vad man inte är, tydliggör det skapandet av den man är eller kanske snarare den 

man önskar vara.  

 

Informanterna har under samtalen också tillfrågats om det finns kroppsliga ideal och 

idealbilder inom sin idrott, likväl som i samhället. De har ombetts att försöka beskriva dem, 

samt fundera över hur dessa bilder påverkar dem och samhället i stort. Orsaken till att 

samhällsideal och idrottsspecifika ideal särskiljts är att det kan finnas flera diskurser inom 

detta område och det kan vara intressant att studera hur informanterna förhåller sig till och 

hanterar de olika.
64

 Inom den narrativa forskningen är berättelsen central och kanske allra 

mest central den muntliga berättelsen. Berättelsen och dess form och vad som kan anses vara 

en berättelse blir därför också viktig för den narrativa analysen. Det finns inom det narrativa 

forskningsfältet olika metoder eller ansatser för att studera berättelsen, dess innehåll, struktur 

och betydelse både av innehåll och för berättaren, samt lyssnaren. Grundtanken är dock att 

berättelsen är en interaktion och en intersubjektiv process mellan berättare och lyssnare. 

Dessutom förhåller sig berättaren och lyssnaren till tidigare berättelser.  

 

Berättelse definieras ofta som en redogörande framställning av sammanhängande (sekvenser) 

av händelser. I denna vida definition av berättandet kan mycket rymmas inom detta fält, 

varvid den narrativa analysen kan ha svårt att avgränsa vad som är narrativ metod och vad 
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som är specifikt för just en berättelse. Mot bakgrund av detta har forskningen om berättande 

försökt att specificera det narrativa forskningsfältet, där alla tidsmässigt ordnade redogörelser 

inte kan sägas vara berättelser. Matematisk bevisföring kan i många avseenden vara 

tidsmässigt (och kanske logiskt) ordnade, men anses i detta avseende inte som berättelser. Det 

samma gäller juridiska texter där abstraktion knyts till verkliga fall. För att särskilja narrativ 

analys från tanken om att kronologin styr, talar forskarna om att berättelsen ska ha en 

inledning, ett mittenparti och en avslutning. Dessa delar behöver således inte vara 

kronologiskt ordnade, utan kan ordnas av andra faktorer såsom prioritering. Det är därför av 

intresse att studera narrativ analys i tematiska termer.
65

 

 

De teoretiska perspektiven som presenterats tar sin utgångspunkt i en fenomenologisk syn på 

kropp och kroppslighet, för att beskriva en holistisk syn på kroppen. Samtidigt är de 

socialpsykologiska och diskurspsykologiska ansatserna centrala för att beskriva hur 

informanterna i samtalet önskar positionerar sig och skapa mening i det sociokulturella 

rummet. I ett meningskapande genom kommunikation behöver informanterna förhålla sig till 

det diskursiva sammanhanget, varvid de diskursiva ideal som finns såväl inom idrotten, som i 

samhället i stort, blir en viktig teoretisk utgångspunkt. Meningsskapandet sker både på en 

individuell nivå och i förhållande till den omgivande miljön.  
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3. Problemformulering 
 

3.1 Syfte & frågeställningar 
 

I och med att träning, idrottande och hälsa har kommit att bli framträdande i samhället har 

även idrottens fostrande roll och idrott som social markör lyfts fram som studieområden. 

Även ett hälsoideal kopplat till kropp och träning har växt sig starkt, där kroppen blir en 

symbol för karaktärsdrag mer allmänt. Det är därmed också betydelsefullt att studera hur 

högaktiva idrottare talar om drivkrafter för att träna, likväl som hur de förhåller sig till de 

ideal som finns inom såväl idrotten som samhället. 

 

3.1.1 Syfte 

  

Studiens syfte är att upptäck och synliggöra högaktiva idrottares drivkrafter för träning, samt 

hur ideal knutna till träning, utseende och hälsa bidrar till deras sociala positionering i samtal. 

 

3.1.2 Frågeställningar 

 

 Vilka drivkrafter framhåller deltagarna som centrala för deras idrottande? Hur talar 

idrottarna om idrottens mål och mening? 

 Hur talar deltagarna om träning och kroppsuppfattning och hur förhåller de sig i 

samtalen till de kroppsideal som finns inom idrott och i samhället? 

 Hur förhåller sig deltagarna till rådande hälsoideal inom idrotten och i samhället och 

hur talar de om fysisk inaktivitet och de fysiskt inaktiva som grupp.   
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4. Metod 
 

4.1 Studiens ansats 
 

Den empiriska studien har en kvalitativ ansats, baserad på ett antal intervjuer av högaktiva 

idrottare på elitnivå eller andra högaktiva utanför tävlande. Avsikten att studera hur högaktiva 

idrottare talar om erfarenheter och tankar om sitt idrottande, samt hur de förhåller sig till ideal 

om träning, idrottande och hälsa.  

 

4.2 Tillvägagångssätt 

4.2.1 Procedur 

 

Intervjupersonerna har anmält intresse för att delta efter en presentation av uppsatsen muntligt 

och genom uppsatta anslag. Studien har presenterats för aktiva idrottare som studerade på 

Bosön idrottsfolkhögskola på Lidingö i Stockholm, samt på Riksidrottsförbundet 

utvecklingscentrum på Bosön under oktober 2009. Ett antal landslag i olika förbund har även 

kontaktats under oktober månad, där studien presenterades. Tolv personer anmälde intresse att 

delta och efter en beskrivning av sitt idrottande, aktivitetsgrad och typ av idrott, valdes åtta 

personer ut. En intervju ställdes in p.g.a. sjukdom, varvid studien kom att omfatta sju 

informanter. Intervjuerna har genomförts i december 2009 och januari 2010, vid 

Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum på Bosön.  Intervjuerna har spelats in med diktafon 

och transkriberats. Informanterna har informerats om vilka områden som intervjun ska handla 

om vid presentationen
66

, samt innan intervjun startar. De har vidare informerats om att 

intervjun har karaktären av ett samtal, där deras erfarenheter och berättelser står i fokus. 

Informanterna har vidare getts möjlighet att komplettera sina berättelser i efterhand om de så 

önskat. Intervjuerna har omfattat ca 50-60 minuter.  

 

Genom halvstrukturerade intervjuer som datainsamlingsteknik har möjlighet att ställa många 

frågor med följdfrågor getts, vilket har inneburit att chanserna har varit större att få svar med 
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hög validitet än om data samlats in med t ex ett frågeformulär med fasta svarsalternativ. 
67

 

Avsikten med denna studie var att studera hur informanterna talar om sin träning, där 

karaktären var mer av en livsberättelse. Det handlade främst om att beskriva erfarenheter och 

inte att söka svar på orsaker till t.ex. drivkrafter. Intervju i formen av ett samtal bedömdes 

därför som den metod som skulle bidra mer till en berättande inställning, än en svarande 

inställning. 

 

Att sträva efter intersubjektivitet i uppsatsarbete är däremot viktigt. En dialogisk 

intersubjektivitet bör syfta på den enighet som uppnås genom en rationell diskussion mellan 

två eller flera parter som har till uppgift att tolka eller identifiera ett fenomen. Detta kan få 

formen av en slags kommunikativ validitet.
68

 En gemensam förståelse för idrottande och 

idrottarens villkor, där idrotten och idrottsrörelsen är känd även för författaren, kan även 

skapa en större acceptans för dialogen och en förståelse för kraven för elitaktiva idag. 

 

4.2.2 Tekniker för databearbetning 

 

Enskilda intervjuer har transkriberats i sin helhet och en transkriberingsnyckel har 

formulerats, där svaren skrivits ut och noteringar gjorts.
69

 Textanalysen har innefattat 

pausering, tysta perioder och överlappning mellan informant och intervjuare, vilket är vanligt 

inom den diskurspsykologiska analysen. Denna textanalys har inte formats för att studera t.ex. 

kroppsspråk eller ha en mer mikrolingvistisk ansats, då det faller utanför uppsatsen syfte och 

frågeställningar, varvid en mer detaljerad transkribering inte ansetts relevant.
70

 

 

Semistrukturerade intervjuer har genomförts utifrån ett antal på förhand bestämda 

frågeområden kopplade till uppsatsens syfte. De teman som har behandlats var inte på förhand 

kända av informanterna. För att samtalet skulle få en karaktär av en berättelse, var 

struktureringsgraden förhållandevis låg.
71

 Intervjuerna har haft som mål att ha karaktären av 

ett samtal, snarare än en traditionell intervju bestående av fråga följt av ett svar.  Avsikten har 
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varit att informanterna skulle beskriva sina erfarenheter och tankar, inte få svar på frågor. Till 

varje frågeområde fanns ett antal frågor kopplade och användes helt eller delvis vid 

intervjuerna.
72

 För att studera individers egna erfarenheter och hur de talar om dessa, valdes 

enskilda intervjuer. I det avseendet skiljer den sig från den kvalitativa idén inom 

samhällskunskapen, där den personliga erfarenheten finns och formas inom människan och 

kan sedan omsättas och formuleras i ord.
73

 

 

4.2.3 Intervjupersoner och urval 

 

Det material som är uppsatsens data är högaktiva idrottares berättelser om träning, kropp och 

kroppsideal och som genomförts via semistrukturerade intervjuer. Samtliga intervjuade 

personer är högaktiva elitidrottare, tidigare idrottare på nationell och internationell elitnivå 

eller elitmotionärer (1). Högaktiv har definierats som att de tränar mer än fyra träningspass i 

veckan, eller med en totaltid av minst 4 timmar/vecka. Både lagidrottare och individuella 

idrottare har deltagit i studien, där urvalet gjorts för att få en jämns könsspridning, samt en 

spridning mellan olika idrotter. Ingen av informanterna är professionell idrottare, där idrotten 

är deras yrke. Samtliga är aktiva i Stockholms län och åldersspridningen mellan 21-26 år, 

varav 4 kvinnor och 3 män. 
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Tabell 1: Översiktlig data av informanter som intervjuats.  

Namn Idrott Aktivitetsnivå Ålder 

Informant 1 

”Mikael” 

Cykel Tidigare nationell elit, ej tävlingsaktiv 23 

Informant 2 

”Nina” 

Fotboll Internationell elit, tävlingsaktiv 23 

Informant 3 

”Jenny” 

Brottning Tidigare nationell elit, ej tävlingsaktiv 21 

Informant 4 

”Dennis” 

Löpning 

  

Elitmotionär, ej tävlingsaktiv 25 

Informant 5 

”Walter” 

Tyngdlyftning Nationell elit, tävlingsaktiv 26 

Informant 6 

”Sofie” 

Innebandy Nationell elit, tävlingsaktiv 21 

Informant 7 

”Alice” 

Kickboxning Internationell elit, tävlingsaktiv 26 

 

Informanternas huvudsakliga idrott, nivå på idrottande och ålder. 

 

4.2.4 Etiska aspekter 

 

Undersökningar om människors subjektiva upplevelser, uppfattningar och drivkrafter innebär 

en form av ingrepp i den personliga integriteten. Det innebär att forskaren har ett etiskt ansvar 
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gentemot de personer som deltar i studien. Dessa etiska ställningstaganden bör ske under hela 

processen, från planering av intervjuer, till redovisning av resultat.
74

  

 

Personerna som deltagit i studien har informerats om syftet med uppsatsen, samt 

tillvägagångssätt och de ämnesområden som samtalet kommer att behandla. 

Informanterna har informerats om datamaterialets konfidentiella hantering och vilka som 

kommer att ha tillgång till materialet. Vidare kommer data som identifierar 

undersökningspersonerna inte redovisas, utan personerna i studien är anonyma i det avseendet 

att alla namn är fingerade och idrottsföreningarnas namn är borttagna. I resultatdelen 

redovisas emellertid flera citat, vilka gör att de intervjuade personerna kan identifiera sig 

själva. 

 

4.2.5 Analysmetod 

 

Uppsatsen fokuserar på berättandet som social positionering och hur idrottaren talar, förklarar 

och kommunicerar om sina drivkrafter. Det är således hur informanten talar om drivkrafter 

och diskursiva ideal som är studieobjektet och inte bara vilka drivkrafter de lyfter fram. De tre 

teman som intervjuerna baserats på är berättelse om sin idrottsbakgrund, vilka drivkrafter som 

finns för träning, samt idrott och identitet.
75

 De kategoriseringar som gjorts har formulerats 

utifrån de intervjusvar som getts. För att få en enhetlig bild av vad som kan räknas som 

positionering har analysen fokuserat på två förhållningssätt. Positionering i intervjuerna 

definierats enligt följande.  

 Positionering i förhållande till andra individer, grupper eller kulturer, genom 

identifikation och framhållande av likheter eller avståndstagande, framhållande av 

olikheter. De två främsta grupperna är andra fysiskt aktiva, samt fysiskt inaktiva. 

Informanterna beskriver personlighetsdrag kopplade till sitt idrottande. 

 Positionering genom självpresentation. Informanten har fått beskriva tankar och 

funderingar gällande på förhand formulerade ideal. Självpresentationen avser då egna 

ståndpunkter och åsikter om idealen, samt hur de ser på sig själva och sin träning 

kopplat till idealen.  
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De drivkrafter för idrottande som finns i intervjumaterialet har analyserats genom en tematisk 

ansats som formulerats i efterhand, där återkommande begrepp, beskrivningar eller 

innehållsmässiga teman identifierats.  Även då vissa drivkrafter lyfts fram som särskilt 

centrala eller viktiga har de använts i resultaten. I intervjuerna har ett antal teman varit 

utgångspunkt för samtalet. De teman som samtalen har utgått ifrån är: 

 Idrottsbakgrund. Berättelse om träning och idrott. Livsberättelse om tränings- och 

idrottsbakgrund 

 Drivkrafter för träning. Berättelse om vad idrottande och träning ger och har gett. 

 Idrott och identitet Idrottens roll för identiteten, betydelsen för den personliga 

utvecklingen. Kategorisering av ”andra”, hur förhåller sig idrottarna till de icke aktiva. 

 

Uppsatsen kommer alltså inrikta sig på det Mishler betecknar som berättandets ordning, dvs. 

de teman som är särskilt centrala eller som är återkommande analyseras. Det innebär vidare 

att den kronologiska ordningen i berättelsen eller intervjun är av sekundär betydelse
76

.   

 

4.3 Metoddiskussion 
 

Valet av material är beroende av en mängd olika aspekter, såsom problemformulering, 

författarens kunskap om materialet, tillträde till relevant urvalsgrupp m.m. Informanterna 

kommer i denna uppsats från Riksidrottens utvecklingscentrum Bosön
77

, där många 

idrottsföreningar, förbund och landslag bedriver sin träning. För att kunna förhålla sig till sitt 

idrottande och för att idrottande är en del av det vardagliga livet, är samtliga informanter 

senioridrottare, med lång erfarenhet av träning. Författaren är verksam på anläggningen och 

har därför tillgång till lokaler, samt möjlighet att rekrytera informanter och informera om 

studien på plats. Det innebär även att informanterna indirekt har en vetskap om att 

intervjuaren har en insikt i idrottsrörelsen och elitidrottande, vilket förhoppningsvis innebär 

en förståelse och att förkunskap skapar förtroende och acceptans inför samtalet.  I valet av 

metod såsom i detta fall intervju är transkriptionen viktig ur flera aspekter. Det är inte bara ett 

sätt att nedteckna svar utan också en tolkning, där transkriptionen är teori eftersom man där 
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tolkar det talade språket.
78

 För att få en så bred bild av olika drivkrafter för idrottande har 

såväl individuella idrottare, som lagidrottare valts. Önskemålet var även att ha en jämn 

könsfördelning, för att kunna ha möjlighet att göra en jämförelse baserad på kön, även om det 

inte var ett primärt studieobjekt. För att drivkrafterna inte skulle vara av ekonomisk karaktär, 

utan fokusera på idrottandet som aktivitet, har idrottare som inte är professionella valts. 

Informanterna försörjer sig således inte på sin idrott. Samtliga informanter som valdes hade 

under sin uppväxt varit aktiva inom svensk idrottsrörelse, för att de ska ha en gemensam 

erfarenhet av att fostras in i idrottande i enlighet med Riksidrottsförbundets (RF:s) strategi. 

Detta för att kunna ge en bild av den diskurs som råder inom den organiserade idrottsrörelsen, 

baserad på den gemensamma värderingsgrunden.
79

 Studien fokuserar på drivkrafter för 

idrottande och inte på t.ex. föreningslivets organisering, varvid inget krav fanns på att 

idrottandet idag skedde i idrottsförening ansluten till RF. För att få en divergerad bild av 

drivkrafterna valdes såväl tävlingsaktiva, som icke-tävlingsaktiva ut, vilket kan möjliggöra att 

studera tävlingens inverkan på drivkrafterna.  

 

4.3.1 Materialets begränsningar och generaliserbarhet 

 

Studien är utförd i ett speciellt sammanhang, en speciell kontext, med hjälp av en grupp unika 

individer, vilket i sig är begränsande då villkoren för lärande är individuella på så vis att de 

konstrueras av den enskilda individen utifrån hennes tidigare erfarenheter. Data kan i 

huvudsak endast tala för just den här gruppen av individer i just det här specifika 

sammanhanget. Studien ger ändå en inblick i idrottares tal om drivkrafter och hur träning 

påverkar dem, vilket i förlängningen även påverkar idrottsrörelsen och de idealbilder som 

framställs och påverkar aktiva idrottare. Inte minst i ljuset av att idrott som social markör och 

idrott som fostringsmiljö studerats, torde denna studie kunna ge en bild av hur den enskilda 

idrottaren positionerar sig och förhåller sig till denna fostringsmiljö. Vidare ger uppsatsen en 

indikation på hur träning och idrottande påverkar den egna kroppsuppfattningen, likväl som 

högaktiva idrottares tankar om och syn på de som är fysiskt inaktiva. Ytterligare en 

begränsning i materialet är de perspektivval som gjorts. De anger i någon mån ramarna för 

vad som kan studeras. I det här fallet fokuseras hur högaktiva idrottare berättar och talar om 

träning och kroppsideal.  Det är således deras hur de talar om sina erfarenheter av träning som 
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är studieobjektet och inte vilka egentliga erfarenheter eller drivkrafter de har. Kroppen i 

träning, som instrument för social positionering och träningens inverkan på individens 

kroppsuppfattning torde dock vara ett centralt studieobjekt både på ett individuellt plan samt 

på ett mer sociokulturellt plan. Träningens effekter på individens upplevda kroppsuppfattning 

och idrottens roll i skapandet av kroppsideal bör vara av intresse inom många vetenskapliga 

discipliner, varvid denna uppsats kan vara relevant inom flera områden.  
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5. Resultat 
 

I detta kapitel behandlas studiens resultat med fokus på vilka sätt som deltagarna talar om 

träning, kroppsideal och hälsa, samt hur de väljer att socialt positionera sig och beskriva sig 

som individer genom sin idrott.  

Ur materialet har ett antal kategoriseringar gjorts, med utgångspunkt i de frågeställningar som 

uppsatsen ämnar besvara. Dessa kategorier är personliga drivkrafter, samt egna och andras 

ideal. Nedan redovisas dessa två huvudkategorier, där de ytterligare delats upp för att skapa 

en överblick och möjliggöra en adekvat analys. De kommer med hjälp av citat från 

intervjuerna att belysas, följt av en kommentar av författaren.  

 

5.1 Drivkrafter 
 

I denna del kommer de drivkrafter som är frekvent återkommande eller som lyfts fram med 

särskild emfas att beskrivas och analyseras. De drivkrafter som tenderar att återkomma i ett 

flertal av intervjuerna kommer att vara en central del av resultatet och redovisas under 

separata rubriker. Även då det finns, för den enskilda informanten, unika drivkrafter kommer 

dessa att lyftas fram och belysas i ljuset av den egna berättelsen i sin helhet, dvs. det enskilda 

temat i helhetsberättelsen, likväl som att sammankopplas med övriga informanters svar.  

Dessa är följande; lustprincipen, tävling och konkurrens, utmaning och idrott och 

personlighet.   

  

5.1.1 Lustprincipen 

 

De drivkrafter som lyfts fram av informanterna kan delas in i ett antal kategorier. Den första 

kategorin är lustprincipen. Den kännetecknas av att det är aktiviteten i sig som är rolig eller 

lustfylld. Beskrivningen handlar om att lusten finns i aktiviteten just vid tillfället när man 

håller på och har inte fokus på resultatet i efterhand. Den kännetecknas vidare av att det inte 

är aktiviteter eller social samvaro runt omkring som är det lustbetonade utan just aktiviteten i 

sig som skapar mening. Denna drivkraft tenderar att lyftas fram som en eftersträvansvärd 

drivkraft, där aktivitetens egenvärde värderas högre än t.ex. resultatet av träningen.  
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Informanterna förhåller sig vidare till och talar om vilka drivkrafter som bör vara bärande och 

där är det just lustprincipen som beskrivs som den som ska vara motivet till träning och 

tävling. Annars anses träningen ha fel inriktning. Andra drivkrafter såsom kroppslig estetik, 

god hälsa, ett långt och friskt liv och en hälsosam livsstil förekommer hos samtliga 

informanter i någon form, men dessa drivkrafter är hela tiden underordnade den primära 

lustprincipen. Denna positionering visar sig bl.a. genom ett avståndstagande mot estetiska 

skäl, där det beskriv vilka primära syften andra kan ha och att detta inte är positivt och 

utvecklande.  

 

Nina beskriver vilka drivkrafter man bör ha för sitt idrottande, samt sitt förhållande till 

redskapet i hennes idrott (fotboll). Egenvärdet, där idrotten i sig är målet är nyckelord i 

hennes beskrivningar.  

 

Nina: Idrott ska man göra för att det är kul, inte för att bli snygg. 

Nina: Alltså, bollen är min bästa vän. Jag har alltid haft bollen sen jag var liten. Det 

är en trygghet för mig, jag vet vad jag gör med den. Jag kan bara gå ut och kicka 

med den, göra massa finter och det är jag och bollen, liksom.  

 

Här beskrivs aktivitetens egenvärde som drivkraft och som eftersträvansvärd. Träningen som 

aktivitet har ett egenvärde främst, resultatet av träningen bör inte vara den viktigaste orsaken 

till träning. Walter beskriver sin främsta drivkraft, där det främst handlar om att faktorer i 

anslutning till idrotten och den sociala miljön är det som är drivkraften. Social samvaro och 

gemenskap är nyckelorden i hans beskrivning. 

 

Walter: Framför allt att det är roligt. Tycker jag. Social gemenskap och sånt där, 

men det bygger jag in i orden ha roligt. Det är ganska svårt att ha roligt på egen 

hand. Oftast när man har roligt har man det tillsammans med andra. 
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Detta visar att drivkraften här är också lust, men det är i samvaron lusten uppstår, inte i 

aktiviteten. Samvaron blir en förutsättning för lusten, det är bara i ett socialt sammanhang 

som lust uppstår. 

 

5.1.2 Tävling och konkurrens 

 

En återkommande drivkraft är beskrivningen av tävling och konkurrens som ett sätt att 

positionera sig och få självbekräftelse. Här finns egentligen två spår, där tävling som en 

styrkemätning i förhållande till andra är ett spår. Här beskrivs jämförelsen och hiearkiseringen 

som den viktiga parametern. Tävlingen blir ett rangordningsinstrument.  Det andra spåret blir 

tävlingen en kvittens eller kontroll av den egna träningens resultat eller riktar in sig på 

tävlingen mot sig själv (hur presterar jag i jämförelse med tidigare resultat). Informanterna 

förhåller sig till dessa två spår, där vissa tydligt lutar och intresserar sig för ett spår medan 

andra är mer tydligt ambivalenta. Walter beskriver den tudelade känslan med 

tävlingsmomentet. 

 

Walter: Men, det är klart att det är väldigt, väldigt skönt att få en bekräftelse på att 

man är bäst på något. Definitivt. Det är en skön känsla att vinna tävlingar, det är 

skönt att stiga i ranking. Vad jag menar är att det alltid är tvådelat.  I brottning, så 

antingen vinner du eller förlorar du. I lyftning eller i sporter där du presterar har du 

alltid dina personbästa, plus konkurrensen av andra. Du har alltid två delar att spela 

på.  

 

Drivkrafterna beskrivs som dubbla, där en del handlar om tävling och rangordning i 

jämförelse med andra, medan den andra delen handlar om utmaning i förhållande till sig själv. 

Genom att använda båda dessa kan han alltid hitta en drivkraft. Han fortsätter med att 

beskriva konkurrensen som drivkraft. 

 

Walter: Man får en bekräftelse på att man har gjort jobbet lite, lite bättre än de 

andra. Man har försökt att göra samma jobb, men jag var nog strået vassare där, för 

att jag gjorde jobbet bättre än vad de gjorde. Och det är som sagt skönt. Inte så att 

jag på något sätt ser ner på mina motståndare eller de jag lyckats besegra, för det 

kan finnas 100 miljoner anledningar till att jag lyckats bättre. Men det är en skön 

känsla att känna att man klarat av det. Känna att man gett sig in i leken där det 

gäller att vara bäst och klarat av det, liksom. Det är en skön känsla av bekräftelse 

egentligen.  
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Walter tonar ned betydelsen av rangordningen och beskriver att det egentligen är ett kvitto på 

hur han har tränat, snarare än att det är så att han är bättre än sin motståndare. Rangordningen 

ses som en underordnad, mindre viktig parameter. 

Sofie beskriver vidare även hon tävlingsmomentet som drivkraft. 

Magnus: Vad är det som är roligt med tävlingsmomentet då? 

Sofie: Visa att man kan, liksom. Det är det där med att man vill visa att man är lite 

bättre. Visa upp sig lite. Jag tror att det var det när man var mindre i alla fall. Man 

ville vara med och visa upp sig liksom.   

 

Här lyfts uppvisningen, uttrycket, upp som en drivkraft. Önskan om att genom tävling få visa 

upp sina kunskaper, eller visa upp sina förmågor. Samtidigt beskrivs viljan att rangordna, 

även om det inte betonas. 

 

5.1.3 Utmaning 

 

En av central drivkraft som ofta återkommer är behovet av att utmana sig själv, för att t.ex. 

slippa bli rastlös eller kunna behålla humöret på en jämn nivå.  Nina beskriver sig som en 

person som utan träning blir grinig och arg och att det bara är genom träning som hon kan få 

tillbaka sitt mer normala (hennes uttryck) personlighet. Nedan beskriver hon hur hon reagerar 

då hon inte tränar 

Nina: Mina föräldrar kan beskriva mig som psykopat ibland [när jag inte tränar]. 

Magnus: Vad menar de då då? 

Nina: Nej, men alltså de kan märka på mitt beteende om jag inte tränat på en vecka. 

Att de liksom, nu har du uppehåll. De bara; gå och träna! Du hittar småfel, liksom. 

Och det stämmer, det värsta är att det stämmer. Sen när jag går och tränar så har 

man ett leende på läpparna igen. [mm] Mina brorsor också, förut hade jag mer 

problem, för typ ingen pratade med mig förrän två dagar efter en förlust. För jag 

kunde gå och tänka på det alltså riktigt mycket.  Nu vet de liksom att, låt henne 

vara någon minut liksom. [Skratt] 

 

Det visar att träna gör man för att bibehålla det som man anser vara sitt sanna, normala jag. 

Samtidigt beskriver Nina hur ”vinnarskallen” i henne ibland får negativa konsekvenser. 

Utmaningen är således viktig, samtidigt som bristen på utmaning skapar dåligt humör och 

aggressivitet. 
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Mikael beskriver sina drivkrafter och vilken som är viktigast. Han betonar främst 

tävlingsmomentet i förhållande till sig själv och en form av autentisk, inre motivation som 

inte har med idrottsaktiviteten att göra, men inte heller med den omgivande miljön. Det 

handlar om tillstånd, snarare än aktivitet som står i fokus. 

Mikael: Egentligen är det utmaningen som driver allt. Sen finns det ju såklart stora 

andra fördelar också. Allmän hälsa och välmående, men det är inte 

huvuddrivkraften. Den stora motivationen finns i att jag måste utmana mig själv 

hela tiden. 

 

Det innebär att lusten är kopplad till utmaningen i sig själv. Lusten är kopplad till att se vad 

man klarar av och att utveckla sin fysiska förmåga och inte kopplad till konkurrens med 

andra. Mikael talar här om utmaningen i termer av måste, vilket indikerar att det inte är ett 

fritt val, utan något han måste utföra för att fungera.  Detta behandlas mer i avsnittet 5.2.4 

Dömd till idrott. 

 

5.1.4  Idrotten och personligheten 

 

Idrotten beskrivs som en formare av en viss typ av personlighet, samtidigt som idrotten också 

premierar en viss typ av personlighet. Personligheten präglas av benägenhet att utmana sig 

själv, att vara nyfiken på förändring och en vilja att utvecklas. Vidare beskrivs förmågan att 

orka underkasta sig hård träning under lång tid, men framför allt beskrivs en instinkt att hela 

tiden vara bäst, ”vinnarskallen”. Genom idrotten positionerar sig idrottaren och tillskrivs en 

identitet, där samtalet skiftar mellan en personlighet som passar in i idrottandet eller 

idrottandet som formare av personligheten. Flertalet tenderar att tona ner betydelsen av 

idrottens roll i personlighetens skapande och framhåller istället att idrotten snarare passar en 

viss personlighetstyp. I inledningen ombeds informanten att beskriva sin idrottsliga bakgrund. 

Här följer oftast en beskrivning av idrottandet från tidig barndom till där de befinner sig idag. 

Det finns dock de som startar med att koppla in identiteten och idrotten först, för att därefter 

beskriva själva idrottandet. Nina berättar i intervjun om sin idrottsliga bakgrund och beskriver 

betydelsen av träning. Hon inleder intervjun med att beskriva sig själv och sitt förhållande till 

idrott. 
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Nina: Jag har varit träningsnarkoman sen jag var liten…  

Nina: Jag tror att träningen har gjort mig till den person jag är idag. Mina åsikter, 

den person jag är, mitt självförtroende och de mål jag har. Inte bara inom idrotten, 

utan i livet, har jag fått av fotbollen. 

 

Träningen beskrivs i det första citatet som en del av den person hon är och inte något som 

växt fram genom att hon idrottat. Samtidigt tillskrivs träningen den självkänslan och den 

självbilden hon har idag. Idrottandet skapar också personligheten, samtidigt som det är ett 

medel för de som har den ”mentaliteten”. Träningsnarkoman är i detta perspektiv ingenting 

man blir i samspel med andra, utan inom idrotten samlas de som redan innan är 

träningsnarkomaner.  

 

I motsats till detta beskriver Dennis sin ungdomstid som turbulent, där han inte var särskilt 

fysiskt aktiv. Han återkommer ofta till ordet revansch kopplat till träning och till vändpunkten 

i tonåren. 

Dennis: Då bestämde jag mig för att så här kan jag ju inte se ut. Det funkar ju inte. 

Jag insåg inte var jag fick styrkan ifrån, men jag ville verkligen vara i form. Jag var 

mobbad när jag var yngre, så det var ett sätt att ta revansch på folk som jävlats mot 

mig också. Jag kan jag också. Självklart vill man vara i form och ha en snygg 

kropp, men nu vet jag att jag tränar mycket, så då kan jag ju äta glass, tycka synd 

om mig själv för stunden. 

 

Träning och kroppsideal beskrivs här som ett sätt att positionera sig i det sociala rummet och 

ett sätt att tillskansa sig en social position. Genom idrottande skapas en personlighet som 

manifesterar sig i den vältränade kroppen. Kroppen blir symbolen för personligheten. 

 

I den tankefigur där informanterna ska fundera på hur livet sett ut om de inte skulle tränat 

eller hållit på med idrott, svarar samtliga att det är svårt eller helt omöjligt att svara på. Att 

skilja idrotten från livet i allmänhet eller från personligheten tycks i det närmaste omöjlig, då 

de är så tätt sammankopplade och det är en fråga flera inte vill fundera över. 
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Alice: Träning är ju mitt liv. Jag tränar varje dag, i alla fall 6 dagar i veckan och 

försöker träna två gånger om dagen. Så att det beror på om du menar att det är kul 

eller om jag gör det för min sport eller för hälsan. Jag gör både och men väldigt 

mycket för att hålla mig i form. 

 

Nina: Nej, det är jättesvårt att säga. Idrott är hela mitt liv. Alltså, jag tror att mina 

åsikter och värderingar har jag på grund av min idrott.    

 

Walter: Nej, det går inte. Det är omöjligt att sia om. Man har ju haft idrottandet 

mer eller mindre inbyggt i livet sen man var väldigt liten och som har följt en 

genom uppväxtåren. Det är svårt för mig att säga, det kan nog bara en yttre 

betraktare besvara. 

 

Nina: Bara för att om vi får tre dagar ledigt, så bara, jag har f-n inget liv. De är en 

vanegrej för många, jag går och jobbar eller går till skolan och sen går jag till 

träning liksom. 

Magnus: Vad betyder träningen i din vardag? 

Nina: Det är allt! Alltså, jag vaknar, går till skolan, antingen tränar jag här, sen 

vilar jag när jag kommer hem, sen åker jag och tränar igen. Det är liksom min 

vardag, jag tränar hela tiden. 

 

Både Walter, Alice och Nina beskriver svårigheten med att särskilja livet, från idrotten. 

Idrotten är en integrerad del av personligheten eller snarare den personliga identiteten är först 

och främst idrottare. Vardagen präglas av idrotten, där idrotten prioriteras högst och allt annat 

underordnas idrottande. Samtalet går vidare om idrotten som fostringsmiljö och om de ideal 

som formas i idrottsmiljön. 

 

Walter: Man vill ju hela tiden se resultat som är näst intill omänskliga. Samtidigt 

sticker man under stolen med att det ganska ofta krävs metoder som är moraliskt 

tveksamma för att kunna göra övermänskliga resultat. Den dubbelmoralen är något 

som idrotten bär med sig ganska starkt liksom… Så jag vet inte hur mycket man 

har blivit smittad av den dubbelmoralen, men det är säkert ganska mycket. Att det 

är okej att fuska, så länge ingen kommer på en… Man har det inbyggt i sig att det 

är okej att fuska så länge ingen märker, då kommer man snart att fuska med andra 

grejor också. Det kan jag tänka mig. 

 

Återkommande är informanternas beskrivning av att idrottande och träning inte påverkar 

synen på den egna kroppen, samtidigt som jakten på resultat medför en förändrad syn på vad 
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som är accepterat för att nå resultat. Det moraliska ansvaret flyttas från individen, till de som 

ska kontrollera att reglerna följs (såsom domare, dopingkontrollanter m.fl.).  

 

Ett av de mest frekvent använda begreppen då tävling och konkurrens avhandlades var 

begreppet ”vinnarskalle”.  Används ofta förhållandevis brett, men indikerar ett 

förhållningssätt till tävlande i allmänhet, där vinsten är överordnat andra faktorer såsom om 

det är snyggt, rättvist eller frukten av ett vackert spel. Begreppet används också för att 

presentera sig som individen och beskriva sin personlighet. En vinnarskalle är ingenting som 

man tar av sig när träningen är slut, utan en vinnarskalle sitter alltid på och gör sig påmind i 

alla sammanhang. Det innebär att individens personlighet hela tiden präglas av viljan att vinna 

i alla lägen oavsett vad det gäller. Det kännetecknas och av en känsla och vilja att vara 

speciell och skilja ut sig från gemene man, där idrottande ses som en form av störning och 

som också återkommer i kapitlet 5.2.4 Dömd till idrott. 

 

Dennis: Jag har sådan jävla vinnarskalle, att jag tycker om utmaningen. Känslan av 

att få vinna, få besegra någon.  

Nina: Jag får alltid höra i mina lag att jag är för mycket vinnarskalle på träning och 

blir sur över en träning. Men det är som jag säger, det är sådan jag ÄR. Jag tror att 

det har gjort mig till där jag är liksom. 

Nina: Det är det jag menar med vinnarskalle. Antingen så har man det, eller så har 

man det inte, liksom. Dom kan lyfta fram det som en blattegrej, men jag vet inte 

riktigt om det är det. 

 

Viljan att vinna, vinnarskallen, beskrivs som ett personlighetsdrag. Denna känsla återkommer 

ofta som en del av personligheten och som finns med i alla sammanhang inte bara inom 

idrotten. Flera informanter menar dock att det inte är idrotten som frammanar detta, utan att 

detta just är personlighetsdrag som är biologiskt betingade snarare än socialt inlärt i en 

idrottslig miljö. Förklaringarna handlar t.ex. om etnicitet, som i Ninas uttalande ovan, eller 

föräldrarnas påverkan under uppväxten eller helt enkelt att det alltid varit så. 
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Ett genomgående tema hos flera informanter är hur tävlingsmomentet påverkar livet i 

allmänhet. Nina beskriver här en återkommande tanke om hur hon, likväl som flera andra 

informanter, förhåller sig till tävlingssituationer i sammanhang utanför idrotten. 

 

Nina: Det är helt sjukt egentligen, men jag har en jätte, jätte vinnarskalle på grund 

av att jag spelat fotboll. Så för mig är det viktigt att vinna, det är det. 

 

Nina: Jag skulle inte vilja lägga ner så mycket tid på träning bara därför att. Utan 

att nå mål eller vinna liksom. Det är ju kul att spela fotboll, men det är ju kul att 

vinna. Det är ju det som är roligt… Det är ju därför jag tränar så hårt, för att vara 

en av de bästa, så att jag bidrar till att vi vinner. För mig är det väldigt viktigt att 

vinna. Det är det. 

 

Nina betonar starkt betydelsen av att tävla och framför allt att lyckas i tävling. Vinnarskallen 

är en viktig del i personligheten, samtidigt som hon indikerar att den skapas eller åtminstone 

förstärks i idrottsmiljön. Idrottande i sig är roligt, men det är primärt att vinna som är 

drivkraften. Det skiljer sig från flera av de andra informanterna, som framhåller utmaningen 

och att testa sina egna gränser som den främsta drivkraften. 

 

5.2 Egna och andras ideal 
 

Den sociala positioneringen tenderar att fokusera på andra idrottande, den grupp som man 

anser sig tillhöra och med de ideal som finns där. Samtidigt sker en positionering gentemot de 

som är fysiskt inaktiva och som man har svårare att identifiera sig med eller förstå. 

Intervjuerna visar att idrott inte först och främst är ett medel för att nå hälsa. Hälsa är i många 

stycken en bieffekt som på intet sätt är en viktig drivkraft. Informanterna betonar ofta att man 

mår ju bra av idrott och det är ju bra, men det är för dem inte drivkraften till varför de håller 

på. Identiteten idrottare eller idrottsmänniska framstår som viktig. Idrotten blir en central 

arena för självpresentation, som också innefattar en mängd olika personliga egenskaper. 

Denna självpresentation ställs också i förhållande till gruppen som kan anses falla utanför 

denna, de inaktiva. Denna grupp blir tydligt karikerad och i många stycken stigmatiserad, 

samtidigt som informanterna betonar att det är individens val att välja om de vill vara 
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hälsosamma eller inte. Den bilden som beskrivs av de icke-idrottande som grupp 

kännetecknas av vissa teman. 

 

5.2.1 Jämförelse med andra idrottare 

 

Upplevelsen av träning och synen på sin kropp framhålls inte som central drivkraft. Få menar 

att idrott och träning förändrar deras syn på sin kropp eller att idealen påverkar dem i någon 

riktning. Samtidigt framhålls ofta betydelsen av att leva hälsosamt är viktigt för dem som 

individer, men att det inte är idrotten som format eller skapat detta. Det sociala arvet från 

föräldrar, samt mer allmänna samhälleliga ideal lyfts istället fram som mer normerande. I 

samtalet och de kroppsideal som finns i samhället och inom idrotten finns en förhållandevis 

enhetlig bild, vilket även informanterna ger uttryck för. Samtidigt menar informanterna nästan 

enhälligt att de själva inte påverkas i någon större utsträckning av de idealbilder som finns 

och som de väl kan beskriva, såväl inom idrotten som i samhället i stort. Kroppsideal verkar 

vara en underordnad drivkraft eller åtminstone en drivkraft informanterna inte själva önskar 

lyfta fram som central eller särskilt relevant för sitt idrottande. Informanterna tenderar att vara 

motsägelsefulla när de talar om idealbilder och betydelsen av att träna för att få en vacker 

kropp, se hälsosam ut m.m. Samtidigt som det framhålls som en drivkraft som inte bör vara 

central eller ha stor betydelse, beskriver de ändå den hälsosamma livsstilen som viktig för 

dem. Symbolen för eller konsekvensen av denna hälsosamma livsstil blir dock ofta kroppen 

och de kroppsliga idealen. 

 

Magnus: Hur tror du idrotten har påverkat synen [på kroppen]? 

Jenny: Jag tror inte det påverkat mig så mycket. Jag tror inte jag bryr mig så 

mycket om sånt. Samtidigt skulle jag inte vilja vara tjock, men det skulle inte göra 

någonting om jag var för smal. Jag skulle nog tycka att det var jobbigt att vara 

tjock. Klumpig, kanske att folk tittar. Man ser folk som är tjocka nu, de ser ut som 

om de är så besvärade av det.  

 

Jenny beskriver hur träningen inte påverkat hennes egen kroppsuppfattning. Samtidigt har hon 

en klar bild över vad det kan innebära att vara överviktig. Att inte träna likställs med övervikt. 
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Mikael: Jag tror inte idrotten har påverkat min kroppsuppfattning. Inte för min del i 

alla fall. Jag tror nog snarare att det är något som skapas under uppväxten, det tror 

jag inte idrotten bidrar med sådär. 

Mikael: Det är från person till person. Jag har väl alltid tyckt att sådant är viktigt. 

Att vara snygg eller åtminstone välanpassad till det man gör. Sen när jag cyklade 

var det viktigt att vara smal liksom. Då såg jag till att vara smal. 

Mikael: Det har nog inte så mycket med idrotten att göra. Det är nog mer som jag 

är som person. Att det har varit viktigt att stå överst, vara bäst eller vackrast i allt 

man gör. 

 

Här ser vi tanken om att kroppsuppfattningen är någonting som skapas under uppväxten, 

samtidigt som det inte är idrottandet som avgör eller i betydande mån påverkar den egna 

kroppsuppfattningen. Personligheten framhålls som det centrala och inget som idrottande 

påverkar i någon större omfattning. Samtidigt som de olika idrotterna har olika fysiska krav 

eller krav på olika typer av kroppskonstitution (smal, muskulös, olika typer av muskelstyrka 

etc.), vilket informanterna är väl medvetna om. Utövarna har alltså att förhålla sig till 

estetiska kroppsideal, den vackra kroppen, samtidigt som de måste förhålla sig till de ideal 

som gör att de kan prestera optimalt i just sin idrott. 

 

5.2.2 Kroppsideal och en hälsosam livsstil 

 

Samtidigt som flera av informanterna betonar att estetiska drivkrafter inte bör vara orsaken till 

att man håller på med idrott, är kroppsliga ideal ändå närvarande och för flera ytterst 

påtagliga. Flera informanter beskriver att ett vältränat ideal och en hälsosam livsstil är 

betydelsefullt och att det estetiska spelar en viktig roll. Det finns också en klar bild av hur 

idealen ser ut och att de har ett eget ideal som de förhåller sig till. 

 

Dennis: Jag tror att det är väldigt viktigt att lägga upp, ja nästan som en förebild, ta 

någon som är extremt vältränad. Så där vill jag se ut. Inte inom en månad, utan 

inom en realistisk tid. Det tror jag är bra att göra. 

 

Alice: Jag är väldigt utseendefixerad, så det är DET det handlar om. Att alltid 

känna sig vältränad och gör jag inte det, vilket jag nästan aldrig gör, måste jag 

träna mer och mer och mer. Så är det liksom. Träning är mitt liv. Jag håller jämt på, 

så det. 
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Dennis: Alltså de 2-3 senaste åren har jag fokuserat på att jag vill se bra ut. Jag vill 

att folk ska kunna titta på mig och säga, jag ser trevlig ut, jag ser bra ut. Då kanske 

man kan träffa folk också. I Sverige är vi ganska ytliga. Man vill ju inte vara ensam 

hela livet heller och då får man göra så gott det går liksom. Det spelar ju även in 

där liksom. 

 

Här beskriver några informanterna att det estetiska målet med träningen synnerligen viktigt 

och i paritet med andra idrottsliga mål och att kroppen blir en symbol för personligheten och 

personliga karaktärsdrag. Genom kroppen manifesteras identiteten. 

I samtalet om hur informanterna påverkas av om andra människor i närmiljön tränar, talar de i 

termer av inspiration för att träna mer själv. Alice beskriver målet med sin träning över tid 

och hur hon ser på sin kropp och Dennis beskriver hur han tänker kring kroppsideal och hur 

det påverkar synen på den egna kroppen. 

 

Alice: Nej, jag tror aldrig att jag kommer att bli nöjd. Det finns hela tiden något 

nytt jag hittar som jag vill träna bort eller göra bättre hela tiden. Jag vet det låter 

jättenegativt och konstigt, jag vet det. Men alltså, jag är besatt av träning och 

utseende och mig själv jämfört med andra att jag inte tror det helt enkelt. Alltså jag 

kommer att nå ett mål med min sport i sig, men inte med mig själv. Utseendet 

alltså. 

Magnus: Hur tänker du kring det då? Hur känns det? 

Alice: När jag tänker på det kan jag helt enkelt tänka, hur ska det gå? Ska det 

fortsätta som det gör nu, undrar jag helt enkelt om det ska gå åt helvete. 

 

Dennis: Ju mer jag tränar nu, känner jag att fan jag måste ju träna ännu mer för jag 

måste se ut som, extremt vältränad. Inte ha något kroppsfett alls. Jag tycker nu, 

även om jag tränar mycket, känner jag mig nästan lite tjock. Fast jag förbränner hur 

mycket som helst. Alltså tjock, för nu går jakten på det extrema. Så att varenda 

muskel syns, få bort allting. Tränar man för mycket blir det åt andra hållet, att det 

blir för mycket för huvudet att tänka på. 

 

Detta visar att ökad träning och en mer vältränad kropp inte tenderar att skapa en större 

nöjdhet. Mer träning innebär egentligen att idealbilden förflyttas, snarare än att nöjdheten med 

den egna kroppen ökar. De estetiska kraven sätts här också högre än de rent sportsliga 

(tävlingsmässiga) målen. 
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I samtalet om hur träning påverkar personligheten och om det förändrar kroppsuppfattningen, 

kopplas träning och idrottande ihop med andra effekter av idrottandet. 

 

Walter: Jag tror att man har ett större koncentrationsspann när man är vältränad. 

Kanske också att man känner mer vad man klarar av när man egentligen är trött. 

Jag tror att man orkar ägna sig lite hårdare åt studier och så där. Men jag vet inte 

om det påverkar synen på sin kropp. Man kanske får bättre självförtroende. Det kan 

jag tänka mig, därför att man är van att använda den. Det tror jag absolut. 

 

Här kopplas idrott och tränande samman med förmågan att koncentrera sig och förmågan att 

lyckas i andra miljöer, med hjälp av den idrottsliga kompetensen. Walter menar att det finns 

ett samband mellan träning och förmågan att koncentrera sig. 

 

5.2.3 Jämförelse med fysiskt inaktiva 

 

I de beskrivningar som informanterna gör om sig själva framkommer också en social 

positionering genom att beskriva vad man inte är eller vilka. Informanterna ombeds också att 

fundera på och beskriva hur de tänker omkring människor som inte är fysiskt aktiva. Denna 

tänkta grupp beskrivs i samtliga fall som överviktig, med vanor som informanterna upplever 

som dåliga. Dessa vanor omfattar såväl en avsaknad av fysisk aktivitet, vilket kopplas till 

övervikt, samt områden som kost och personliga egenskaper. De personliga egenskaper som 

främst framkommer i beskrivningen är kopplade till trötthet, avsaknad av ork, samt 

förhållningssätt till förändring. I beskrivningen av vad de anser om detta intar flertalet en 

individualistisk syn, dvs. att det är upp till var och en. De uttrycker dock att de upplever det 

svårt att förstå varför man väljer att inte vara fysisk aktiv när man vet att det är bra för hälsan.    

 

Dennis och Sofie reflekterar över om man har ett moraliskt ansvar som individ att träna och 

sin umgängeskrets och hur den sociala miljön påverkar synen på träning. 

 

Dennis: 99 % av mina vänner är i form liksom. Jag tror att det är så. De som är 

överviktiga umgås med andra överviktiga och de som gillar att träna umgås med 

andra med det intresset. Tränar någon mycket som jag känner, tränar jag ännu mer 

helst. Eller åtminstone lika mycket. 
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Sofie: Jag känner egentligen ingen som inte tränar. Sådana som är riktigt slappa, 

jag vet inte. Jag kan inte relatera till sådana, för jag känner ingen. 

 

Dennis: Min hälsosamma livsstil är A och O tror jag faktiskt. Jag ska inte säga att 

jag kollar mig i spegeln varje dag, men det är väldigt viktigt att jag har en snygg 

kropp som jag själv är nöjd med. Det är extremt viktigt för mig att vara i form. 

 

Det innebär att träningen och livsstil kopplas samman med umgänge och idén om att ”man 

blir som man umgås”. Samtidigt samlas de som inte tränar under gruppen ”överviktiga”. 

Även här beskrivs de estetiska idealen som centrala, men då kopplade till idéer om en 

hälsosam livsstil. Denna livsstil innefattar också en snygg kropp, som symbol för den 

hälsosamma livsstilen. Främst används begrepp som ”hälsosam”, ”fräsch” och inte lika ofta 

snygg kropp, smal etc. 

 

Tabell 2: Beskrivning av inaktiva som grupp – kännetecken 

Tema för inaktiva Kännetecknas av 

Övervikt 

 

 

 Den inaktiva likställs med överviktig. 

Innehar skamkänslor för sin kropp i sociala 

sammanhang, lågt allmänt självförtroende. 

 

 

Förändring  Den inaktive beskrivs som motvillig till 

förändring. Konservativt förhållningssätt till 

livet i allmänhet. Inbunden, osocial. 

Ansvarslöshet/trötthet Den inaktiva beskrivs som tröttare än 

gemene man, orkar mindre. Tenderar att vilja 

och kunna ta mindre ansvar. Avsaknad av 

eller minskad livsglädje. 

 

En generell bild av de fysiskt inaktiva som grupp utifrån de beskrivningar informanterna ger 

om sina tankar om människor som är fysiskt inaktiva.  
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Informanterna positionerar sig genom att kontrastera mot den livsstil eller de ideal de anser 

sig inte tillhöra. Den bild som beskrivs av fysisk inaktivitet tenderar att vara karikerande och 

fysisk inaktivitet stigmatiseras och kopplas till beteende och personlighet.    

 

Sofie: Alltså, jag tycker det är synd liksom. Det känns som de ofta är väldigt trötta. 

Folk som slutar idrotta som jag känner, där det bara rinner ut i sanden. De la av 

med fotbollen och så blir det chips och Cola varje helg istället. Alltså, det känns, 

det går inget bra för dem. Det går ju utför liksom. 

 

Jenny: Jag tycker mest att det är tråkigt för deras egen skull. Sen orkar de ju 

ingenting. Jag har en jättestor familj, men det är bara jag som håller på med idrott 

nästan. De är ju, ja, de orkar ingenting. De ser bara slappa ut. De tror att de är 

medvetna om idrott, men de vet ingenting. 

 

Walter: Ja, det är väl inte mycket att säga om det. Man tar nog med sig ganska 

mycket från föräldrahemmet. Sådär. Sen är det klart att man kan känna ibland att 

man har kompisar som beklagar sig, jag mår dåligt, jag är trött. Man blir inte 

förvånad, för de rör sig så lite att deras sömn och aptit inte riktig fungerar som den 

ska. Men det är inte så att man moraliserar över det så, man bara tycker synd om 

dem. 

 

Informanterna beskriver att det är synd om dem, att de som grupp inte förstår kopplingen 

mellan fysisk aktivitet och allmänt välmående. Det fria valet lyfts fram, att vara fysiskt aktiv 

är ett aktivt val, samtidigt som inaktivitet får konsekvenser på t.ex. sömn, ork m.m. Samtidigt 

påpekas att de inte vill moralisera över eller skuldbelägga de fysiskt inaktiva (benämnda 

överviktiga). 

 

Samtidigt beskriver några informanter hur de tänker kring de som väljer att inte vara fysiskt 

aktiva och vilka konsekvenser det får. 

 

Dennis: Jag vet inte om jag ska vara elak eller inte, men jag har väldigt svårt för de 

som inte tränar. Jag tycker nästan synd om dem på något sätt. Jag förstår inte 

sådana där TV-serier där de väger 200 kg och är hur nöjda som helst. Jag mår 

nästan illa om jag ska dra det långt. Jag vet inte hur de tänker? De kommer ju inte 

leva länge eller det vore orättvist om de lever länge! 
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Dennis: De som är överviktiga och har barn, det är nästan det värsta jag vet. De 

sitter och äter snabbmat och snabbmat och det är ju inte direkt någon förebild för 

sina barn. Moraliskt är ju det helt, jättekonstigt. I mitt huvud finns inget annat än 

att det vore bäst om alla är i form, liksom. Att vi inte hade några överviktiga i 

världen.  

 

Mikael: Nej, men jag kan nästan se ner på folk som är tjocka eller så. Inte så att jag 

ser ner, men jag förundras över att man låter sådant ske med sig själv. Jag har 

liksom ingen förståelse för att man kan låta någonting gå så långt. Det kanske beror 

på att det varit en så central del av mitt liv, man tränar och man mår bra liksom.  

 

Här beskrivs ett mer tydligt avståndstagande och att det finns ett moraliskt ansvar för såväl 

eventuella barn, som samhället i stort. Individen har ett ansvar för att inte belasta samhället, 

samtidigt som övervikt indikerar ansvarslöshet och lathet. Det moraliska ansvaret ligger i 

förhållande till andra, inte mot sig själv. 

 

Sofie beskriver vad som händer om hon inte tränar och hur hon känner sig när hon tränar och 

känner sig i form. 

 

Magnus: Vad händer när du inte idrottar? 

Sofie: Då ligger jag på soffan, kollar TV, äter godis. Pratar inte så mycket med 

folk, orkar inte engagera mig liksom. Oftare sjuk, hängig. Allmänt tråkig. Man går 

ju ner sig liksom. 

Sofie: När jag idrottar mår jag bra. Jag blir piggare, mer alert och allmänt mycket 

mer positiv och social och gladare.  

 

Vi ser här att den fysiska inaktiviteten som beskrivs främst får sociala effekter på umgänge 

och den psykiska hälsan. Det är inte primärt de fysiska effekterna som lyfts fram.  

 

5.2.4 Dömd till idrott 

 

Flera informanter talar om sitt idrottande som något förutbestämt, en avsaknad av val. Flera 

informanter likställer eller jämför träning och idrottande med beroende eller som en störning. 

Träning är ingenting de väljer, utan någonting de måste göra. Nina beskriver sig själv först 
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som en idrottsmänniska, men ändrar sig senare under intervjun och beskriver sig snarare som 

träningsnarkoman. Dennis beskriver vidare betydelsen av träningen och vad den betytt för 

hans liv och livsstil. 

 

Nina: Men jag tror kanske inte att jag är idrottsmänniska, jag är nog mer en 

träningsnarkoman. Det tror jag. Alltså, jag MÅSTE träna. Vissa kanske skulle skita 

i ett pass, men jag skulle inte kunna det, för jag skulle bli så besviken på mig själv.  

Nej, men jag mår bra av att träna liksom. Jag måste träna för att må bra. Därför tror 

jag att jag är en träningsnarkoman. 

 

Dennis: Nu så är idrotten allt. Jag måste röra på mig varje dag, annars får jag 

nästan abstinens. Jag kan ju inte vila. Så idrotten har gett mig allt. Jag har fått nya 

utmaningar, mött nya människor, jag ser livet på ett nytt sätt. 

 

Mikael: Jag måste utmana mig själv hela tiden. Jag behöver, alltså jag behöver, 

både fysiskt och mentalt sättas på prov, annars blir jag rastlös. Nej, jag behöver 

något riktigt utmanande, kolla var gränsen går liksom. Jag har dagar när jag nästan 

tar mig vatten över huvudet, när det gäller hur länge eller hur hårt jag tränat. 

Kanske inte under utförandet, men efteråt. Då är man nöjd med sig själv, så. 

 

Mikael: Själva utmaningen är inte samma som att prestera… Det är mycket friare. 

Jag kan dra på mig ryggsäcken och bara springa hit. Kan springa hem och göra det 

jättejobbigt eller så. Jag tror nog att om man inte skulle göra det, då skulle man 

göra något annat. Råna banker eller så, för att få samma kickar. 

Magnus: Vad är det som är så kul, att ligga nära gränsen tänker jag? 

Mikael: Personligen är det nog att det är då jag känner att jag lever. Det kan kännas 

lätt klichéartat så, men det är då man känner att man gör något verkligen vettigt. 

 

Vi ser här att träning är någonting som man måste utföra för att må bra och att det inte är 

möjligt att välja bort. Man mår bra av att träna, samtidigt som man måste träna för att må bra. 

Idrotten är medlet för att må bra, samtidigt som det är i samband med träning som man mår 

bra. Idrottande likställs med en drog som man måste ha för att kunna fungera, som 

livsnödvändig för ett bra liv. De presenterar sig vid flera tillfällen som annorlunda och 

avvikande, där tränandet gränsar till eller till och med överskrider gränsen till det sjukliga.  
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5.3 Sammanfattning av resultat 

5.3.1 Sammanfattning drivkrafter 

 

I talet om drivkrafter finns det hela tiden en dubbeltydighet mellan olika drivkrafter. Det 

handlar å ena sidan om att utmana sig själv och träna för att se hur långt man själv kan nå eller 

vad man kan klara av och å andra sidan om att i konkurrens med andra vinna och åtnjuta 

känslan av att vara bättre (än motståndaren). Samtidigt kan de interagera, så att idrottandet 

hela tiden får en mening. Även om man förlorar, kan det vara meningsfullt, för man har 

förbättrat sina individuella resultat. Eller även om man inte förbättrade sig, så lyckades man 

besegra sin motståndare och få åtnjuta känslan av att vara bättre än sin motståndare. Även i 

talet om personlighet finns en tvetydighet. Idrotten som i sin befintliga form skapar en viss 

typ av ideal, som beskrivs i termer av utvecklingsvilja, vinnarskalle och som bidrar till att 

stärka självkänslan, få bättre självförtroende och forma sin identitet som idrottare. Samtidigt 

beskrivs idrotten inte som det som är formande, utan snarare att idrotten passar bra för de som 

redan har den här typen av personliga egenskaper. Drivkrafterna för idrott kan också 

beskrivas utifrån skiljelinjen idrott som egenvärde, som mål och idrott som medel, t.ex. för 

god hälsa, social gemenskap, vacker kropp. Den drivkraft som här lyfts fram som mer 

accepterad och som bör vara överordnad är idrotten som mål, aktivitetens egenvärde. En 

annan del av drivkrafterna handlar om självkännedom, att det är genom idrotten man lär 

känna sig själv och sin kapacitet, vad man klarar av.   

 

5.3.2 Sammanfattning egna och andras ideal 

 

Träning och idrottande ses som en central del i en livsstil som präglas av de idealbilder som 

finns inom såväl idrotten, som inom samhället i stort. Deltagarna beskriver och betonar ofta 

betydelsen av att leva hälsosamt och att känna sig nöjda med sig själva och sin kropp. 

Kroppen blir här ofta en symbol för det hälsosamma idealet och med en vältränad kropp följer 

också ett antal personlighetsdrag och förmågan att orka med och hantera det dagliga livet. 

Samtidigt påpekar de att det inte är idrotten som är avgörande för hur de ser på sin kropp och 

hur de förhåller sig till de kroppsideal som finns. Den estetiska drivkraften framställs ofta som 

laddad i det avseendet att man inte anser att det finns ett problem med att idrott och träning 

kan bidra till en negativ syn på den egna kroppen. Flera informanter betonar att det är vanligt 
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att träningen får ett estetiskt fokus hos andra som tränar mycket, men att de har förmågan att 

förhålla sig till och inte i särskilt stor omfattning påverkas av de ideal som finns inom idrotten 

eller i samhället. Samtidigt lyfts den egna synen på kroppen i relation till de idealen fram som 

en parameter, där jämförelsen med andra idrottare blir en viktig drivkraft, som delvis 

problematisk. Ju mer träning som utförs desto mer fokuserad blir man på vad man kan 

förbättra för att komma närmare den ideala kroppsbilden. Andra idrottare tjänar som 

inspiration, men också som måttstock för vad som kan förväntas av en. Det finns även en 

beskrivning av hur det sociala umgänget kretsar kring idrottande och träning och att det i 

denna krets är idrottande och träning som är ett gemensamt intresse.  

 

Att positionera sig som idrottare, eller som innehavare av en hälsosam livsstil, innebär också 

att positionera sig mot de grupper man inte tillhör. Denna grupp är främst de som inte är 

fysiskt aktiva och beskrivs i samtliga fall som ”de överviktiga”. Denna grupp tillskrivs även 

ett antal karaktärsdrag kopplade till personlighet, utöver beskrivningen som överviktiga, 

såsom motvillighet till förändring, allmän trötthet, minskad livsglädje och avsaknad av 

ansvarstagande för sin hälsa.  
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6. Diskussion 
 

I detta avslutande kapitel har jag för avsikt att föra en diskussion kring hur högaktiva idrottare 

talar om träningens drivkrafter och hur de väljer att framställa sig och positionera sig i 

förhållande till de idealbilder som finns om kropp och hälsa. Viktiga frågor att belysa har varit 

vilka drivkrafter deltagarna framhåller som centrala för sitt idrottande och hur de talar om 

idrottens mål och mening. Även hur de förhåller sig till rådande kroppsideal och hälsoideal 

inom idrotten likväl som i samhället i stort, samt hur de talar om andra fysisk aktiva och de 

fysiskt inaktiva som grupp.   

 

6.1 Drivkrafter för träning - fula och fina drivkrafter 
 

För de högaktiva idrottarna innebär det att träningen tar mycket tid i anspråk. Det får av 

naturliga skäl konsekvenser för hur de prioriterar sin tid, men också på ett mer 

genomgripande plan då det handlar om att organisera sitt liv på ett sätt som möjliggör mycket 

träning (tidsmässigt), likväl som hård träning (nära den maximala förmågan). Träningen blir 

därmed mer än en hobby, det integreras och blir en form av idrottande livsstil. För att forma 

en acceptans för denna prioritering, både för egen del och för omgivningen, återkommer 

beskrivningar av drivkrafterna och motiven till idrottande. I dessa beskrivningar, som delvis 

är förhållandevis allmänt beskrivna, finns det en hierarkisk struktur av drivkrafter som anses 

mer eller mindre accepterande eller eftersträvansvärda. De delas i denna del in i fula 

drivkrafter och fina drivkrafter. 

 

6.1.1 Fina drivkrafter 

 

En av de viktigaste anledningarna till att informanterna lägger ner den tid de gör på träning är 

det som beskrivs i termer som ha kul, roligt, utmana sig själv, utvecklas, lära känna sig själv. 

Det finns här två huvudgrupper som beskrivs som särskilt viktiga och som anses viktigare än 

andra, lustprincipen och utvecklingsprincipen. Lustprincipen ser idrottandet som ett mål i sig, 

där effekterna av idrottandet är en bisak. Orsaken till att man tränar är att det är roligt, att det 

sedan även innebär förbättrad eller bibehållen hälsa eller en vacker kropp är en bisak och i sig 

inte en drivkraft. Man vill inte se på idrotten som ett medel för att nå andra mål eller skapa en 
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social position, utan det är lusten som är drivkraften. Denna idrottsliga livsstil innebär dock en 

förståelse för och intresse för fysisk aktivitet som hälsobefrämjare och träningen som medel.  

 

Vidare betonas utmaningen och utvecklingstanken starkt, där fokus ofta handlar om att 

utmana sig själv. Orsaken till att man håller på är för att se hur man själv kan utvecklas och 

bli bättre, inte att jämföra sig med andra. Genom idrottandet skapas en förståelse för hur man 

själv fungerar och vad man klarar av. Samtidigt framställs betydelsen av och känslan av att 

vinna som särskilt viktig. Det är aktiviteten som är rolig och lustfylld och utmaning är 

eftersträvansvärt. Samtidigt är tävlingsmomentet centralt för att uppnå känslan av att vinna 

och vara bäst. Det är således en ambivalent känsla och drivkrafter som är dubbla. I likhet med 

Engströms studie av fysisk aktivitet som social markör, finns det tävlingen och rangordningen 

som en viktig drivkraft för idrottande. Denna princip är också bärande för idrottsrörelsens 

uppbyggnad, genom tävlingar, seriesystem m.m. Samtidigt belyser Engström ytterligare en 

drivkraft, nämligen utmaningen som är kopplad till den egna förmågan. Här blir drivkraften 

snarare att testa de egna gränserna och se vad man klarar av. Dessa två tenderar även i denna 

studie att interagera och betonas som viktiga, även om informanterna ofta nedtonar betydelsen 

av rangordning som princip. Det är känslan av att vinna som framhålls som central, inte 

känslan av att stå över någon annan. De idrottare som är aktiva inom lagidrott tenderar dock 

att framhålla och betona tävlingen som viktigare för att idrotta, än de som är individuella 

idrottare. Där betonas utmaningen och önskan om att testa sina egna gränser som mer central, 

även om tävlingsmomentet även här finns med. Den drivkraft som Engström i sin studie 

betecknar som uttryck och som kännetecknas av uppvisning (av sin förmåga), visar sig i 

denna studie vara förhållandevis perifer, eller åtminstone inte direkt beskrivas som en viktig 

drivkraft för idrottande.
80

 Även Fundberg beskriver i sin studie av pojkfotboll och 

maskuliniteter, tävlingens betydelse inom lagidrott, vilket ligger i linje med de resultat som 

framkommer här.
81

 Tävlingsfostran tenderar att vara starkare inom lagidrotten än inom den 

individuella idrotten, vilket även ligger i linje med denna historiska koppling som finns 

mellan många lagidrotter och det utvecklade system att serier som utgår ifrån den 

rangordnande principen. Lagidrotten sannolikt främst sprungen ur det tävlingsideal som växer 

fram i idrottsrörelsen genom Victor Balck, där tävlingen har en central fostrande roll. Den 

individuella idrotten kan i flera avseenden anses vara sprungen ur Linggymnastiken och dess 
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inriktning på idrott som ett medel för att förbättra hälsan och där tävling och konkurrens inte 

bara skulle nedtonas utan direkt befläckade träningen. Träning var ett sätt att stärka kroppen 

och själen på ett individuellt plan, inte ett sätt att mäta resultat eller konkurrera med andra.
82

   

 

6.1.2 Fula drivkrafter 

 

Känslan av att vinna, som anses eftersträvansvärd innebär också en konkurrenssituation, det 

är fler som söker denna känsla. I detta betonas att det inte handlar om av värdera sig själv i 

förhållande till andra. Bara för att man vinner anser man sig inte vara bättre. Samtidigt 

beskrivs just vinnandet som viktigt och flera beskriver att de inte skulle lägga ner den 

mängden tid som de gör om det inte innebar att de ofta vann eller tillhörde de bättre. 

En annan drivkraft som anses som en bieffekt snarare är estetiska förbättringar, att träna för 

att få en vältränad kropp. Samtidigt beskriver samtliga att det för dem är viktigt att vara 

vältränad, men att det inte är därför de tränar. Kroppslig optimering kan betecknas som än 

effekt snarare än en drivkraft, eller åtminstone inte någonting som används för att beskriva 

just sin drivkraft. Samtidigt framhåller flera att det säkert i många andra säkert har det som sin 

drivkraft och att det idag anses viktigt att med en vältränad kropp positionera sig i det sociala 

rummet. Men det är en drivkraft som de menar inte ska ha när man idrottar, fåfänga kopplas 

till samhälleliga ideal snarare än till idrott och hälsa. 

  

Den estetiska delen framhålls dock hos flera informanter som viktig och tillskrivs också andra 

personlighetsdrag. En vältränad kropp sammankopplas med benägenhet till förändring, 

förmåga att underkasta sig hårt arbete, ork och större framgång i livet utanför idrotten. Flera 

menar att det för dem är viktigt med en vältränad och snygg kropp. Men det är bara för deras 

egen skull och inte någonting som pådyvlats dem genom idrotten eller att idrotten skulle 

påverka synen på den egna kroppen. Känslan av att vara vältränad kopplas samman med den 

personlighet och de personlighetsdrag de anser sig ha eller vill framhäva. Beskrivningen 

tenderar att luta åt att det är personligheten som gjort dem till idrottare, snarare än idrotten 

som format eller skapat personligheten.  
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6. 2 Idrotten och personligheten 
 

Idrotten visar sig vara tätt sammankopplad och integrerat med personlighet. Idrottare blir en 

identitet, som beskrivs med termer som vinnarskalle, idrottstyp, träningsnarkoman m.m. 

Informanterna beskriver sin personliga identitet som kopplade till idrott, där den personlighet 

de har passar väl in i det som efterfrågas inom idrotten. Det handlar bl.a. om viljan att testa 

sina gränser, att utvecklas och bli bättre, men också om att i de flesta situationer vilja vinna. 

Det mer allmänna självförtroendet och förmågan att delta i det sociala livet tillskrivs ofta 

idrotten, även om det ofta saknas en tydlig beskrivning av vad det egentligen är i 

personligheten som är kopplat till idrotten (vilka personlighetsdrag). Dessa tenderar snarast att 

definieras i jämförelse med fysiskt inaktiva, dvs. de personlighetsdrag man inte har som 

idrottare. Samtidigt betonar flera deltagare att idrotten inte format personligheten hos dem, 

utan att det är deras redan befintliga personliga egenskaper som passar särskilt bra i en 

idrottslig miljö. De beskriver det som att de alltid har varit en vinnarskalle eller att de alltid 

älskat att träna och tävla, vilket då har passat väl in i idrotten. 

 

Vidare beskrivs den idrottsliga identiteten som avsaknad av alternativ, där den är så integrerad 

att deltagarna har svårt att se sig själva utanför denna kontext. De kan inte beskriva eller tänka 

sig ett liv utan idrott eller hur livet skulle te sig om de inte idrottade eller hade idrottat. Flera 

uttrycker också en oro för livet utan idrott, där de har svårt att se vad de skulle fylla sin tid 

eller sitt liv med om det inte var idrott. Idrotten är inte bara integrerad i vardagen, den är 

vardagen.  De beskriver hur det är svårt att på andra sätt få samma lustupplevelser eller 

”kickar” som idrotten ger dem. Informanterna talar i termer av att idrott är mitt liv och den 

manifesteras ofta genom en beskrivning av den hälsosamma livsstilen. Det är viktigt att känna 

sig hälsosam och att må bra, vilket ofta symboliseras genom kroppen. Betydelsen av att se 

hälsosam ut, beskrivs både i estetiska termer såsom snygg kropp, definierade muskler och 

hållning, men också i termer som pigg, initiativrik, förbättrad koncentrationsförmåga m.m. 

När kroppen som symbol för personliga egenskaper betonas, beskriver flera informanter sina 

upplevelser av att de är särskilt kroppsmedvetna och har ideal som de upplever som extrema 

eller utanför det normala. De beskriver de egna kraven som särskilt hårda och i några fall 

kopplas även detta samman med känslor av oro för att träningen ska påverka 

kroppsuppfattningen negativt. 
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Några av informanterna beskriver sig vidare som udda och speciella, med egenskaper som de 

anser vara avvikande. Denna positionering i förhållande till det som kan anses vara normalt, 

blir också en form av social positionering. De egenskaper som de har, eller den synen på 

kroppsliga ideal som de har, beskriver de som ovanliga eller extrema. Det kan handla om en 

extrem vilja att vinna (”vinnarskallen”) eller synen på överviktiga (”omoraliskt”, ”äckligt”) 

eller den tid de lägger ner på träning. De beskriver här hur det inte är representativa för den 

normala accepterade bilden, utan avviker från gängse normer, men att de är medvetna om 

detta. Denna avvikelse blir också ett sätt att positionera sig som högaktiv, där de vet om och 

vill positionera sig som mer aktiva, bättre tränade än de flesta andra människor. Detta 

beskrivs ofta i termer som störning, sjukdom eller beroende, där idrott inte är ett val utan 

något de måste göra för att fungera. Inte minst i synen på de fysiskt inaktiva eller synen på 

den egna kroppen framkommer detta synsätt hos flera informanter. Synen på fysisk 

inaktivitet, som betecknas överviktig, beskrivs i termer av ”äckel” eller ”förakt för svag 

moral”, medan synen på kroppsligt ideal beskrivs som ”extremt”, där ”varje muskel ska 

synas” eller där det” inte får finnas ett uns fett”.  

 

6.3 Förhållandet till idealbilder – social positionering 

 

Idrotten som en del i en social positionering beskrivs och kan ses i ljuset av de drivkrafter 

som anses vara positiva eller fina att framhålla. Kroppsliga ideal är någonting som i samtalen 

hela tiden är närvarande och som deltagarna ofta är väl medvetna om. De ideal som framställs 

som viktiga är då framför allt hälsoidealet, dvs. att se att vara hälsosam, fräsch och pigg. 

Denna drivkraft tenderar således att vara särskilt central för individen när det gäller social 

positionering. Önskan om att nå eller sträva mot ideal framhålls sällan som estetiska, man 

uttrycker inte att det är en snygg kropp som man vill få genom träning, utan man vill se 

hälsosam ut. Det hälsosamma utseendet sammankopplas vidare med egenskaper, såsom 

moraliskt stark, förmågan att underkasta sig hårt arbete, förbättrat självförtroende och därmed 

en större social kompetens. Den hälsosamma livsstilen likställs med förmågan, modet och 

viljan att agera och ta plats i det sociala rummet. Motsatsen, den fysiska inaktiviteten, likställs 

med inbundenhet, dåligt självförtroende och ovilja att delta i sociala sammanhang. Detta sätt 

att skapa sin identitet genom att påvisa vilka grupper eller diskurser man inte ingår i, blir ett 
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sätt att positionera sig och skapa den egna identiteten. Genom att koppla egenskaper till de 

grupper där jag inte ingår kan den egna identiteten förstärkas och tydliggöras.
83

 Samtidigt 

påpekar flera deltagare att den hälsosamma livsstilen är viktig, att se hälsosam ut och några 

menar att de är kroppsfixerade. Kroppen och kroppsmedvetenheten är därmed en viktig faktor 

oavsett om den för vissa är en symbol och ett bevis på en hälsosam livsstil eller som ett sätt 

att få social status. I andra fall är kroppen ett redskap som med träning kan testas för att se hur 

mycket den kan utvecklas och utmanas. Denna kroppsliga utmaning innefattar också en 

identitetsutveckling, där hård träning bidrar till individens självkännedom och det är då man 

känner mening och lär känna sig själv. Att ligga nära sin fysiskt maximala kapacitet blir ett 

sätt att vara här och nu, samtidigt som det blir ett sätt hantera livssituationer eller stänga av 

problem och fokusera enbart på idrottandet.  

 

Samtidigt anser informanterna att idrottande inte påverkar deras kroppsuppfattning. Idrotten 

har ofta positivt utvecklat den sociala positionen, stärkt eller gett ett bra självförtroende och 

gett dem en säkerhet i sociala sammanhang. De har lärt känna sig själv och skapat sociala 

kontakter, fått ett socialt sammanhang. Trots detta har kroppsuppfattningen inte påverkats, 

utan där framhålls andra faktorer såsom samhällets ideal och krav, uppväxten och det är denna 

i flera avseenden ambivalenta hållning som är intressant. Idrotten är så tätt sammankopplad 

med den personliga identiteten, att de i många avseenden ser sig som idrottare. De beskriver 

sig som idrottstyper, träningsnarkomaner med en vinnarskalle som genomsyrar hela livet. Den 

kroppslig närvaro är alltid påtaglig och medvetenhet om kroppsliga idealbilder välutvecklad. 

Kroppsideal eller talet om hur träning påverkar den egna kroppsuppfattningen upplevs som ett 

laddat ämnet där deltagarna inte vill att denna uppfattning ska påverkas av idrotten, 

åtminstone inte negativt.  

 

Flera beskriver dock hur mer träning och en större hälsomedvetenhet även kan leda till 

missnöje med den egna kroppen. Med en ökad träningsmängd inleds också jakten på det allt 

mer extrema. Istället för att närma sig de idealbilder man haft, förskjuts idealbilderna till det 

allt mer extrema. Flera informanter betecknar sig som kroppsfixerade. Att förhålla sig till 

hälsoidealen tenderar dock att lyftas fram som mer centralt än de estetiska idealen. 
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6.4 Sammanfattande diskussion 
 

De drivkrafter som beskrivs som viktiga för att hålla på med idrott kan delas upp i de fina 

drivkrafterna, de som man anser vara eftersträvansvärda drivkrafter och de fula drivkrafterna, 

de som inte bör vara drivkrafter för idrottande. De fina drivkrafterna kan delas in i två 

huvudgrupper, lust och utmaning. Drivkraften lust innebär att det är glädjen i själva 

aktiviteten som är avgörande för att man idrottar. Eventuella positiva effekter av träningen, 

såsom hälsa, social samvaro m.m., ses som sekundära bieffekter, men inte en drivkraft i sig. 

Utmaningen handlar om att vilja testa sina gränser och se vad man klarar av. Här finns ett 

kontemplativt inslag där idrottande är en individuell, personlighetsutvecklande aktivitet där 

man inte jämför sig med någon annan. Både dessa kännetecknas av att idrottsaktiviteten i sig 

självt är målet. Drivkrafter som betecknas som fula är de som har idrottsaktiviteten som 

medel för att nå estetiska mål (en snygg kropp) eller de där tävling syftar till att rangordna 

(positionera sig som bättre än någon annan). Syftet med idrott ska vara någonting större och 

mindre banalt än att visa upp effekterna av träningen. Tävling ska användas snarare som 

kvitto på att den egna träningen fungerat, än som instrument för rangordning.  Dessa 

kännetecknas av att idrottsaktiviteten är ett medel för att nå andra mål. Dock är även de fula 

drivkrafterna likväl drivkrafter hos informanterna, men anses inte vara de som bör vara 

avgörande för att man idrottar.  

 

Identiteten idrottare beskrivs som stark och det är genom idrotten som personligheten 

manifesteras. Samtidigt beskrivs idrotten inte främst som en skapare av identitet, utan att 

idrotten passar väl in på en viss typ av personlighet. Det handlar om viljan att testa gränser, att 

utvecklas och bli bättre, men också om att i livssituationer utanför idrotten vilja vinna. Ett inte 

bara idrottsspecifikt självförtroende, utan också ett mer allmänt självförtroende och förmågan 

att delta i det sociala livet, tillskrivs ofta idrotten. Det handlar vidare om avsaknad av 

alternativ, där idrotten är en så integrerad del av vardagen att det inte är möjligt att tänka sig 

ett liv utan idrott. Den främsta och mest centrala delen av den egna identiteten är idrotten. 

 

Positioneringen som idrottare sker också genom en positionering emot det man inte anser sig 

vara, fysiskt inaktiv. Förhållandet till fysiskt inaktiva kännetecknas av en stereotyp bild av 

dem som överviktiga, med personliga egenskaper såsom ansvarslösa, ovillig till förändring, 
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trötta m.m. Informanterna beskriver sina tankar till denna fiktiva grupp som oförstående inför 

att de inte orkar ta tag i sin hälsa och att de tycker synd om dem. Det egna ansvaret betonas 

och att det är kopplat till personlighetsdrag. Den egna kroppsuppfattningen verkar dock inte 

per automatik förbättras med mer träning. Även mer träning och ett mer hälsosamt leverne, 

leder till mer missnöje med kroppen och snarare en jakt på det extrema. Det är idealen som 

förskjuts och inte nöjdheten med den egna kroppen som ökar. Även Linder påtalar att när 

kroppen blir en symbol för personliga egenskaper, kan det också skapa en oro för att själv inte 

vara tillräckligt vältränad. Samtidigt har den vältränade personen ofta en moraliserande 

inställning till fysisk inaktivitet.
84

 

 

6.5 Framtida forskning 
 

I denna uppsats beskriver idrottare de drivkrafter de har för att träna hårt och mycket. Idrotten 

blir en som kroppslig forstringsmiljö, likväl som en identitetsskapare och en central del i 

personligheten. Idrott blir ett sätt att lära känna sig själv och att positionera sig i förhållande 

till den omgivande miljön. Det kan därför av intresse att studera vilka kroppsliga ideal som 

idrotten förmedlar och skapar och hur det påverkar barn och ungdomar som skolas in i denna 

miljö. När barn idag ägnar allt större tid av sin fritid i den organiserade idrotten kan det vara 

intressant att studera hur en idrottslig diskurs ser på kroppen och hur den formar barn och 

ungdomars kroppsuppfattning. Hur samverkar och interagerar identitetsskapande och träning 

och hur kan man med träning utveckla och skapa en positiv kroppslig självbild. 

 Vidare kan problematik såsom t.ex. ätstörningar och doping förstås i ljuset av träning och 

kroppsuppfattning. Hur samverkar synen på den egna kroppen, de kroppsideal som finns och 

träning för att utveckla denna typ av problematik och vilken roll kan i förlängningen idrotten 

spela i detta.  
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Bilaga 1 

Intervju 

Intervjufrågor 

 

Introduktion 

Intervjun kommer att ha formen av ett samtal, där det är fritt att ta upp de ämnen eller tankar som 

kommer fram under samtalet. Intervjun kommer att avidentifieras och endast användas i vetenskapliga 

publikationer. Intervjun spelas in med diktafon (Olympus VN-6500). 

 

Tre huvudområden; idrott som: 

Hälsa 

(må bra, trivas, ha kul etc.)  

Verktyg 

(framgång, vinna, utveckla färdigheter) 

Social positionering 

(social markör, estetik etc.) 

 

Intro till ämnet 

”- Många idrottare har börjat tidigt med idrott och idrottat under hela sin uppväxt. Kan du…” 

 

Bakgrund och nuläge 
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Hur började du med idrott? 

Berätta om din träningsbakgrund? 

Berätta om din träning idag – en vanlig träningsvecka? 

 

Hälsa 

Många brukar må bra på flera områden (t.ex. social och psykiskt) av att idrotta. Hur är det för dig, på 

vilka sätt har idrotten betydelse för ditt välmående. 

 

Vad är det som är roligt med att träna (så som du gör)? 

På vilka sätt har idrotten förändrat dig? 

Hur hade ditt liv sett ut om du inte idrottat tror du? 

 

Verktyg 

Vad är det som driver dig till att träna – varför idrottar du? 

Vad vill du uppnå med ditt idrottande?  

Varför är det viktigt? 

 

Berätta om vilka mål du har med din träning? 

Många idrottare betonar vikten av ”den sociala biten”, andra brukar lyfta fram ha kul och må bra eller 

att få en snygg kropp. Vilka delar är viktiga för dig personligen? 

 Hur viktig är idrotten för dig i din vardag? Vad betyder den? 

 

Social positionering 

Träning och kroppsideal 

Hur ser du på de kroppsideal som finns i samhället idag? 

På vilka sätt påverkar de dig i din träning? 

Kan du beskriva hur man bör vara och se ut inom din idrott? 

Berätta om de kroppsideal eller estetiska mål som finns i din idrott.  

Hur förhåller du dig till dem och hur tänker du kring dem? 
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Hur påverkas du av andra som tränar mycket? 

Hur tror du att andra människor runt omkring dig ser på dig? 

Hur tror du att din träning förändrat synen på din kropp tror du?  

Hur tänker du om betydelsen av att vara vältränad? Hur viktigt är det för dig att vara vältränad och så 

fall varför? 

Hur tänker du om din kropp? Är du nöjd med hur du ser ut? 

 

Avslutning 

Om det finns saker du kommer på eller delar som du vill förtydliga, lägga till eller på annat sätt ändra, 

så hör gärna av dig till mig.  

Om det är något som jag inte förstår eller är oklart för mig, kan jag då kontakta dig? 
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