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Lång och biffig
men lätt och smal
”I simningen vill man se biffig ut, men när man är i skolan vill man inte 
se så biffig ut.” Så säger Jenny, simmare. En perfekt idrottskropp följer 
inte alltid utseendeidealen. Det framgår när unga tävlingssimmare och 
deras tränare resonerar om kroppens storlek, muskler och smalhet.

Sy n e n p å k r o p p e n  och normer om hur 
kroppen bör se ut är viktigt i konstruktio-
nen av en idrottares identitet och för att 
skapa det som anses vara feminint och 
maskulint (1,3,6). 

Tidigare forskning visar varierande 
resultat kring frågan om idrottsungdomar 
är mer nöjda med sina kroppar än icke 
idrottande ungdomar. Carolina Lundes 
och Ann Friséns forskning på fysiskt 
aktiva ungdomar, visar att flickors miss-
nöje över att ha för lite muskler är lika 
vanligt som missnöjet över att inte vara 
tillräckligt smal (4). 

Ideal om en smal men vältrimmad 
kropp tycks växa sig starkare bland unga 
kvinnor (2). Men forskningen visar också 
att kvinnliga idrottare tycks befinna sig i 
ett spänningsfält mellan idrottsliga 
kroppsideal och feminina ideal. 

Detta bidrar till ett konfliktfyllt förhål-
lande mellan den egna idrottskroppen och 
den traditionellt önskvärda feminina 
kroppen. Samtidigt ses idrottskroppen 
som eftersträvansvärd för att prestera väl 
(5-8). Ett gemensamt tema i forskningen 
är att idrottskvinnorna både återskapar 
traditionell femininitet och gör motstånd 
mot den (5-7,9). 

Pojkar framhåller muskler som ett ideal 
vilket tycks gå hand i hand med idealet 
om den presterande idrottskoppen (4,8).

Kropp, kön och ideal
Mer forskning behövs om kön och kropps-
liga normer både inom och utanför 
idrotten och hur dessa uttrycks från 
idrottarna själva och från andra, till 

exempel tränare och idrottskamrater. Det 
kan ge viktig kunskap för framtida tränar-
utbildningar och i tränares praktiska arbete 
med ungdomar. I det arbetet är det viktigt 
att ha kunskap om hur idrotten bidrar till 
att upprätthålla, skapa eller utmana 
kroppsliga normer och föreställningar om 
kön. 

Att undersöka ungdomars syn på kropp 
och kön är en del i mitt pågående forsk-
ningsprojekt som handlar om hur diskurser 
om kön skapas inom idrotten med fokus på 
kropp, träning och prestation. Simning är 
intressant utifrån ett genusperspektiv, 
bland annat eftersom flickor och pojkar 
ofta tränar tillsammans. Det skiljer sim-
ningen från många andra idrotter, framför 
allt lagidrotter, där flickor och pojkar sällan 
eller aldrig tränar ihop. Simning är också 
en idrott där kroppen är väldigt synlig. 

Syftet är att utforska tränares och 
simmares beskrivningar av simmarkrop-
pen. Jag analyserar hur de talar om kropp 
och kön och hur de resonerar kring den 
idrottande kroppen och utseende-/kropps-
ideal i och utanför simningen. För att 
undersöka detta har jag gjort intervjuer 
med simmare och tränare i tre föreningar. 

Den optimala simmarkroppen
En ganska enhetlig bild framkommer i 
beskrivningen av simmarkroppen. Sim-
marna och tränarna beskriver den optimala 
simmarkroppen som lika för kvinnor och 
män och kroppen tränas också på samma 
sätt. 
     På den direkta frågan om vilka likheter 
och skillnader det finns mellan en manlig 
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FAKTA

Studien bygger på intervjuer 
med sex simmare (tre flickor 
och tre pojkar) i åldern 13-16 
år och deras tränare (tre män 
och en kvinna). Simmarna 
tävlar främst på nationell nivå 
(USM, SM), någon tävlar 
internationellt.
    En diskursanalys är gjord 
med fokus på tolkningsreper-
toarer och genus. Tolkning-
srepertoarer kan ses som 
lokala diskurser som 
uppkommer i samtal, eller 
som ”relativt sammanhän-
gande sätt att tala om objekt 
och händelser i världen”(10). 
Tolkningsrepertoarer skapar 
också identiteter som formas 
via språket. Genom dem kan 
människor identifiera sig som 
till exempel atletiska, 
feminina eller högpres-
terande. 
    Studien utgår från att kön 
är något kulturellt, socialt 
och historiskt skapat. Genom 
sociala relationer formas 
innebörden i att vara kvinna 
eller man samt idéer om hur 
man bör bete sig, se ut, röra 
sig och så vidare.

och en kvinnlig simmarkropp framhåller 
de främst likheten. 

”Inte så stor, mycket skillnad. Det är mer muskler 
på mannen men det sitter ju i generna. Annars så 
ska man se ungefär lika dana ut.” (Eva, tränare) 

”Likheterna är att det är en ganska överkroppsdo-
minerad idrott … du blir ganska bred över axlar 
både hos tjejer och killar. Så att det finns likheter 
på hur formen ser ut på kroppen.”  
(Christopher, tränare)

Vad är då en optimal simmarkropp? 
Här framkommer två tolkningsrepertoa-
rer: den biologiskt korrekt utformade 
kroppen respektive den av träning 
korrekt anpassade kroppen. 

Både tränarnas och simmarnas inter-
vjusvar bygger på båda repertoarerna, 
men tränarna lägger tonvikten på den 
biologiskt korrekt utformade kroppen. De 
understryker medfödda faktorer som 
längd och hand- respektive fotstorlek. 

”Ja den ultimata kroppen har oerhört långa ben, 
oerhört långa armar. Jättestora händer, jättestora 
fötter och minimal kropp. 
Och den föds man med då eller? 
Den föds man med (skratt).” 
(Eva, tränare)

I simmarnas intervjusvar blandas de 

två tolkningsrepertoarerna mer än i 
tränarnas svar. Dels bygger simmarnas 
svar på att en simmare har vissa grundför-
utsättningar såsom längd och storlek, dels 
framhåller simmarna betydelsen av 
muskler för att bli en bra simmare.

”Ganska lång överkropp, ganska, det beror ju på 
vad man ska simma. Men ganska stark över-
kropp, stora fötter, stora händer, starka ben, men 
inte så extremt stora utan ganska starka men 
ändå inte jättestora.” (Thomas, simmare) 

”Du bygger bröstmuskulatur, axlar, mage, rygg, 
triceps eller armar …” (Linus, simmare)

Muskler och olikhet
Simmarna och tränarna beskriver flickors 
och pojkars kroppar som olika, framför 
allt när det handlar om prestation. De 
anser till exempel att det är optimalt för 
både kvinnor och män att vara långa och 
muskulösa, men skillnaden är att män 
generellt sett har mer muskler och är 
längre och därmed simmar snabbare. Den 
muskulösa simmarkroppen skapas som 
naturligt manlig.
    En annan skillnad mellan flickor och 
pojkar som framhålls är puberteten. 
Enligt tränarnas och simmarnas beskriv-
ningar av prestation under puberteten så 
utvecklar pojkar en kropp som presterar. 

Foto: Petter Arvidson, Bildbyrån
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Flickor anses utveckla en kropp som leder 
till försämrad prestation. 

Simmarnas kroppsideal
Simmarnas intervjusvar innehåller 
förhandlingar mellan olika ideal. Inom 
simningen är muskler det mest önskvärda 
för både flickorna och pojkarna. Men hur 
mycket muskler man bör ha är en fråga 
som de resonerar kring när de talar om 
ideal inom och utanför simningen.

I simmarnas intervjusvar finns två 
huvudsakliga tolkningsrepertoarer: den 
funktionella/presterande kroppen, vilken 
är den kropp som är bäst lämpad för att 
simma och prestera och den estetiska 
kroppen, vilket är den ur utseendesyn-
punkt mest önskvärda. Dessa mynnar ut i 
olika idéer om hur kroppen ska vara och 
se ut: den muskulösa kroppen, den 
smala/lätta kroppen och kroppen utan 
synliga muskler. 

I förhållande till dessa positioneras 
flickor och pojkar olika, och repertoarerna 
används också av ungdomarna för att 
positionerar sig själva på olika sätt. 

Den muskulösa kroppen
Den muskulösa kroppen beskrivs både 
som en funktionell kropp och som en este-
tisk kropp. Det första handlar om muskler 
som en grund för att kunna prestera i 
simning, vilket både flickor och pojkar 
önskar.

”... i och med att det är ju ingen som är, som 
tränar som liksom är verkligen tjock och då är det 
liksom, man tävlar nästan om vem som väger 
mest, för då är det liksom vem som har mest 
muskler.” (Jenny, simmare)

Även om flickorna eftersträvar muskler 
är det främst pojkar som framhålls som 
muskulösa inom simningen. I förhållande 
till dem ses simmarflickor som mindre 
muskulösa och starka. När flickorna 
istället jämför sig mot andra flickor (och 
ibland pojkar) från till exempel skolan, så 
positionerar de sig själva som de musku-
lösa. Jag återkommer till detta, men först 
ska vi titta lite närmare på ideal som 
kopplas till den muskulösa kroppen. 
Simmarna tycker att det är ett utseende-
ideal främst för pojkar.

”Eee, man ser väl en fin killkropp som muskulös, 

magrutor och armmuskler och lång.” 
(Julia, simmare). 

Trots att idealet för pojkar beskrivs som 
en så muskulös, ”biffig” kropp som 
möjligt, så är det inte givet att den krop-
pen är eftersträvandsvärd för simmarna 
själva. Pojkarna framhåller framför allt att 
kroppen måste vara funktionell. 

”... alltså jag tänker mer att försöka bygga upp 
min kropp för att bli tillräckligt stor för simning-
ens skull. Men inte bli för stor.” (Erik, simmare) 

I den funktionella simmarkroppen 
inkluderas muskler. Men kroppen får inte 
bli för stor, eftersom den lätta kroppen 
också ses som funktionell. Flickorna 
framhåller muskler endast som en del av 
den funktionella kroppen och inte som ett 
utseendeideal. 

”Jag vill bli stark, eller att jag vill få mer muskler, 
det brukar jag säga ... Men de flesta vill ju ha mer 
muskler.” (Julia, simmare)

Kroppen utan synliga muskler
Även om simmarflickorna själva säger att 
de vill ha mer muskler så finns det en idé 
om att flickor inte bör utveckla synliga 
muskler. 

”Nej men alltså, vissa tjejer vill inte vara för 
biffiga, dom vill inte ha för mycket muskler.” 
(Erik, simmare)

”I samhället har det blitt så här förutsatt att tjejer 
ska inte visa att dom har så mycket muskler. För 
det är inte, anses inte att det ska vara normalt 
eller så här fint …” (Susanne, simmare)

Å ena sidan vill de intervjuade flickorna 
ha muskler för att prestera, å andra sidan 
upplever de att idealet för flickor utanför 
idrotten är att inte ha synliga muskler. 
Detta positionerar flickorna mitt emellan 
två skilda ideal. Flickorna vittnar om hur 
den feminina kroppen utan synliga 
muskler ställs mot muskler som något 
som är maskulint.

 ”... vi vill få muskler för att bli starkare men inte 
så det riktigt syns utanpå ...  
Vad är det som gör att man som tjej inte vill ha 
synliga muskler som du säger?  
Heh. Det ser inte så kvinnligt ut (skratt). Det är 
väl mer killarnas grej att ha stora muskler å sånt.” 
(Jenny, simmare)
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När flickorna pratar om sig själva i 
relation till flickor och pojkar utanför 
idrotten så positionerar de sig själva som de 
muskulösa. Men i den kontexten ser de inte 
längre muskler som önskvärda utan kan till 
och med upplevas som pinsamma.

”... när man jämför oss med vanliga tjejer så man ser 
mer muskulös ut, mer bredaxlad och så, det kanske 
man inte trivs med när man är så här med dom 
andra människorna i skolan till exempel (skratt) är 
det så här; större armmuskler än killarna, är det lite 
så här pinsamt.” 
(Julia, simmare)

När flickorna identifierar sig inom ramen 
för traditionell femininitet tydliggörs kon-
flikten mellan olika ideal. När de talar om sig 
själva inom ramen för simningen löser de 
dock konflikten genom att skapa en simfemi-
ninitet som de själva verkar vara tillfreds 
med. 

Den smala kroppen
Den smala/lätta kroppen framställs dels som 
en funktionell simmarkropp, dels om en för 
flickor önskvärd feminin kropp. I det första 
fallet är den smala/lätta kroppen önskvärd 
för simmare, och därför är det viktigt att inte 
få för stora eller tunga muskler.

”Man tänker på att man inte ska vara för stor, 
man ska inte vara svag heller. Så där får man ju 
avväga hur man ska träna.” (Thomas, simmare) 

”Jag vill bli så stark som möjligt men jag vill inte 
få så mycket muskler så att dom får så mycket 
syra eller jag vill inte att dom ska väga för 
mycket.” (Susanne, simmare) 

En smal kropp är något som simmarna 
tycker att de får ”på köpet”. Den modell-
smala kroppen är ett ideal som de tillskri-
ver flickor. Jenny beskriver synen på 
flickors ideal.

”Nä jag tror att dom flesta (tjejer) har att man ska 
vara så här spinki-spinkig. För att det är liksom, 
om man typ kollar på modeller och sånt, så 
liksom alla är ju verkligen så här liksom 
pinnsmala.” (Jenny, simmare)

Språkligt skapas denna ideala kvinno-
kropp som något som finns utanför 
idrotten; i samhället eller skolan. Samti-
digt som idealen finns där och både 
flickorna och pojkarna är medvetna om 
dem så tycks de förhandlas och till viss del 
uteslutas av de intervjuade flickorna. 

”Jag tycker inte man ska va det (jättesmal) för det 
är liksom, det kan ju inte va bra! Typ svälta sig.” 
(Jenny, simmare)

Ideal ur tränarnas perspektiv
I tränarnas beskrivningar finns en tydlig 
uppdelning mellan flickor och pojkar när 
det gäller kroppsliga ideal. 

”Killarna vill ju se ut så (visar muskler) och 
tjejerna vill se ut så (visar smal midja), och det är 
ett stort problem.” 

”Det här (muskler) är ju lättare ... Det är ju bara 
gymmet som gäller, det är ju enkelt va, inom 
rimliga gränser.” (Hans, tränare)

Att pojkarna även resonerar kring att 
musklerna inte får bli för stora och tunga 
är inget som tränarna tar med i sina 
resonemang. Men att flickor samman-
kopplas med smalhetsideal framstår som 
problematisk. 

”Men här (tjejernas ideal) är det ju väldigt svårt.” 
(Hans, tränare) 

Svårigheten tycks ligga i rädslan för 
ätstörningar. Det framstår också som 
tabubelagt att tala till simmarna, framför 

Foto: Joel Marklund, Bildbyrån
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allt flickorna, om att eftersträva en smal 
kropp eller att gå ner i vikt. 

”Vikt är ju känsligt.” (Michael, tränare) 
”… inte vikt, för det är ju tabu va.” (Eva, tränare)

En tränare säger att viktnedgång sällan 
är aktuellt eftersom simmarna tränar så 
mycket att de sällan har några extra kilon, 
något som samstämmer med simmarnas 
sätt att beskriva simmarkroppar och sina 
egna kroppar.

I intervjusvaren blir muskler naturligt 
pojkigt och smalhet naturligt flickigt, men 
en tränare framhåller dock att flickor som 
tävlar på en högre nivå eftersträvar en 
muskulös kropp.

”Och sen en viss kategori, inte alla tjejer va, dom 
som är oerhört elitinriktade tittar också på 
muskler. Men dom tjejer som känner att dom inte 
är riktigt så elitinriktade dom tittar nog snarare 
på om någon annan är tjockare än jag.”  
(Eva, tränare)

Tränarens beskrivning pekar på olika 
femininiteter beroende på om flickorna är 
mer eller mindre elitinriktade.

Mångfald av föreställningar
Resultatet av studien visar att den opti-
mala simmarkroppen beskrivs som lika 
för kvinnor och män. När simmarna och 
tränarna framhåller skillnader så gör de 
det i form av gradskillnader (från lång till 
mindre lång). När de diskuterar könsskill-
nader är det framför allt i talet om den 
fysiska utvecklingen och prestation. 

Simmarna framhåller främst muskler 
som det som skiljer simmande flickor och 
pojkar åt. Pojkarna beskrivs som de som 
har muskler, vilket i sin tur ses som 
fördelaktigt för pojkarna eftersom de kan 
simma snabbare. 

Den funktionella kroppen (lång, 
muskulös och lätt) är önskvärd för både 
flickorna och pojkarna. Den estetiska 
kroppen framställs istället som olika för 
flickor och pojkar (8). Undersökningen 
visar att beskrivningar av simmarkroppen 
går hand i hand med beskrivningar av ett 
maskulint kroppsideal. Men pojkar 
förhandlar även kroppens utseendeideal 
(”biff”-idealet) mot idéer om den funktio-
nella simmarkroppen som muskulös men 
lätt och utan för stora muskler. 

För flickornas del överensstämmer 

resultatet med tidigare forskning och visar 
att de tävlingsimmande flickorna ställer 
kroppsliga utseendeideal som finns 
utanför idrotten mot ideal om hur idrotts-
kroppen bör vara utformad (1,3,6). Flick-
orna, liksom pojkarna och tränarna, 
framhåller en traditionell feminin kropp 
(smal utan definierade muskler) som idea-
let för flickor, men när flickorna talar om 
sig själva skapas en femininitet som 
inrymmer en vältränad kropp. 

Smalhet är inte något som flickorna 
strävar efter, snarare är det något som de 
anser sig få på köpet när de tränar. Det 
finns också exempel i resultatet på hur ett 
par flickor vänder sig mot smalhetsidea-
let. Precis som i Carolina Lundes och Ann 
Friséns studie eftersträvar samtliga flickor 
mer muskulatur (4). Både flickor och 
pojkar eftersträvar med andra ord musk-
ler, men i lagom mängd så att de inte blir 
för tunga. 

Det finns en tydlig föreställning hos trä-
narna om att flickor eftersträvar smala 
kroppar medan pojkar eftersträvar 
muskulösa kroppar. Samtidigt visar 
flickornas och pojkarnas egna beskriv-
ningar av sig själva på en mer komplex 
bild. Bara en tränare pekade på att en 
muskulös kropp även är ett ideal hos 
flickor som tränar prestationsinriktat. 

Att simmarflickor även vänder sig mot 
de smala idealen är inget som kommer 
upp i intervjuerna med tränarna, snarare 
vittnar de om rädslan för ätstörningar 
bland tränande flickor. Samtidigt som 
vaksamhet mot för smala kroppar och 
ätstörningar är viktigt, så kanske inte 
tränarna ser möjligheten till motstånd 
mot smalhetsideal som idrotten också kan 
bidra till. Bland de här ungdomarna tycks 
simningen bidra till en positiv bild av den 
egna kroppen. 

Om och hur idrotten kan fungera som 
en positiv kraft för att stå emot traditio-
nella feminina och maskulina kroppsideal 
kräver vidare forskning och kommer att 
studeras vidare inom projektet.


