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Den börjar i samma stund som du lämnar din mammas 

kropp. Bedömningen av din egen. Genast ska den 

vägas, mätas, könsbestämmas, undersökas och snart 

nog rullas iväg till väntande släktingar som konstaterar 

att du minsann är lika hårig som din mamma, har din 

pappas plutiga mun och till och med är större än din 

tjockis till storebror när han föddes.

Granskningen fortsätter under småbarnsåren och lika 

självklart som du lär dig att prata förstår du snart vad 

omgivningen tycker är snyggt. På skolgården börjar 

också du bedöma, skilja ut och påtala att den ena 

kroppen är för tjock, den andra för kort eller att den 

tredje nog skulle passa bättre för en flicka.

När du som tonåring står framför badrumsspegeln vet 

du exakt vilka fel din egen kropp har. Eftersom du har 

sett att skönhet leder till privilegier finns inte en enda 

kvadratcentimeter hud, en skev vinkling eller någon 

enda felriktad tand som du missat. Av alla blickar som 

någonsin granskat dig är din egen den mest dömande.

Din motivation att justera felen är så gott som gränslös.

I kapitlet FEL KROPP kan du dels läsa reportaget om 

Michaela Carnings kamp mot den sjukdom som hon 

tror började i orimliga skönhetsideal. Du kan också 

läsa fyra personliga berättelser om hur omgivningens 

blickar på olika sätt dömer våra kroppar.
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Den kan kläs, smyckas, trimmas, tatueras, 

piercas, rakas, parfymeras, tränas, bantas, 

formas, justeras, injiceras och ändras 

kirurgiskt. Sätten att anpassa kroppen till 

skönhetsidealen är hur många som helst.

För Michaela Carning ledde 

utseendehetsen till en svår sjukdom.

R
iktigt hur långt en tonåring är beredd att gå för att 
närma sin kropp skönhetsidealen kan Michaela Carning 
vittna om. Hon är fortfarande inte friskförklarad från 
den besatthet som drabbade henne två år tidigare, den 

som kallas anorexia nervosa. Fortfarande träffar hon sin terapeut 
en gång i veckan och tar mediciner som hjälper mot ångesten.

När hon ska förklara hur det kunde gå så illa är det framför 
spegeln som berättelsen börjar.

”Jag märkte helt enkelt att jag hade lagt på mig extra hull. 
Den sommaren hade jag tagit studenten och slarvet och fes-
tandet tiden efter hade börjat synas på kroppen. På hösten 
bestämde jag mig för att ta tag i hälsan och började träna på 
gym två dagar i veckan. För att mäta av resultaten började 
jag väga mig regelbundet.”

Det är svårt att föreställa sig att Michaela bara ett drygt år tidi-
gare stod i väntrummet till Sahlgrenska sjukhusets psykiatrimot-
tagning och rasade i ett aggressionsutbrott mot sin mamma som 
till slut hade övertalat henne att åka in. 

En central del av sjukdomsbilden är att anorektikerns självsyn 
förvrängs. Man känner sig inte alls så mager som en del börjar 
antyda och de i omgivningen som i slutändan reagerar mot vikt-
minskningen uppfattas som fiender. 

Michaela beskriver resan ner i anorexia som att åka på en 
rutschkana där man i början tror att man själv kan påverka lut-
ningen. 
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F
ör cirka ett år sen gjorde jag en gastric by-
pass-operation och många anklagade mig 
då för att vara lat, för att ta den enkla vägen 
ut, inte villja tillräckligt och kallade mig fet 

och äcklig. 
Men jag struntade i vad andra sa om mig. 
De visste ju ingenting om varför jag hade hamnat 

i mitt vikttillstånd och varför jag hade svårt att göra 
något åt det. Så jag bestämde mig för att vara stark 
i mitt beslut. 

De skulle inte vinna och få trycka ner mig. 
Idag har jag gått ner tre fjärdedelar av min totala 

övervikt. Men nu ställs jag inför ett annat problem: 
Jag märker att jag själv börjat döma större personer 
för att de inte varit lika duktiga som jag, för att de 
inte tar tag i sin vikt och sina problem. 

Varför dömer jag andra när jag vet ur det känns?
Är det för för att jag själv ska känna mig bättre?

Anonym

Först är det roligt att glida ner. 
De första kilon man tappar ger en härlig kick och kompliman-

gerna man får gör att man känner sig duktig. Men ruset håller 
inte länge. För att uppnå samma känsla måste man hela tiden få 
högre fart. Man står allt längre framför spegeln, tränar ännu lite 
mer och äter allt mindre. Till slut känns rutschkanan mer som 
ett fritt fall. 

Det enda som bantningen kan göra är att hålla ångesten borta. 

”Efter ett tag hade vågen blivit min fiende nummer ett och 
framåt vintern tränade jag två gånger om dagen, med fokus 
bara på att bränna fett. Jag googlade hela tiden på nya bant-
ningstips och köpte olika piller för fettförbränning. Samti-
digt läste jag mycket bloggar för att få modetips och blev 
påverkad av deras ideal.”

Idag misstänker Michaela att det ständiga jämförandet med  
trådsmala tjejer som lägger mycket av sin tid på bantning, smink, 
kläder och fester, på sikt ledde till en skev bild av hur livet och 
kroppen ska se ut. Hon berättar att beteendet började när hon 
var fjorton. 

”Jag antar att jag ville se i spegeln det som jag såg i bloggar-
na. Till exempel kunde jag köpa byxor som jag såg att Kissie 
hade men tyckte sen framför spegeln att de inte satt lika bra 
på mig. Då gällde det att banta ytterligare en storlek. Det 
var som att jag hade börjat skulptera min kropp. Mallen var 
de olika bloggtjejerna.”

Michaela är inte ensam om att misstänka ett samband mellan en 
ung människas intag av stereotyper och skadliga förändringar av 
den egna självbilden. 

Det är också vad Thomas Johansson menar kan hända, psy-
kolog och professor i sociologi vid Göteborgs Universitet. I två 
decennier har han ägnat det mesta av sin tid som forskare åt just 
vår längtan efter den perfekta kroppen.  
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Det är överlag mycket kropp i kulturen idag. 
Den exponeras flitigt och medialiseras. Men 
det gäller inte den naturliga som luktar och 
är behårad. Idealet har till stor del spridit sig 
från bodybuildingen och porren, detta att 
kroppen helst ska tränas, formas och rakas 
ifall den ska visas upp.

THOMAS JOHANSSON
Professor i sociologi vid Göteborgs Universitet

Utan att bara nöja sig med att läsa andras rön, ställa samman 
statistik och intervjua motionärer har han i hundratalet timmar 
också gått runt i träningskläder bland hantlar, skivstänger, speg-
lar och maskiner. 

Han har tränat hårt och känt efter vad som händer i både 
huvud och kropp. 

Förutom att han i forskningen entydigt ser att skönhetsidealet 
hela tiden går mot en allt fettfriare och mer muskulös kropp, 
bekräftar han Michaelas misstanke att samma ideal påverkar hur 
vi tänker kring oss själva. 

Att hon som ung har slukat livsstils- och modebloggar tror 
Thomas Johansson dessutom har påverkat henne mycket djupare 
än om hon hade varit äldre. 

”Vi är absolut som allra känsligast för skönhets- och kropp-
sideal just som tonåringar och unga vuxna. Det är inte kon-
stigt och beror på att vi då befinner oss mitt inne i iden-
titetsutvecklingen, en tid då idealen får störst effekt. Med 
åldern blir vi både mer realistiska och lite bättre på att sätta 
rimliga gränser.”

Att skönhets- och kroppsidealen finns och spelar roll för vår 
självbild är en sak. Men varifrån de kommer och hur de påverkar 
oss är svårare att förklara. 

Thomas Johansson menar att idén om hur en snygg kropp 
ska se ut förändras mellan olika tider och kulturer. Han pekar på 
den manliga övervikten som exempel. Genom flera perioder har 
en stor buk varit något positivt eftersom övervikt kopplats både 
till rikedom och makt. Tjockisen har en gång i tiden ansetts vara 
snygg.  

Idag pratar man i stället om klassbaserad fetma och övervikt 
förknippas med låg status.

I en samtid som hyllar tillväxt och effektivitet är det kanske 
inte konstigt. Något med vår kultur har gjort det möjligt för 
gymmens ideal att spridas. Från att på 70-talet ha varit en sub-
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kultur för en liten skara muskelälskande män, så har bodybuil-
dingens estetik vuxit och blivit mainstream. 

Det räcker att syna vilken klädannons, dokusåpa eller varm 
dag på stranden som helst för att se hur det välskulpterade idealet 
har spridit sig långt utanför gymmen. 

Thomas Johansson tror att det kan finnas ett samband mellan 
dagens fettfria och muskulösa kropp och vår generella presta-
tionshets. 

”Se till exempel hur man hela tiden maximerar träningen, 
hur allt fler söker sig till extrema utmaningar som ultralöp-
ning och militärträning. Eller hur vanligt det blivit med 
personliga tränare. Det är ett kroppsideal som har återgått 
till antikens klassiska maskulinitet och krigarkult. Enda 
skillnaden är att det numera också gäller kvinnor.”

Man måste inte ägna sig åt styrke- eller gruppträning i flera år 
för att förstå hur miljön inne på ett gym kan påverka vår längtan 
efter vissa utseenden.

Några få besök räcker för att man plötsligt ska börja tänka an-
norlunda kring sin kropp. Till exempel om man kommer till det 
Nordic Wellness i Göteborg där Michaela tränade under tiden 
som hon blev sjuk. 

Redan i den ljusa korridoren på väg till omklädningsrummet 
börjar värderingarna tränga sig på. Build muscles, get strong står 
det på affischen som gör reklam för proteintillskott. På väggen 
vid trappan till gruppsalarna peppar stora bokstäver att Strength 
comes from inside. 

I omklädningsrummet rör man sig kring andras vältränade 
kroppar. 

Nakna och invirade i handdukar hasar de mot duschen. En 
snabb blick kastas mot spegeln, får en skymt av sig själv och sen 
den perfekt proportionerade kropp som står och borstar håret. 
Någon sminkar upp sig inför träningspasset. 

Någon annan ställer sig i profil och flexar armen.
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D
et var i början av oktober. 
Jag satt på spårvagnen på väg hem på 
natten från min väns födelsedagsfest. En 
grupp på fem tjejer kom ombord på spår-

vagnen. De var alla klädda fantastiskt och verkade 
lite berusade. En av dem talade med en ljus röst men 
hade en mer manlig kropp än de andra. 

Jag insåg snart att det var en man klädd i en kvin-
nas kläder. 

Ska jag vara ärlig så var det mitt första möte med 
en sådan person. Det kändes konstigt för mig efter-
som i mitt land är det inte accepterat. Jag har nu 
insett att det är okej och jag beundrar Sverige väldigt 
mycket eftersom de har kommit längre i att accepte-
ra mångfalden av människor. 

Och låta alla vara som de är eller vad de vill vara. 

Anonym
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Allt det innan man ens har tagit sig till själva gymlokalen, där 
man oundvikligen börjar studera de andras träning. Hur mycket 
vikter de har på, hur många repetitioner de orkar göra, hur länge 
de står på löpbandet, hur alla de olika musklerna framträder och 
vilka träningskläder som de olika kropparna har på sig. 

Nästan säkert upptäcker man saker som man vill ändra på sin 
egen.

Det är inte konstigt att Michaela väntade i en månad innan 
hon vågade komma tillbaka till Nordic Wellness, efter att vård-
givarna på anorexikliniken i Varberg bedömde att hon hade till-
räcklig vikt för att börja träna igen. 

Fram till dess hade hennes gymkort varit spärrat. 

”Jag var helt enkelt rädd för återfall. Trots att jag nu bara 
fick träna 150 minuter i veckan och att jag skulle gå pass i 
stället för att bränna fett på maskiner. Jag kände mig känslig 
för hela den miljön, som kanske kunde trigga mitt gamla 
beteende.”

Samtalet återkommer gång på gång till just detta, vad hon tror 
det var som från början fick henne att tappa greppet om sin själv-
bild. Något annat svar kan Michaela inte ge än att idealen som 
omgav henne förvred hennes blick. 

När hon pratar om det ser hon ut att skämmas, skruvar på sig 
och tittar ner i sina händer. Som att det på något sätt är löjligt 
att låta sig förhäxas av andras perfekta liv och kroppar på det sätt 
som hon hade blivit. 

Eller att hon senare behövde terapi för att få distans till både 
halvkroppsspegeln hemma på rummet och mode- och livsstils-
bloggarna, som hon fortfarande går in på. 

I själva verket är det varken löjligt eller naivt att göra sitt bästa för 
att nå upp till de ideal som finns omkring oss. Vi är sociala, lever 
i stora komplicerade nätverk och därför helt beroende av att bli 
accepterade och omtyckta. Inte minst i vår kultur, som i så hög 
grad präglas av konkurrens. 

Trots att vi vill tro, att det är vår insida och inte ytan som räknas, 
påverkas vi i väldigt hög grad av varandras utseenden. När Mi-
chaela och hennes vänner diskuterar skönhetstips och kläder från 
olika bloggare är det i själva verket befogat. 

Att vilja anpassa sig till etablerade skönhetsideal är på sätt och 
vis nödvändigt. 

Forskningen om skönhetsidealen säger att våra kroppar ingår i 
en ständigt pågående tävling. Inte bara i kampen om en attraktiv 
partner att ha sex eller bygga relation med, den kanske mest up-
penbara spelplatsen där utseende har stor betydelse. 

Även våra chanser att få jobb och lyckas i karriären påverkas 
av hur vi ser ut. Det handlar om allt från kroppens längd, kön, 
ålder, symmetri, behåring och lukt till vad den har för hållning 
och hur den klär sig. 

Ifall man är demokratiskt lagd och vill att människor ska be-
handlas lika, har man anledning att oroa sig. Kanske mer än vad 
man tror. Det mesta tyder nämligen på att vår benägenhet att 
särbehandla utifrån utseende är riktigt djupt rotad och därför 
svår att göra något åt. 

En hel del forskning visar att skönhetsidealen som styr oss 
inte bara är inlärda och varierar mellan kulturer, så som exem-
plet med manlig övervikt. Tittar man på studier som under-
sökt hur spädbarn reagerar på vuxna ansikten, blir slutsatsen i 
stället att en del av skönhetsidealen också bottnar i våra gener. 

I ett känt experiment av socialpsykolog Judith Langois vid 
University of Texas i Austin, lät hon vuxna rangordna ett stort 
antal foton på ansikten efter skönhetsgrad. Sedan fick tre måna-
der gamla spädbarn titta på samma bilder. 

Resultaten förvånade många. 
Det visade sig att spädbarnen såg betydligt längre på ansikten 

som de vuxna hade rangordnat som mycket vackra, i förhållande 
till dem som bara var medelmåttigt vackra. De såg också på de 
medelmåttigt vackra ansiktena längre än de som ansågs fula. 
Annan forskning visar att den positiva särbehandlingen fortsät-



12 Alla ska passa in - fel kropp

K
o

m
p

l
im

a
n

g
 e

l
l

e
r

 k
l

a
n

d
e

r
?

V
isst, jag hade haft extremt dålig aptit som 
barn, men det gällde knappast längre. 
Jag tänkte inte så mycket på det själv, 
förrän puberteten slog ned som en bomb 

i klassen och framhävde alla yttre skillnader hos oss 
ännu mer. 

Min lärare sa det en gång, på ett utvecklings-
samtal inför mamma: ”Jättebra engelska, fint enga-
gemang i klassresan… men du är lite smal. Ät lite 
mer.” Olof i klassen undrade varför jeansen aldrig 
var tajta på mig. 

Det började jag också undra.
Min syster hade nog jublat inombords om hon 

fick höra att hon var smal, det förstod jag. Men jag 
visste inte vad jag skulle göra med den här infor-
mationen som förföljde mig. När den här kvinnan 
nu påminde mig om detta faktum på en badstrand 
inför släkten kunde jag varken tacka, hålla med eller 
säga emot. 

Jag försökte skämta bort samtalsämnet genom 
att berätta hur många bullar jag faktiskt åt senaste 
fikan. Men det gjorde bara allting värre. Och den 
dåliga stämningen förväntades jag ta ansvar för. Jag 
antog att hon, liksom min före detta lärare, bara 
ville väl. 

Men där och då kändes det där jävla adjektivet 
som ett komplex jag nästan identifierade mig med. 
Som att deras ord och blickar födde fram det istället 
för att förhindra det. Jag stod emot. Fast den största 
kampen var att sluta bry sig.

Frida Boson

Jag försökte skämta bort samtalsämnet genom att berätta 
hur många bullar jag faktiskt åt senaste fikan. Men 
det gjorde bara allting värre. Den dåliga stämningen 
förväntades jag ta ansvar för.
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ter genom livet. Till exempel om man sammanställer data över 
inkomst och befattningar framgår entydigt att långa män både 
lättare får anställning, avancerar i karriären och får högre lön än 
kortare.

För en kvinna är det lättare att bli anställd och få högre lön 
ifall hon anses se bra eller bättre ut än genomsnittet. Men kanske 
ännu mer upprörande än att vackra individer diskrimineras posi-
tivt, är att de som anses vara fula blir direkt missgynnade. 

De får svårare att bli anställda, stiga i graderna och få en lön 
i nivå med sina prestationer. Även utanför arbetsmarknaden blir 
man särbehandlad och folk kan tillåta sig att reagera på det som 
de uppfattar som avvikelser från skönhetsidealen. 

Michaela berättar om när hon jobbade som butikssäljare på en 
klädbutik. Det var under perioden som hon bantade som mest, 
för att lyckas nå upp till smaldrömmen. 

”Då kom det in en kvinna som skulle köpa någonting till 
sin dotter och undrade ifall vi hade något för en tjej med 
kurvor. Så lade hon snabbt till att det trots allt var bättre 
med kurvor än att ”… se ut som en pinne som du”. Jag blev 
så ledsen att jag gick bak i butiken och grät.”

Vid det laget behövde Michaela inte kunder som anmärkte på 
hennes utseende för att hon skulle veta att någonting var fel. 
Hon tränade tvångsmässigt två gånger om dagen, undvek sina 
vänner för att slippa frågor och hade blivit så smal att hon gömde  
viktnedgången med löst sittande kläder. 

Projektet att närma sig samhällets skönhetsideal, ledde iro-
niskt nog till att hon blev allt mer isolerad. Känslan att ingen 
förstod henne växte och frustrationen gjorde att hon sköt folk 
ifrån sig. Inte minst människor som stod henne nära.

Hon suckar uppgivet och tittar ut genom fönstret när hon 
minns den vinterns resa med familjen i Spanien. Hon berättar 
hur hennes mamma till slut började reagera. Orolig över att se 

14

Varför förminskar kvinnor så ofta sig själva 
och känner avund mot varandra? Därför att 
de på något sätt, utan sitt eget samtycke, 
har hamnat i en skönhetstävling mot alla 
andra kvinnor. Oavsett hur illa det rimmar 
med deras livsmål i övrigt, hur dåligt det 
stämmer med deras begåvning eller hur 
löjligt jämförandet blir, så är de fast i det 
här eviga tävlandet som bryter ner deras 
självförtroende.

NANCY ETCOFF
Läkare, psykolog och författare till Survival of the prettiest



16 17Alla ska passa in - fel kropp Alla ska passa in - fel kropp

Det var i maj månad och Michaela vägde 52 kilo. 
När behandlingen började var hon nere i 47. 

”Inte förrän nu, när jag tittar på bilderna från den tiden, 
förstår jag hur smal jag var. Även om det ibland dök upp 
en tanke i bakhuvudet om att alla andra kanske hade rätt, 
tyckte jag att jag var tjock och behövde gå ner ännu mer. Så 
sjuk var jag.”

Det som hade börjat som oskyldiga experiment med vikten, för 
att komma närmare de ideal som hon såg i modebloggar, slutade 
i ett livshotande tillstånd utan verklig kontakt med sin kropp 
och sina behov. 

Idag misstänker Michaela att både Alexandra Nilsson bakom 
Kissies.se och flera andra bloggare som hon följer förmodli-
gen har egna problem med kroppsuppfattningen. Att också de 
kanske lider av ett sjukligt smalideal och har ett alldeles för stort 
fokus i livet på sitt utseende. 

Det har krävt arbete och under behandlingen har hon haft 
två mindre återfall men idag har Michaela fått distans till både 
halvkroppsspegeln hemma på rummet och de bloggar som hon 
fortfarande går in på. Skillnaden  är att hon numera sitter kortare 
tider och förstår att gallra det hon ser.  

Hon kommer inte att bli helt friskförklarad förrän efter två 
år, men tycker att hon är på rätt väg och känner sig ganska nöjd 
med sin kropp. 

”För att må bra och inte få återfall tränar jag på ett annat 
sätt, jobbar med självkänslan och gör de övningar som jag 
fått av terapeuten. Det var inte alls länge sen som jag hade 
svårt att gå bland folk utan att granska deras kroppar och 
jämföra mig med dem. Det gör jag inte längre. Eller ja, i 
alla fall inte så ofta.”

dottern allt magrare började hon protestera när Micha-
ela valde bort fett från menyn och försökte få henne att 

äta lite större portioner. 
I stället för att vara lustfyllda stunder med familjen på se-

mester, förvandlades måltiderna till jobbiga situationer. Där 
mamma och de andra stod på ena sidan och Michaela ensam 
på den andra. Gång på gång måste hon försvara sin bantning 
och gled ännu djupare in i smalhetsen. 

Mot resans slut åt Michaela bara frukt. De kritiska blick-
ar som allt oftare riktades mot hennes utseende började hon 

vända utåt. Till exempel började hon pika sin syster och sa att 
hon var mullig, att hon borde tänka på vad hon äter och börja 
träna. 

Konflikterna fortsatte när de kom hem och framåt vårkan-
ten kände sig Michaela lättad för att snart slippa familjen. Hon 
hade anmält sig till en språkkurs i London som hon nu hoppades 
skulle bli ett roligt steg mot mer frihet och självständighet.

”Men där blev besattheten ännu värre. Jag åt ju bara frukt 
och det enda jag gjorde utanför skolan var att träna. Jag helt 
rasade i vikt. Tanken var att stanna i ett år och jag hade till 
och med fått jobb på en svensk inredningsfirma. I stället 
kände jag mig ensam, gick in i en depression och orkade till 
slut inte ens gå ut. Då vägde jag 56 kilo.” 

Trots att det var så illa att hennes mamma fick komma till 
London och hjälpa henne flytta hem igen, avmagrad och depri-
merad, bröt hon ändå ut i ett aggressionsutbrott på Sahlgrenska 
sjukhusets psykiatrimottagning, dit mamma hade tagit henne för 
att söka hjälp. Michaela vägrade erkänna att hon hade något hos 
läkaren att göra. 

När hon blev remitterade till vårdcentralen för att bli vägd och 
prata med en läkare, vägrade hon också ta näringsdrycken som 
hon fick utskriven. På vårdcentralen kunde de inte göra mer än 
att skicka henne till en klinik i Varberg för folk med ätstöringar. 
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J
ag ska berätta om när jag var på cup för något 
år sen. 
Mitt fotbollslag är bra. Vi är inte bäst, men vi 
är bra. Och ändå, när vi skulle spela mot det 

här laget, som hade rykte om sig att vara tuffa och 
väldigt hårda i närkamperna, var vi mycket nervösa. 
Det här laget hade dessutom bättre målskillnad och 
vi måste vinna för att inte åka ut.  

Vår tränare tog tag i oss efter uppvärmningen och 
höll ett sådant där tal som tränare brukar ha i filmer. 
Det gav ett lugn i laget och vi tog till oss det som 
tränaren hade sagt och vi började sakta men säkert 
tro att detta inte skulle vara omöjligt. Men under 
uppvärmningen så började jag få konstiga blickar av 
det andra laget. 

Jag i min turkosa målvaktströja. 
Jag kunde inte fatta vad de stirrade på. Min första 

tanke var ”Har jag tagit på mig tröjan fel?” efter-
som det var tidigt på morgonen. Men när domaren 
blåste till avspark var jag ändå taggad och gjorde 
min ritual som jag alltid brukar och slog i båda stol-
parna och ribban. 

Matchen visade sig vara jämn och de spelade fult. 
Till exempel tryckte de hela tiden upp armbågar i 
ryggen på mina lagkamrater. Men vi stod emot och 
jag gjorde många räddningar. Och jag fick många 
sparkar på mig, både en i bakhuvudet och många 
dubbar i både mage och på benen. 

Eftersom matchen inte fick sluta oavgjort blev det 
först förlängning, sedan också straffar. Mitt lag sam-
lades och skulle prata om vilka som skulle ta dem. I 
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och med att jag är lagets enda målvakt och vet vad 
jag ska göra, gick jag i stället en runda runt planen. 
Och det var under rundan som jag hörde vad deras 
tränare sa till dem.

– Det här tar ni, tjejer! Har ni sett deras målvakt? 
Hon är så stor att hon inte ens kan slänga sig efter 
bollen! Detta blir enkelt, tjejer!

Jag bara stod där och kollade på honom. Vad var 
det precis han hade sagt? 

Vi singlade slant om vilket lag skulle börja lägga 
sina straffar och det blev vi. Och jag kommer ihåg 
att jag inte kunde stå upp bakom sraffområdslinjen, 
så mycket skakade benen. Jag fick sätta mig på huk 
för att behålla kontroll över mig själv. 

Jag kommer inte ihåg vad jag tänkte på mellan 
alla straffarna. Men jag kommer ihåg att jag gick 
på adrenalinet som spred sig genom hela kroppen. 
Mycket folk hade samlats runt planen för att kolla 
när straffarna slogs. Folk som inte ens hejade på 
något av lagen stod och kollade. 

Mitt lag satte den sista straffen som var ordinarie 
och nu gällde det: Om jag tog nästa straff skulle vi 
gå vidare till kvartsfinal. Jag kommer inte ihåg mer 
än att jag ställde mig på den vita mållinjen och att 
jag slängde mig åt höger. Jag hamnade perfekt mot 
bollen och räddade.

Den känsla som min kropp fylldes med går 
nästan inte att beskriva. Jag har fortfarande kvar 
bilden av hur mina lagkamrater springer emot mig 
och välter omkull mig, hur alla runt planen busviss-
lar och ropar. Och efter matchen kunde jag inte låta 
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Jag kommer inte ihåg vad jag tänkte på mellan alla 
straffarna. Men jag kommer ihåg att jag gick på 
adrenalinet som spred sig genom hela kroppen. 

bli att gå fram till Eriksbergs tränare.
– Det var inte så jävla enkelt va? Såg du? Jag 

kunde slänga mig efter bollen, så tänk innan du 
pratar nästa gång!

Jag kommer ihåg det som om det vore igår.
Sedan vände jag mig om och gick därifrån. 
Jag blev alltså dömd på grund av att jag är över-

viktig, att jag har lite mer kött på benen än andra 
tjejer. Och det är okej att döma, tycker jag. Det är 
så vi funkar. Vi dömer och blir dömda. Men vi ska 
hålla det för oss själva. Inte som den där tränaren, 
dela med sig av hur han hade dömt mig och fick alla 
i det laget att ha samma bild. 

Och för er som undrade hur det gick sen, kan jag 
tala om att vi gick vidare och kom tvåa i cupen!

Maria Therese Svensson
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