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Abstract 

 

 

Syftet med denna uppsats är att analysera och problematisera hur könsnormer uppstår och 

reproduceras inom fitness- och styrketräning (FOS). Vår studie tar sin utgångspunkt i sex 

stycken bilder som hämtats från hashtagen #IcanIwill, varav tre bilder föreställer män och tre 

föreställer kvinnor. #IcanIwill är en hashtag som återfinns på det sociala mediet Instagram 

och är kopplat till FOS. För att analysera och problematisera hur könsnormer bekräftas och 

reproduceras bland bilderna från #IcanIwill har vi genomfört tre olika metoder, bildanalys, 

fokusgrupp och observation. Vi ansåg att en kombination av de metoderna kunde bidra till 

olika perspektiv i vår analys. I vår analys kom vi fram till att det finns många skillnader mellan 

män och kvinnor vad gäller normer om FOS-utövarnas kroppar, vilket bland annat tog sig ut-

tryck i förväntningar om hur män och kvinnor tillåts röra och uttrycka sig olika inom FOS men 

även hur gymmiljö kan komma att påverka människor. 
 
 

Nyckelord: Kroppsnorm, fitness- och styrketräning, femininitet, maskulinitet 
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1. Inledning 
 
 

“Skinny girls look good in clothes, fit girls look good naked” 

”Stronger than excuses” 

”EAT BIG, LIFT BIG, GET BIG” 

“Do your squats, eat your vegetables, wear red lipstick, don’t let boys be mean to you” 

“Train like a beast, look like a beauty” 

“Strong is the new skinny” 

“She needed a hero, so that’s what she became” 

”Just because it burns, doesn't mean you’re gonna die” 

“She was focused on self-growth, business growth and booty growth” 

(#IcanIwill 2016) 

 

 

 

Citaten är hämtade från Instagram ur hashtagen1  ‘#IcanIwill, en hashtag som syftar till att 

motivera till fitness och styrketräning. Instagram är ett socialt medium som används för att på 

ett enkelt sätt kunna dela med sig av sitt liv via bilder (Instagram 2016). Den valda hashtagen 

#IcanIwill som denna uppsats fokuserar på, förmedlar bilder kopplade till styrketräning och 

fitness. Människor som använder denna hashtag får sin ”taggade” bild direkt kopplad till 

hashtagen. 

Ett fält som idag ha fått stor uppmärksamhet inom bland annat sociala medier är tränings-

fältet. Liksom inom många andra sociala sammanhang har vi uppfattat att det skapats olika 

kulturer inom träningsfältet. Enligt vår uppfattning finns det idag en mängd olika träningskul-

turer, där människor vill uppnå olika resultat, exempelvis viktnedgång, muskelbyggande, re-

habilitering, hälsoskäl, utövande av någon sport, träning inför kommande tävling och lik-

nande. Den träningskultur vi valt att studera är fokuserad på fitness och styrketräning (FOS). 

Då vi i denna studie talar om FOS syftar vi specifikt på de bilder som finns kopplade till ‘#Ica-

nIwill.  

Enligt Marcus Herz och Thomas Johansson förknippas manlighet ofta med muskler och 

styrka (Herz & Johansson 2011:41), vilket vi även tycker oss kunna se kopplingar till inom FOS 

Vår uppfattning är att styrketräning på gym länge har varit en aktivitet avsedd främst för män, 

                                                
1 En hashtag är något som kan användas på Instagram för att tagga sina bilder och sedan enkelt kunna se ett flöde 

över alla de bilder som andra publicerat i koppling till hashtagen (Instagram, 2017) 



4 
  

därför menar vi att styrketräning potentiellt kan reproducera normer om manlighet som något 

som kopplas till att vara vältränad och stark. Thomas Johansson är inne på ett liknande reso-

nemang i boken, Makeovermani, där han bland annat menar att muskler sedan urminnes tider 

har förknippats med manlighet (Johansson 2006:135). På grund av den socialt konstruerade 

dikotomin mellan könen man och kvinna, har kvinnan därför länge framställts som “det sva-

gare könet” (Cranny-Francis et al 2003:2).  

Vi anser dock att det skett en viss förändring inom fitness- och styrketräning på senare tid 

genom att FOS har börjat rikta sig till och inkludera kvinnor. När kvinnor nu inkluderas i en 

tidigare manligt kodad norm om FOS som ansetts omfatta styrka, ambition och självständighet 

kan det till och med tolkas som en kvinnlig frigörelse från föreställningen om kvinnlighet som 

passivt. Det kan även tänkas “röra om i grytan” bland långt inrotade normer och strukturer 

kopplat till FOS och genus. Dock ställer vi oss frågan: Vad händer egentligen när kvinnor får 

ta plats i det som länge setts som en mansnorm? Ytterligare en fråga rör vad som händer med 

traditionella föreställningar och könsideal som både kvinnor och män tidigare ansetts förhålla 

sig till?   

 

1.1 Syfte 
 
Vårt syfte är att analysera hur könsnormer skapas och bekräftas inom träningskulturer base-

rade på fitness- och styrketräning. Ett speciellt intresse riktas mot hashtagen #IcanIwill. 

Frågeställningar: 

• Hur skapas föreställningar om fitness- och styrketräning? 

• Hur framställs föreställningar om ideala kroppar? 

• Hur gestaltas normer om manligt och kvinnligt inom fitness- och styrketräning? 

• Vad finns det för attityder gentemot bilder på män och kvinnor inom fitness- 

och styrketräning? 

 

1.2 Teori 

 
I vår teoridel introducerar vi de huvudsakliga begrepp som vår analys grundar sig på, genus 

och hegemonisk maskulinitet, och förklarar på vilket sätt de är relevanta för just vår studie.  
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1.2.1 Genus 

Genus kan beskrivas som föreställningar och normer som finns om de biologiska könen. Ge-

nom att manlighet och kvinnlighet ses som två skilda kategorier utgör de en dikotomi (Herz & 

Johansson 2011:8); maskulinitet och femininitet tycks vara varandras motsatser och ligger till 

grund för formandet av genus. Detta genus skapar förväntningar på och föreställningar om hur 

individen ska vara för att passa in i etablerade könsnormer (Connell 2008:53). De traditionella 

förväntningarna och föreställningarna som finns angående kvinnor är exempelvis att de ska 

vara känslosamma, mjuka, omhändertagande, ha ett tilldragande yttre samt vara mystiska 

(Björk 1996:24). Som tidigare nämnts kopplas män istället ofta ihop med styrka, aggressivitet 

och muskler (Herz & Johansson 2011:41). Dessa dikotoma förståelser av manlighet och kvinn-

lighet skapar tydliga skillnader mellan vad som förväntas av män och kvinnor. Det synliggör 

också hur genus bidrar till mäns makt i samhället (Connell 2008:59). Vi anser att det är viktigt 

att vara medveten om att maskulinitet och femininitet är sociala konstruktioner och kan ses 

som ett medel för att placera kvinnor i en underordnad position (Connell 2008:55). Genus är 

ett viktigt begrepp för oss eftersom vi i vår uppsats fokuserar på skillnader mellan hur genus 

gestaltas inom fitness och styrketräningskultur. Därmed är det även viktigt att undersöka vilka 

olika förväntningar samt föreställningar som finns kring manlighet respektive kvinnlighet. 

 

1.2.2 Hegemonisk maskulinitet 

Hegemonisk maskulinitet är ett begrepp som ligger till grund för vår uppsats. Vi har haft som 

syfte att undersöka om och hur hegemonisk maskulinitet kan komma att påverka fitness- och 

styrketräningskultur. Hegemonisk maskulinitet är ett begrepp som vi kommer återkoppla till 

i de empiriska kapitlen i talet om både femininitet och maskulinitet. 
Begreppet hegemoni är synonymt med ordet dominans och kan förklaras som ett kulturellt 

ideal som många människor strävar efter att uppnå, vilket samtidigt bidrar till och ger ut-

rymme för sociala maktordningar (Connell 2008:115). Hegemonisk maskulinitet kan därför 

förstås som det mest eftersträvansvärda och dominerande mansidealet som även bidrar till en 

patriarkal struktur. Mansidealet som hegemonisk maskulinitet producerar är mycket svårt att 

leva upp till, vilket bidra till exkludering och underordning, både av de män som inte uppnår 

normen och kvinnor som inte ens inkluderas i normen. Kort sagt kan hegemonisk maskulinitet 

förklaras som en struktur som säkerställer kvinnors underordning och mäns överordnade och 

dominanta position i samhället (Connell 2008:115).  
Den maskulina hegemonin är dock föränderlig. Det kan komma nya grupper som arbetar 

för att utmana det rådande mansidealet och därmed skapa en ny form av hegemoni (Connell 

2008:115). Även om den hegemoniska maskuliniteten är den dominanta normen för manlighet 
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är det inte många män som uppnår de normer och föreställningar den hegemoniska maskuli-

niteten producerar. Connell påpekar dock att trots att många män inte når upp till mansidealen 

så gynnas majoriteten av män av dessa, eftersom män överlag har mer fördelar i samhället än 

exempelvis kvinnor (Connell 2008:117). Den hegemoniska maskuliniteten utgör således den 

ideala normen, vilken ligger till grund för ett “vi och dom”-tänkande; det vill säga alla de som 

inte passar in i denna norm uppfattas som “avvikande” (Nilsson 1999:15).   
 

1.3 Tidigare forskning 

 
Under sökandet av tidigare forskning fann vi en del forskning som kan kopplas till vår studie 

av könsnormer och träning. Vi fann även forskning om föreställningar och normer om kön som 

inte behandlar träning, men som av andra anledningar var relevant för vår studie. Vi kunde i 

vår sökande se att majoriteten av forskningen dominerades av normer och föreställningar om 

kvinnokroppen, vilket bidragit till att sju av studierna handlar om kvinnor och endast två av 

studierna handlar om män. 
Ett exempel är Emelie Mårtensson och Sofia Sandells ”’Definitivt rumpa, squats-rumpa’ - 

Kvinnors konstruktion av kropp, identitet och genus i ett gymkulturellt sammanhang” (2015). 

Deras uppsats lägger fokus på hur kvinnor konstruerar kropp, identitet och genus inom gym-

kulturen, vilket är mycket relevant för vår studie. 

Magdalena Petersson McIntyre har skrivit om träningskultur, bland annat ”Kläder som an-

das; kroppar som formges: kroppkonstruktioner; genus och sportmode” (2005) om hur kvin-

nor i träningssammanhang ofta ses som oestetiska då de tar i och svettas. Petersson McIntyre 

belyser också hur det yttre på en kvinna tycks stå i fokus när de tränar. De ska se bra ut, vara 

tilltalande och samtidigt träna på “rätt” sätt. Eftersom vår studie baseras på gestaltning av kön 

och kroppar kan Petersson McIntyres undersökning vara en bra hjälp. 

I artikeln ”Gendered spaces: The gym culture and the construction of gender” skriver Tho-

mas Johansson (1996) om hur män och kvinnor tränar på olika sätt, eftersom de har olika 

förväntningar på träning och på resultatet av träning. Män anses främst hålla sig till träning 

som går ut på att lyfta vikter medan kvinnor istället anses vara mer aktiva i olika former av 

konditionsträning. Johansson menar att detta bidrar till att det blir en markant uppdelning av 

kön vad gäller vad och hur de tränar, vilket kan tänkas göra det svårt för kvinnor att känna sig 

trygga och bekväma i en gymkultur om de skulle vilja utmana den traditionella bilden av 

“kvinnlig träning” och träna med hjälp av fria vikter. 

För att kunna göra en tydligare analys angående föreställningar och normer om kvinno-

kroppen tar vi hjälp av Bene Eatons (2012) avhandling ”Here comes the bride: a content ana-
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lysis examining the representation of women in brides magazine advertisements”. I avhand-

lingen utgår Eaton från tidningar riktade till brudar, och hur kvinnor representeras i dessa 

utifrån hegemoniska föreställningar och ett patriarkalt samhälle. Vi har tagit hjälp av denna 

avhandling eftersom vi studerat ett liknande ämne, men även för att se hur kvinnor gestaltas 

inom reklam. Trots att Eatons avhandling är fokuserad på bröllopstidningar har vi sett kopp-

lingar till vår studie när vi diskuterar hur den rätta kvinnokroppen ska se ut. Som Eaton påpe-

kar ska kvinnor vara fysiskt attraktiva, ha en viss kroppsform samt rätt hudfärg (Eaton 

2012:19), vilket vi inspirerats av i vår studie när vi undersökt hur kvinnokroppar representeras 

i bilder utifrån de föreställningar och normer som finns om kvinnors kroppar. 
Sociala medier används av många människor, vilket skapar en stor spridning av bilder och 

reklam. Data är något som Jasmine Fardouly och Philippa C. Diedrichs (et al. 2014) diskuterar 

i artikeln “Social comparisons on social media: The impact of Facebook on young women's 

body image concerns and mood”. De fokuserar på Facebook som är ett medium som bidrar till 

en stor spridning av reklam och bilder. Genom att låta kvinnor använda Facebook för att se 

hur bilder på kvinnokroppar presenteras och hur det påverkar dem menar Farouly och Di-

edrichs att Facebook kan komma att påverka kvinnor på ett negativt sätt eftersom det är en 

viss kropp, den “smala, lagom och vältränade”, som syns och används som ett positivt ideal. 

Sådana ideal kan leda till att kvinnorna vill förändra sina kroppar så att de passar in i förvän-

tade ramar. För oss är detta relevant eftersom även vi undersöker ett socialt medium - Instag-

ram. 

 Meghan M. Gillen (2015) diskuterar i sin artikel ”Associations between positive body image 

and indicators of men’s and women’s mental and physical health” huruvida inidividens kropps-

uppfattning har något att göra med dennes psykiska och fysiska hälsa. Resultaten visar bland 

annat att ju bättre kroppsuppfattning en person har desto bättre var den psykiska hälsan: färre 

depressioner, färre fall med mindre hälsosamma dieter samt högre självkänsla. De som i större 

grad var negativt påverkade av dessa faktorer var kvinnor på grund av deras negativa kropps-

uppfattning. Det skulle därför vara intressant att titta närmare på hur människor påverkas av 

föreställningar kring kroppar.  

Artikeln ”The effect of thin and muscular images on women's body satisfaction” skriven av 

Catherine Benton och Bryan T. Karazsia (2015) diskuterar hur kvinnokroppen förväntas vara. 

Enligt författarna förväntas den ideala kvinnokroppen vara smal men även muskulös; dock ska 

kroppen vara muskulär på sätt som anses vara det rätta, det vill säga inte för mycket muskler. 

Kvinnokroppen bör även ha “tonade” muskler (Benton & Karazsia, 2015:25f). Denna studie är 

relevant för oss när vi diskuterar normer om kvinnors kroppar. 

Kvinnors kroppar och kvinnors kroppsuppfattningar tenderar ofta att hamna i fokus när 

det talas om kroppar generellt. Därför anser vi att det är viktigt att även tala om männens 

kroppsuppfattningar och mäns kroppar. I “The Medias Representation of the Ideal Male Body: 
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A Cause for Muscle Dysmorphia?’” (Leit, Gray & Harrison, 2002:336f) diskuteras att även 

mäns kroppsuppfattningar kan påverkas av media samt av hur den manliga kroppen present-

eras och reproduceras med hjälp av bilder på vältränade män. Det som gjorde män mer miss-

nöjda med sin egen kropp var frågan om muskler; om avsändarna av bilder visade en man med 

stora muskler, större än de muskler mottagaren hade, kunde detta leda till en sämre kropps-

uppfattning. 

Fitness- och styrketräning går ofta ut på att få någon form av resultat som är kopplat till 

ökad muskelmassa. Därför anser vi att det är relevant att undersöka vilka kroppsdelar som kan 

tänkas hamna i fokus för personer som utövar FOS, och om dessa kroppsdelar skiljer sig åt för 

män och kvinnor. Martin Cordes et al (2016) studerar hur män, som utifrån bilder tagna på 

dem själva och andra män, diskuterar och analyserar kring vilka kroppsdelar som är de viktig-

aste. Enligt Cordes et al (2016) säger männen att det är överkroppen som är det centrala för 

maskulinitet.  

Vi utmärker oss från tidigare forskning genom att vi fokuserar på en specifikt hashtag, 

#IcanIwill, och att vi kombinerar tre metoder, bildanalys, fokusgrupp och observation för att 

studera gestaltning av kroppsnormer inom FOS.  När det visade sig finnas forskning om nor-

mer kopplat till manskroppen valde vi att bidra till ökad kunskap om maskulinitetsnormer 

specifikt kopplat till sociala medier.  

 

1.4 Metod och material 
 
Nedan motiverar vi vårt val av metoder, för att tydliggöra hur vi tänker och hur vi gått tillväga. 

Efter vår presentation av metod avslutas avsnittet med att vi presenterar det material vi samlat 

in. 

 

1.4.1 Bildanalys 

I vår studie valde vi delvis att använda oss av metoden bildanalys eftersom vi menar att bilder 

utgör en språklig kommunikation som talar genom vad som visas på bild istället för via det 

talade språket (Åberg 2004:38). Bildens framställning i sig behöver inte ha någon mening utan 

det är snarare hur bilden tolkas som skapar mening (Aspers 2004:66f). Vi valde även att utföra 

våra bildanalyser innan mötet med vår fokusgrupp där vi sedan använde oss av samma bilder. 

Vårt syfte med bildanalys som metod var bland annat att få möjlighet att analysera hur bilder 

relaterade till FOS presenteras, samt att få en uppfattning om hur dessa bilder möjligtvis kan 

påverka oss människor, medvetet eller omedvetet. Bilder kan även komma att skapa och/eller 

reproducera problematiska föreställningar om män och kvinnor genom hur olika sociala och 
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biologiska kön gestaltas i bilder; detta motiverar vårt val av metod ytterligare eftersom syftet 

med vår studie är just att se hur olika kroppar gestaltas inom FOS. 
Avsändaren av bilder kan omedvetet vara med och reproducera de kulturella koder och 

fördomar som finns i dagens samhälle (Schroeder 2004:91). Detta är relevant för vår uppsats 

eftersom vi undersöker hur stereotyper och föreställningar om män och kvinnor framställs 

inom träning, specifikt FOS. 
Med hjälp av bildanalys ville vi undersöka vem som var avsändaren och vem bilden är rik-

tad till, vad det är en ser på bilden, vad den kan tänkas berätta för oss samt hur den påverkar 

oss (jfr Aspers 2004:66ff). Några kategorier vi utgick från i vår analys, för att få hjälp att iden-

tifiera sådana tendenser i bilderna, var bland annat beskrivning, innehåll, form, material, stil, 

genre och jämförelse (Schroeder 2004:78–85). Med dessa kategorier som stöd kunde vi göra 

en mer omfattande analys. Vi använde också begreppen denotation och konnotation i vår bild-

analys. Denotation syftar till det första intrycket en får av bilden, konnotation däremot innebär 

hur en tolkar det en ser (Lindgren 2009:83f. Hall 1997:38f). Med dessa begrepp kunde vi tyd-

liggöra vad vi såg på bilderna (se bilaga 1) och hur de kan tolkas.  

 

 1.4.2 Fokusgrupp 

Vi valde att genomföra en fokusgrupp vilket innebär att vi samlade en grupp människor som 

får dela med sig av sina tankar och åsikter om en och samma fråga (Obert & Forsell 2000:6). 

Vår studie fokuserar mycket på föreställningar och gestaltningar inom FOS och därför ansåg 

vi att det vore en fördel att ta del av flera människors uppfattningar. Vi ville få ta del männi-

skors tankar kring vårt ämne och därför ansåg vi att fokusgrupp var ett bra tillvägagångssätt 

för att kunna skapa ett empiriskt material, och även ge utrymme för analys och problematise-

ring av människors föreställningar. Om vi istället hade valt metoden intervju med enskilda 

personer och med mer strukturerade frågor hade kanske inte utfallet blivit detsamma.  
En fokusgrupp kan jämföras med en gruppintervju. Vid en gruppintervju får dock delta-

garna i gruppen svara på en mängd olika frågor och inte dela med sig av tankar kring ett enda 

ämne som i en fokusgrupp (Obert & Forsell 2000:6). En fokusgrupp kan även kopplas till en 

gruppdiskussion. Vid en fokusgrupp samlas dock en grupp människor med liknande erfaren-

heter (Kitzinger 1994:103), i vårt fall FOS. Vi har utgått från FOS som ämne, och våra deltagare 

är alla aktiva inom träning.  
För att en fokusgrupp ska räknas som en fokusgrupp ska, enligt Kitzinger, deltagarna ha 

ett centralt medel att rikta sin uppmärksamhet mot (Kitzinger 1994:103). Våra centrala medel 

är fotografier kopplade till träning. Som tidigare nämnts var dessa bilder desamma som vi an-

vände oss av under våra bildanalyser. Med hjälp av deltagarnas intresse för och aktivitet inom 

träning kunde vi nå mer kunskap om människors attityder till träning och kroppar.  
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Vi valde att genomföra vår fokusgrupp i en av våra privata bostäder, där vi också bjöd på 

fika. Att använda oss av en privat bostad ansåg vi vara en fördel för deltagarna, eftersom vi 

befann oss i en trygg och avslappnad miljö.  
 

1.4.3 Deltagare 

I vårt val av deltagare valde vi att rikta oss till personer som tränar regelbundet. Genom att 

välja deltagare som är aktiva inom träning kan vi få en större inblick i FOS. Deltagarna är aktiva 

inom FOS på så sätt att de till vardags tränar; de är inte några som nyttjar träning för tävlings-

syfte eller använder träning som marknadsföring. Som avgränsning valde vi att främst foku-

sera på personer i åldrarna 23–30, baserat på vårt antagande, utifrån vår bildanalys, om att 

#IcanIwill riktar sig till just den målgruppen samt att de människor som fanns på bilderna 

tycktes vara i denna ålder. Ytterligare ett val vi gjorde var att fokusera på personer som är bo-

satta i Umeå, detta i förhoppning om att på ett enklare och snabbare sätt hitta deltagare på 

nära håll. Ett medvetet urval var att sträva efter ett jämnt antal kvinnor och män, det vill säga 

två kvinnor och två män. Vi ville undersöka hur könsideal framställs inom FOS och vi ansåg 

därför att det var mest lämpligt med en jämn könsfördelning bland deltagarna. 
Vid sökandet efter deltagare valde vi att först använda oss av sociala medier som hjälpme-

del för att komma i kontakt med potentiellt intresserade personer. Vi publicerade därför ett 

Facebookinlägg där vi både kortfattat berättade om syftet, vårt urval samt deltagarnas rättig-

heter gällande anonymitet. Efter någon dag hade vi fått tag på tre personer som var intresse-

rade av att delta. Det var tre personer som vi visste vilka de var genom andra kontakter, men 

inte hade en nära relation till. Efter ungefär en veckas väntan och inget visat intresse från en 

fjärde deltagare insåg vi att vi var tvungna att ta till med andra metoder. Efter att en av oss 

tidigare haft kontakt med en instruktör på gymmet IKSU Sport i Umeå bestämde vi oss för att 

kontakta den som tänkbar fjärde person. Detta gav lyckat resultat och vi fick till slut ihop fyra 

deltagare som överensstämde med vårt urval. De fyra deltagarna blev enligt vårt önskemål, två 

män och två kvinnor. Dessa män och kvinnor identifierade sig själva som cispersoner. Cis syf-

tar på när en människa identifierar sig med både sitt biologiska kön och det juridiska kön som 

den tilldelats vid födseln (Nationella sekretariatet för genusforskning 2016). Cis-begreppet 

kommer vi använda och utgå från de gånger vi pratar om manlighet, kvinnlighet, män och 

kvinnor. Vi utgår således från cis-personer när vi talar om män och kvinnor i denna uppsats. 
 

1.4.4 Observation 

Ibland talas det om en kombination av metoder bland forskare (Aspers 2007:107). Genom att 

kombinera våra två tidigare metoder med en observation ville vi undersöka om vårt material 

från våra bildanalyser och mötet med fokusgruppen stämde överens med det vi upplevde på 
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IKSU sport2. Vi hoppades att detta kunde bidra till en mer omfattande analys samt en större 

inblick vårt forskningsområde (Aspers 2007:107). Vi valde även att genomföra en deltagande 

observation för att bättre förstå forskningsfältet (Aspers et al 2007:109).  Vår tanke var också 

att vi skulle se hur gymmets omgivning i sig kan påverka människor genom att reproducera 

föreställningar och normer som finns inom FOS. Vi ansåg att det var en viktig infallsvinkel när 

det gäller den träningsform vi valt att rikta in oss på. I dagens samhälle kan människors bete-

enden och handlingar ofta upprepas slentrianmässigt och detta är ofta något som de inte re-

flekterar över, det vill säga varför människor gör som de gör och varför samhället är som det 

är. Om en skulle reflektera mer över ens vardag skulle en kanske tänka efter mer på hur män-

niskor pratar med varandra, hur en väljer att klä sig, vad människor vill säga utan att använda 

talat språk och liknande (Aspers 2007:108). Därför ansåg vi att det kunde vara en intressant 

infallsvinkel att se hur människor tenderar att uttrycka sig på gymmet. För att kunna studera 

människors rörelser och i ett försök att se det “osynliga” bedömde vi metoden observation som 

ett användbart verktyg för vår studie (jfr Aspers 2007:108). 
Vi valde att genomföra vår observation, som tidigare nämnts, på IKSU sport mellan tiderna 

17.30 och 18.30 onsdag den 22/2–17.  Valet av plats grundade sig i att vi av egen erfarenhet vet 

att många människor, bosatta i Umeå, väljer IKSU sport som sitt gym. Vi har även uppfattat 

att många personer tränar under tiderna 17.30 till 18.30 eftersom de då förmodligen har slutat 

arbete eller skola. Just för att det rör sig mycket människor på IKSU sport såg vi det som ett 

bra val av plats där vi skulle kunna få se mer tydliga tecken på rörelse, beteende, val av trä-

ningsform och så vidare. 
När vi genomförde vår observation hade vi själva tränat innan och satte oss tillsammans 

omväxlandes på de tre våningar som gymdelen omfattar för att studera människorna och om-

givningen. Vi antecknade det vi såg och noterade färger, vad människor tränar och hur, hur 

lokalen såg ut, hur lokalen kändes, lukter och ljud, människors val av klädesplagg och så vidare. 

Som en start kan det vara bra att studera de större dragen för att sedan kunna fokusera mer på 

detaljer som det ofta inte reflekteras över (Aspers 2007:111). Detta gjorde vi genom att, som 

även tidigare nämnts, först lägga vårt fokus på gymmets omgivning. För att kunna underlätta 

en observation kan det vara bra att använda sig av hjälpmedel (Aspers, 2007:118). Det hjälp-

medel vi använde oss av var en fältanteckning, vilket kan underlätta genom att skriva ner in-

tryck, händelser, rörelser, beteenden och liknande. 
En deltagande observation kan genomföras på olika sätt (Aspers 2007:118). Eftersom vi 

inte utsåg en individ att följa utan istället valde att observera människor på ett gym blev vår 

observation också formad utifrån detta val. För att inte skapa en obekväm stämning för de 

personer som vistades i gymmet ansåg vi att det var viktigt att försöka smälta in så bra som 

                                                
2 IKSU sport är en av Europas största träningsanläggningar, beläget i Umeå (IKSU, 2017).  
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möjligt, vilket vi försökte göra genom att själva ha tränat innan och därmed ha på oss tränings-

kläder. 
 

1.4.5 Material 

Vi möts ständigt av bilder i sociala medier och reklam samt på TV och radio med mera (Aspers 

et al 2004:10). De bilderna vi fokuserade på i vår bildanalys hämtade vi från Instagram. Vi 

anser att sociala medier har ett stort inflytande på människor i dagens samhälle och därför 

valde vi Instagram, ett forum med en stor spridning och ett stort urval av bilder som ofta har 

offentliggjorts. För att få ta del av bilder från FOS men även för att avgränsa vårt urval valde vi 

att använda oss av #IcanIwill.  Att basera sitt urval på en hashtag anser vi vara en bra sak 

eftersom dessa bilder offentliggjorts av avsändarna själva. Vi valde att inte gå in på någon spe-

cifik användares konto utan höll oss till hashtagen och de bilder som dök upp i bildflödet. Om 

vi hade valt ut någon specifik användare hade detta kunnat uppfattas som att vi hängde ut 

personen i fråga. När vi valt ut bilderna valde vi att ta bort användarnamnen som publicerat 

bilderna i hashtagen.  
  Vi tog hjälp av hashtagen ‘#IcanIwill’ för att kunna avgränsa oss men även för att kunna 

använda bilder kring samma ämne. Vi bestämde vilka bilder vi skulle använda oss av genom 

att kolla igenom en stor del av flödet, det rörde sig om ca 60 stycken. Vårt syfte var till en början 

att slumpmässigt välja ut 18 stycken bilder, dock insåg vi snabbt att det var mycket svårt att 

göra ett slumpmässigt urval. Våra val av bilder baseras på vilka vi tyckte var bra för syftet ef-

tersom nästan alla bilder såg snarlika ut. Vi valde istället ut de bilder vi ansåg hade bäst bild-

kvalité. För att kunna avgränsa oss och inte analysera för många bilder försökte vi minska an-

talet bilder. Vi gjorde detta genom att studera bilderna och därefter ta bort en bild i taget. För 

att inte styra för mycket valde vi ännu en gång att delvis välja bort de bilder som vi ansåg hade 

sämre bildkvalité, samt de bilder vi tyckte såg snarlika ut. Vi vill tillägga att vi är medvetna om 

att dessa val inte är helt objektiva eller opartiska; även om vi har försökt att vara reflexiva i 

våra val finns fortfarande risken att dessa val kan komma att påverka vårt resultat. Till slut 

hade vi valt ut sex stycken bilder, varav hälften var på kvinnor och andra hälften var på män. 

Vi valde att analysera bilder inom FOS då vi dagligen omges av bilder i en rad olika sam-

manhang. Denna bildanalys genomfördes både av oss själva men även med hjälp av vår fokus-

grupp. Med hjälp av vår fokusgruppsdiskussion kring bilderna kunde vi komplettera vår egen 

analys med informanternas utsagor. Utifrån dessa bilder kom vår egen analys och vår fokus-

gruppsdiskussion att kopplas samman för att kunna presentera det resultat som vi fått fram.  
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 1.5 Etiska förhållningssätt	
 

Något som vi anser vara en mycket viktig del av forskning är att tillämpa ett etiskt förhållnings-

sätt. Det är viktigt att allt material används på ett korrekt sätt. Vi använder oss av Instagram-

bilder på privatpersoner, vilket kan riskera att hänga ut privatpersoner. Vi resonerade som så 

att eftersom bilderna gjorts offentliga kunde vi använda dem i analyssyfte. Alla bilder som en 

person väljer att publicera på Instagram blir offentliga för andra användare, såvida en inte 

gjort sin profil privat det vill säga; om profilen är privat kan bara de som följer denna profil se 

vad som publiceras på dennes konto (Instagram 2016). Eftersom vi utgått från #IcanIwill, har 

personerna själva valt att offentliggöra dessa bilder och därmed ansåg vi att detta inte var något 

problem med att använda dessa bilder. Vi valde dock att ta bort namnen på de konton som 

publicerat bilderna via hashtagen.  
Vi valde att anonymisera deltagarna i vår fokusgrupp genom att ge dem fingerade namn 

dels för att försvåra för andra att identifiera dem, och dels för att deltagarna ska kunna känna 

sig trygga i vår analys av deras diskussion. 
Eftersom vi genomförde en observation bland människor på ett gym ser vi även här ett 

etiskt dilemma på grund av att vi riskerar att hänga ut privatpersoner. För att förhindra det 

valde vi inte att observera en specifik människa utan vi valde att observera rörelser, miljö och 

omgivning. När vi valde att göra på detta sätt bidrar detta till att vi inte ”avslöja” någons iden-

titet eller peka ut någon enskild person. 
 

1.5.1 Reflexivitet 

Reflexivitet kan skapa en medvetenhet om ens egna åsikter och liknande, vilket även kan 

komma att spela stor roll i ens uppsatsskrivande. Ens tolkningar kan exempelvis bero på ens 

erfarenhet och bakgrund, och att arbeta reflexivt kan hjälpa till att förhindra eventuella feltolk-

ningar (Davies 2008:3). För oss har det inneburit att vi under studiens gång försökt vara med-

vetna om hur vår samhällsposition, som exempelvis vita västerländska ciskvinnor, kan komma 

att påverka vårt resultat. Vi har även försökt vara medvetna om vår position som två universi-

tetsstudenter under mötet med fokusgruppen, delvis av anledningen att vår position kan på-

verka våra deltagares svar.  För att undvika exkludering av människor har det varit viktigt för 

oss att göra människor observanta på att när vi i denna studie talar om kvinnor och män syftar 

vi till normer kopplat till cispersoner. Dock är vi medvetna om att det finns en mängd andra 

kategorier en människa kan identifiera sig med. I vår analys av könsnormer har vi också varit 

medvetna om att vi endast kan utgå ifrån det material vi har fått fram, och inte generalisera. 
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Med denna uppsats har vi inte velat återskapa föreställningar och särskiljningar gällande man-

lig och kvinnlig fysik – vi vill snarare synliggöra könade föreställningar och normer genom att 

presentera hur de kan gestaltas och komma till uttryck. 

Sist men inte minst är vi båda aktiva inom träning och bör då vara extra reflexiva vad gäller 

våra egna föreställningar om träning. Vi tränar båda dessutom på gymmet IKSU sport där vi 

utfört vår observation. Av denna anledning har vi varit medvetna om att vi redan kan ha lagt 

märke till saker på gymmet som riskerat att hamna i fokus under observationen. Eftersom trä-

ning är en stor del av bådas vardag kan det även ligga till grund för valet av just detta ämne, 

vilket är en fördel tack vare att det kan medföra mer kunskap eftersom vi är involverade i FOS 

själva. En nackdel av att vi tar del av denna träningskultur är att vi kan komma att påverka 

resultatet genom att använda oss av förhastade slutsatser, men vi anser att vi båda är medvetna 

om detta och vi är därför positiva till möjligheten att sträva efter ett reflexivt perspektiv under 

vår studie. Genom att vi försökt vara reflexiva i vårt genomförande av bildanalysen har vi blivit 

medvetna om att både våra egna och våra deltagares tankar och känslor spelar stor roll i ana-

lysprocessen (Borgersen 1994:20). Genom att vara medvetna om detta, kan vi således ta med 

det i våra resultat. 

 

 1.5.2 Intersektionalitet 

Intersektionalitet används för att påvisa hur flera olika kulturella kategorier kan komma att 

påverka en individs liv (Crenshaw 1991:1266). Om en är man som inte platsar inom ramarna 

för den hegemoniska maskuliniteten på grund av att mannen har en annan sexuell läggning än 

heterosexualitet och är rasifierad kan han bli diskriminerad i form av homofobi och rasism. 

För att ge en grundlig förklaring av begreppet intersektionalitet vill vi hänvisa till förfat-

tarna Paulina de los Reyes och Diana Mulinari (2005) som belyser vikten av att ha ett inter-

sektionellt perspektiv vid synliggörandet av makt och underordning i sociala sammanhang. 

Vid tal om kön som en socialt konstruerad kategori bör en även ta hänsyn till andra kategorier 

som kan samverka med varandra (de los Reyes & Mulinari 2005:7). För att kunna synliggöra 

och problematisera samhälleliga maktstrukturer bör en samtidigt vara uppmärksam på andra 

kategoriers inverkan; förutom kön kan kategorier som etnicitet och klass vara bidragande fak-

torer vad gäller ojämlikhet (de los Reyes & Mulinari 2005:8). 

 Begreppet intersektionalitet har inte varit ett av våra teoretiska utgångsbegrepp som vi an-

vänt oss av i våra analyser, men det är ett perspektiv och tankesätt som vi ändå haft i åtanke 

under arbetets gång. Eftersom vi tar utgångspunkt i begreppet maskulinitet ser vi ett behov av 

att använda ett intersektionellt perspektiv för att möjligen kunna synliggöra flera aspekter som 

kan samspela i formandet av över- och underordning kopplat till kön.  I vår uppsats diskuterar 

vi begreppet hegemonisk maskulinitet men är medvetna om att inte alla män gynnas av denna 
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dominerande norm, exempelvis är det främst vita män som anses vara del av den hegemoniska 

mansnormen. 

 

1.6 Disposition 
 
Vår studie är uppdelad i tre empiriska kapitel där varje kapitel fokuserar på de olika metoder 

vi genomför som sedan följer upp med avslutande diskussion och sammanfattning. 

I det första empiriska kapitlet som vi valt att namnge ”Att gestalta träning och kroppar” 

ligger fokus på att undersöka hur gestaltning av träning och kroppar i bilder kan presenteras, 

utifrån vår genomförda bildanalys. I det andra empiriska kapitlet ”Att träna som riktiga män 

och riktiga kvinnor” diskuterar och analyserar vi hur tal och gestaltning av träning och kroppar 

kan påverka, detta med hjälp av vår fokusgrupps tankar och attityder kring de bilder vi genom-

för vår bildanalys på. I det tredje empiriska kapitlet ”Gymmet: köna(n)de maskiner, instrukt-

ioner och miljöer” tar vi upp hur gestaltning i omgivningen på gymmet kan komma att påverka 

människor. Kapitel tre grundar sig i vår observation men resultatet från bildanalysen och fo-

kusgruppen. Avslutningsvis avslutas denna uppsats med en avslutande diskussion. 
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2. Att gestalta träning och kroppar 
 

I detta kapitel analyserar vi vårt fokusområde med hjälp av både material från våra bildana-

lyser och litteratur. Med koppling till våra bildanalyser diskuterar och analyserar vi hur indi-

vider väljer att presentera sina kroppar via bilder, samt vad som anses vara den rätta träningen 

och den äkta kroppen. 

 

2.1 Att gestalta sin kropp 

 
Hur människor väljer att presentera sin kropp är en stor del inom ‘#IcanIwill’, vilket kan ske 

genom posering men även de rätta kläderna. I bilderna vi valt ut av kvinnorna (se bilaga 1) 

kunde vi se att föreställningen om smalhet är att magen är platt och att det inte är något som 

buktar ut. Dock tolkar vi det som att poserna kvinnorna gör bidrar till en form av illusion för 

att framhäva de kroppsdelar som fokus ska ligga på vad gäller kvinnokroppen. Magdalena Pe-

tersson McIntyre menar även att enligt normen definieras snygghet med att magen ska vara 

platt och inte vara något som buktar ut. Förutom fokus på magen ska även muskler sitta på 

”rätt” ställe.  Rätt mängd muskler ska, enligt vissa människor, vara positionerad kring nacke 

och armar (Petersson McIntyre 2005:812). Det gäller även för kvinnor att inneha en smidighet, 

vilket vi anser går att koppla till en slank kropp.  För att kunna leva upp till dessa normer och 

föreställningar krävs det att kunna uppvisa kroppen på rätt sätt. Som exempel kan vi nämna 

bild 3, där kvinnans posering enligt oss syftar till att framhäva den ”rätta” kroppen. Hennes 

pose känns varken avslappnad eller naturlig då hennes ena ben är böjt i jämförelse med det 

andra benet som är utsträckt. Som vi tolkar det bidrar detta till att rumpan hamnar i fokus då 

den blir märkbar genom denna position. I kombination med att hennes mage blottas med hjälp 

av en kortare tröja reproduceras idealet om den platta magen och smala kroppen. 

Vi anser att det våra bilder på tre olika kvinnor har gemensamt är att de inte ser ut att ha 

allt för mycket muskler utan att de fortfarande rör sig inom ramen för begreppet ”smal”. Att 

fokus kan läggas på rumpan för kvinnor kan vi även se på bild 2. På denna bild är en kvinna 

mitt i en övning som vi enligt egen erfarenhet vet är till för att träna sin rumpa. Dock poserar 

hon – det är inte hon själv som tar bilden. Vi kan se att kvinnan tar i, och trots att hon inte 

poserar hamnar rumpan i bildens mitt och fokusområdet för övningen är just detta. Genom 

detta understryks det att rumpan kopplas till den äkta kroppen och därmed ska rumpan lyftas 

fram och formas med hjälp av träning. Övningen som utförs på bilden kan därmed tänkas as-

socieras med att forma rumpan, vilket även skulle kunnat bidragit till kvinnans val av övning, 
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benböj, vilket är en vanligt förekommande övning inom FOS. Att marknadsföra en smal midja, 

som kvinnan på bild 3 kan tänkas göra, är även det något som enligt oss går att utläsa på bild 

1 där kvinnan står framför en spegel med ett uppvikt linne och byxor, där byxlinningen dras 

ned lite En kan även skymta hennes maglinjer som kan antas syfta till att gestalta muskler och 

en typiskt ”snygg” mage. Just denna pose hon och de andra kvinnorna utför blir ett tydligt 

tecken på att de framhäver sin kropp genom poseringar för att kunna visa och framhäva den 

”rätta” kroppen.  

Utifrån det vi kunde se genom vår bildanalys var att den kvinnliga kroppen bör vara smal 

och ha muskler på de rätta ställena. Utifrån bild 2 och bild 3 kunde vi utläsa ett särskilt fokus 

på mage och rumpa. Detta kan tänkas säga emot det Peterson (2008:812) menar med att 

musklerna på kvinnor helst skall vara kring nacke och armar, detta då vi utifrån våra bilder, 

uppfattar ett dominerat fokus på mage och rumpa. Enligt oss kan detta ligga till grund för att 

bibehålla de “kvinnliga formerna” och vidmakthålla normerna kring dessa. Beauvoir 

(2012:212) menar nämligen att genom historien har samhället fokuserat på kvinnans rumpa 

och bröst. De kroppsdelar är det som har associerats med de kvinnliga formerna men även, 

enligt oss, en föreställning som har stor utbredning även i dagens samhälle. Att en central del 

av kvinnans kropp fortfarande är brösten var dock ingenting vi uppmärksammade vid vår bild-

analys. På bild 2 är brösten inte heller något som hamnar i fokus då hon är bortvänd från ka-

meran och därigenom syns inte hennes framsida. I dessa utvalda bilder tolkar vi inte att detta 

blir en del av det som framställs presentera den äkta kroppen. Poseringar likt de ovan nämnda, 

och valet av bilder, bidrar således till föreställningar om hur individer bör gestalta sin kropp. 

Något annat som är av betydelse för att framhäva manliga och kvinnliga kroppar är hur de 

väljer att uttrycka sig själv med hjälp av kläder. Ett specifikt plagg eller outfit kan skapa mening 

när de används i vissa sammanhang medan det i andra sammanhang inte betyder något alls 

(Jacobsson 1994:29). I våra valda bilder kunde vi utläsa att träningskläder är i stort fokus. Mer 

specifik kunde detta analyseras kring bild 1 och bild 3 där träningskläderna antas vara en viktig 

del i träningen och inom FOS. På bilderna kunde vi utläsa att kläderna till stor del används för 

att visa upp kroppsform. Förutom att visa upp sin kropp verkar personerna på bilderna 1 och 

3 även vara noga med att matcha klädesplagg, vilket också visas i de övriga bilderna. Kvinnan 

på bild 2 bär också matchande kläder och en kortare, men mer löst sittande tröja som blottar 

magen. Även om det tolkas som viktigt att framhäva de rätta kroppsdelarna med hjälp av trä-

ningskläder verkar det även vara viktigt att kläderna är funktionella att träna i. Som vi tolkar 

det verkar de alla tre kvinnorna på bilderna klä sig i kläder som antas vara gjorda av ett funkt-

ionsmaterial som passar träning. Som vi ser det verkar bilderna på männen presentera tre olika 

klädstilar, där mannen på bild 4 är klädd i ett linne som matchas med ett par lösare mjuka 

byxor. Bild 5 däremot visar upp en tight långärmad tröja, vi ser inte mycket av nederdelen. Det 

vi kan tyda av nederdelen är att det är ett mönstrat plagg. På bild 6 kan vi se en man som bär 
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ett par shorts, och verkar matcha detta med en svettig överkropp. Det vi kunde antyda vid vår 

bildanalys var att männen antingen använder linne, tight långärmat, löst sittande byxor eller 

shorts. Valet av klädesplagg skulle delvis kunna påverkas av hur dessa kläder tycks framhäva 

muskler men även hur funktionella de är.  Färgskalan för männens klädesplagg går i svart, vitt 

och grått medan kvinnorna tenderar att använda sig av mer färger och ljusare färgskalor. 

Kläder fungerar som ett kommunikationsmedel (Jacobsson 1994:23) som sänder ut olika 

budskap (Hall 1997:37). Kläder innehar två olika meningar, där den första meningen är ett sätt 

att täcka sin kropp. Utöver detta är även kläder något som sänder ut ett budskap beroende på 

hur det används. Kläder används som ett sätt att uttrycka sig och identifiera sig gentemot andra 

(Hall 1997:37). Träningskläder för kvinnor är ofta kroppsnära, tighta och figurnära, men de 

ska samtidigt även vara funktionella och vara sköna att ha på sig. Dessutom används tränings-

kläder som ett sätt att visa upp de rätta kroppsdelarna kopplat till könsnormer genom att hålla 

in och visa upp de kroppsdelar som är i fokus för den kvinnliga och manliga kroppen (Petersson 

McIntyre 2005:808ff). Vad som ska presenteras och framhävas i koppling till kropp anses 

alltså vara starkt kopplat till maskulinitet och femininitet. 

  Om en kvinna väljer att klä sig i kläder som inte framhäver de rätta attributen kan det gen-

ast tolkas som mer maskulint. Dessutom när män klär sig i mer åtsittande kläder som framhä-

ver vissa kroppsdelar allt för mycket blir detta direkt associerat till ett kvinnligt genus. Utifrån 

vår bildanalys kunde vi tydliggöra olika skillnader som är intressanta i relation till genus. På 

bilderna på både kvinnorna och männen såg vi att det fanns skillnad mellan hur kläderna satt 

och vad för sorts kläder det var. Kvinnorna valde att klä sig med åtsittande kläder som blottade 

en del av magen, men som även framhävde rumpan. Jacobsson menar att kläder som ses som 

kvinnligt kodade ska betona det feminina och sexiga. En deltagare som deltog i Jacobssons 

studie ansåg att kläder för kvinnor ska framhäva kroppens former (1994:89). Männen i vår 

studie hade som tidigare nämnts antingen linne, tight långärmad tröja eller helt enkelt ingen-

ting alls på överkroppen. Dock tolkar vi som att även männens kläder ska användas för att 

kunna framhäva och betona de manliga “formerna”, även om det inte sker i samma grad som 

för kvinnorna. Det kan tänkas att vissa kläder och andra attribut bidrar till att reproducera de 

normer och föreställningar som redan finns. Vi tolkar det som att träning även idag till stor 

grad innefattar rätt sorts kläder. En ska ha rätt sorts kläder för träningssammanhang men även 

för kroppen. Det ska inte bara se bra ut utan det ska även framhäva det ”bästa” på en persons 

kropp. 
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2.2 Den rätta träningen 

För att uppnå möjligheten att kunna presentera sin kropp bör den formas och skapas genom 

“rätt” träning. Manlighet förknippas ofta med muskler, aggressivitet, styrka (Herz & Johans-

son 2011:41). De normer som finns kring denna manlighet och den manliga kroppen är något 

som kan tänkas uppnås och tillfredsställas med hjälp av styrketräning.  Den manligt kodade 

styrketräningsformen anses vara baserad på träning med fria vikter (Johansson 2013). I bild 

4–6 (se bilaga 1), kan den manliga kroppen anses förmedla budskapet om att ett mansideal 

innefattar att vara stark och muskulös. Vi kan se uttryck för detta i våra bilder då männen på 

bilderna omges eller använder de sig av vikter, vilket i sig associeras till styrketräning. Styrke-

träning, som bland annat innefattar fria vikter, skivstänger, vikter och kettlebells, kopplas di-

rekt samman med manlighet. I studien ”Shut up and squat!” observerar Jesper Andreasson 

(2014:1) en man för att kunna kartlägga hans träningsmönster och träningsrutin. Denna del-

tagare som Andreasson observerar utför en av sina övningar vid en träningsmaskin. När del-

tagaren sitter och tränar vid denna träningsmaskin väljer han att lasta på mycket vikt för att 

sedan ta i så mycket att hans ådror blir tydliga. Han brister även ut i ett mindre vrål för att orka 

den tunga vikten.  Enligt oss associeras ofta träningsmaskiner med femininitet, då dessa kopp-

las till träning för kvinnor. Detta innebär att när en man utför något som ses som mer kvinnligt 

måste han hävda sin manlighet och ta i så mycket att han knappt orkar genomföra övningen. 

Trots att träningen inte utförs med hjälp av fria vikter måste det vara tungt för att räknas som 

något manligt. 

Detta går att koppla till de manliga förebilder som ska representera maskulinitet, vilka ofta 

är filmhjältar som är okrossbara, som inte visar någon smärta och som det inte går att vinna 

över (Herz & Johansson 2011:41). Att välja att genomföra träningen tills ens ådror blir tydliga 

och att lasta på vikt som en knappt klarar av kan tänkas grundas i tanken kring de förebilder 

som representerar manlighet. Genom att försöka uppnå normen om manlighet kräver detta ett 

antal olika handlingar för att visa sin styrka och bevisa att en platsar inom normen. Manlig 

träning är något som ska innefatta en stor blodtillförsel i musklerna för att de ska se och kännas 

större med hjälp av den pulserande känsla som kan förekomma, som ett bevis för en bra ge-

nomförd träning där musklerna fått arbeta hårt. 

Bland de bilder på män som vi analyserade var det just styrketräning som verkar ligga i 

fokus i träningen. Det kan tänkas att de män som inte tar plats inom denna träningsform blir 

avvikande och mindre manliga. Detta går att koppla till Johansson (2013) som menar att de 

män som utövar andra träningsformer än styrketräning kan ses som homosexuella, eftersom 

dessa träningsformer förknippas med femininitet. Det Johansson (2013) diskuterar går även 
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att koppla till Stoller (1968) som menade att den “normala” mannen domineras av maskulini-

tet (Orobio de Castro 1993:26), vilket innebär att allt som tolkas som feminint anses oaccepta-

belt.  

Utifrån bild 4, bild 5 samt bild 6 kunde vi utläsa att den manliga kroppsdel som ligger i 

fokus är överkroppen då denna hamnar centralt i bilden. Det ska finnas en balans mellan armar 

och bröstmuskler, och detta syns inte endast på bilderna i vår bildanalys utan även överlag på 

#IcanIwill. Det skapas en norm om att manlighet innefattar att lyfta vikter och ha stora musk-

ler. Det krävs dock även för män att rätt, enligt normen, kroppsdel tränas och underhålls och 

detta på rätt sätt (Johansson 2013). Vi kopplar samman detta med en norm om maskulinitet 

som “alla” män bör uppnå för att inte bli det avvikande. 

Trots att den hegemoniska maskuliniteten är den dominanta normen är det många män 

som inte når upp till de förväntningar som krävs av denna socialt konstruerade norm. Även 

om många inte uppnår hegemonin så är det många män som drar fördel av den. Men så fort 

någon gör något som inte ryms inom normen blir denna människa definierad som ”avvikande” 

(Connell 2008:117). Detta bidrar till att det skapas ett ’vi och dem’, där det görs skillnad på 

vilka sociala kategorier en väljer att tillhöra, men även vilka val en väljer att göra i livet (Nilsson 

1999:15). Då män väljer att utöva annan träning än styrketräning riskerar de att betraktas som 

avvikande och deras heterosexualitet riskerar att ifrågasättas, i och med att den hegemoniska 

maskuliniteten har heterosexualitet som en viktig förutsättning. 

På bild 1, bild 2 och bild 3 går det tydligt att utläsa vad kvinnor i sin tur förväntas uppnå 

med sin träning. Kvinnor ska vara smala och inte ha alltför tydliga muskler. Om musklerna 

syns är det inte de markanta magrutor som män ska inneha. Kvinnorna på dessa tre bilder har 

alla gemensamt att de besitter en kropp som följer normen om en smal kvinnokropp. Magen 

är platt, armarna är lagom muskulösa och benen samt rumpan är välformade och tydliga. Alla 

dessa attribut på kroppen är något som föreställningar och normer påverkar. Kvinnor ska, som 

vi tidigare nämnt, vara försedd med tonade muskler kring de partier där de förväntas ha syn-

liga muskler.  Det ska vara lagom, inte för mycket och inte för lite. Petersson McIntyre menar 

att trots att kvinnor nu får möjlighet att ta del av en större del av FOS kan denna träningsform 

fortfarande ses som baseras på den manliga kroppen, som manligt kodad (Petersson McIntyre 

2005:810). 

Den hegemoniska maskuliniteten är den mest dominerande normen kring manlighet ge-

nerellt, men även den dominerande normen i vårt samhälle (Connell 2008:117), vilket sätter 

sin prägel på synen på kroppar. Detta kanske inte ska ses som någonting helt överraskande, 

då synliga muskler på kvinnor även tidigare setts som oestetiskt, och som alltså även före-

kommer än idag (Petersson 2005:810). Vi anser att medan män ska vara starka och musku-

lösa, ska kvinnor ska vara smala och ha mer tonade istället för stora muskler. Om inte dessa 

förväntingar uppfylls riskerar männen att ses som kvinnliga och kvinnorna som manliga. 



21 
  

För att kvinnor ska kunna uppnå det rätta idealet anses rätt träningsform vara lätt styrke-

träning med hjälp av maskiner som finns på gym, men även någon form av konditionsträning 

(Johansson 2013). Enligt oss bidrar dessa styrkemaskiner till ett enklare sätt att få det resul-

tat en vill då de har illustrationer som visar vilka muskler som tränas samt att det är svårare 

att göra en övning fel.  Johansson menar att detta bidrar till att en kan fokusera på vald 

kroppsdel och sedan forma kroppen enligt önskemål, kopplad till normer och föreställningar 

om kön. Dock kunde vi se att kvinnan på bild 2 använder sig av en skivstång med vikter för 

att utföra träningsövningen. Detta går då emot det könsmönster som Johansson (2013) me-

nar finns angående träning på styrkemaskiner. Dock kan vi inte säga något om de andra kvin-

nornas träningsövningar. De på bild 1 och bild 3 har inte tagit bilderna på sig själva under en 

övning utan står vid en spegel och tar kort på sin egen spegelbild. Det blir då svårt att yttra 

sig om deras träning. 

Vi anser att många attityder som finns kring kroppen och träning bidrar till en stor trä-

ningshets, vilket kan leda till att människor påverkar varandra med att träna för att inte anses 

som en ”sämre” person. Jesper Andreasson (2014:8) bekräftar detta med sin studie, att trots 

att en människa känner av tecken på att kroppen bör vila är det något en väljer att ignorera. Vi 

anser att detta har en stor del i att människor kan känna sig manade att träna för att uppnå de 

resultat som normen kräver. Utifrån bild 1, bild 2 och bild 3 tolkar vi det som att dessa kroppar 

skapar en önskan som kvinnor vill uppnå och det med hjälp av träning. Om ens kropp inte 

överensstämmer med de bilder som offentliggörs kring kroppar och träning skapas en negativ 

syn på den egna kroppen. Detta är något som Nichole Wood-Barcalow et al. diskuterar i studien 

‘‘‘But I Like My Body’’: Positive body image characteristics and a holistic model for young-adult 

women” (2010). En kvinna som deltar i studien berättar att hon i sina yngre år inte var nöjd 

med sig själv på grund av att hon inte var nöjd med sin kropp, vilket även bidrog till att hon 

pendlade mycket i vikt. Hon ville se ut som alla andra och ville förändra sin kropp utifrån detta 

(Wood-Barcalow et al. 2012:109), vilket bidrog till en negativ kroppssyn. För oss innebär den 

rätta träningen att forma sin kropp till det fulländade och den som inte klarar detta kan känna 

sig inte accepterad av samhället. 

 

 

2.3 Den äkta kroppen 

 
Under arbetet med denna studie utvecklade vi ett intresse att undersöka vad presentationen 

av sin kropp i kombination med den rätta träningen innebär. I de tidigare delarna i detta kapi-

tel drogs det paralleller till den äkta kroppen i samband med att det diskuterades om att ge-

stalta sin kropp och den ”rätta” träningen. I relation till dessa teman ansåg vi att en diskussion 
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om vad den “äkta” kroppen betyder blev viktig. Vad är det som ses som den genuina och äkta 

kroppen? Den äkta kroppen är något som kan relateras till den sociala konstruktionen av 

kvinnlighet och manlighet (Connell 2008:55). Att människor påverkas av sociala medier är ett 

välkänt faktum i dagens samhälle. Bilderna i vår bildanalys illustrerar hetsen om att nå den 

äkta kroppen. Eftersom bild 1, bild 2 och bild 3 framställer kvinnliga smala kroppar med to-

nade muskler kan detta tänkas spegla hur kvinnokroppen i andra sammanhang visas upp. Re-

klam riktad mot kvinnor tenderar ofta till att endast en viss kropp används för att marknads-

föra en rad olika objekt (Eaton 2009:19). Detta kan även tolkas som att den ”äkta” kvinnokrop-

pen marknadsförs. Denna kropp ska då återge verklighetens kroppar. Eaton (2009:19) disku-

terar hur kvinnor i reklam ska inneha särskilda attribut kopplade till deras utseende. Dessa är 

att de ska vara fysiskt attraktiva, ha en smal kropp men även ha den hudfärg som normen 

kräver. I detta fall är föreställningen om den rätta hudfärgen den ljusa (Eaton, 2009:19). 

Under tiden vi utforskade hashtagen ‘#IcanIwill’’ för att kunna välja ut våra bilder upp-

täckte vi att majoriteten av människorna hade en ljus hudfärg. De bilder vi valde ut visar även 

detta, vilket framkommer av bilderna på kvinnorna, men även av bild 4 och bild 6 på männen 

som även de har ljus hudton. Dock kan det tolkas som att mannen på bild 6 har fått en mörkare 

hudton på grund av solen eller möjligtvis ett solarium. Mannen på bild 5 är det enda, som vi 

tolkar det, personen på dessa bilder som innehar en mörkare hudton naturligt. Detta är något 

som vi anser säger en hel del om hur den rätta hudfärgen i samspel med den rätta kroppen ska 

vara både för män och kvinnor. Om vi betraktar kvinnorna i bildanalysen kan vi se att det är 

kvinnor i en viss ålder som har ljus hudfärg och det kan kopplas till den västerländska normen. 

De har en smal kropp men även en fysik som antas vara den rätta. Därmed kan en slutligen 

tolka att detta med den ljusa hudfärgen är kopplat till föreställningen om ”det attraktiva”. Cat-

herine Benton och Bryan T. Karazsia menar i artikeln ”The effect of thin and muscular images 

on women's body satisfaction” att kvinnokroppen inte bara ska vara smal utan även ha en mus-

kulatur som inte är alltför muskulös. Att vara för muskulös som kvinna anses inte vara lika 

accepterat utifrån vad normen om kvinnokroppar säger (Benton et al. 2015:25f). Det skapar 

ett mycket smalt utrymme för kvinnor angående hur deras kroppar ska se ut. Även om den 

kvinnliga kroppen ska vara smal, ska den även präglas av en slank muskulatur. 

En tvetydighet kan tänkas uppstå då det är svårt att både ha en smal men mycket muskulös 

kropp på samma gång. Det skapas en tunn gräns för vad som är smal och vad som är muskulös. 

Det är inte bara den slanka figuren som är det viktiga, utan det är också viktigt att vara försedd 

med rätt sorts muskulatur. Detta är något som bekräftas av bild 1, bild 2 och bild 3, men även 

i övriga sammanhang där kvinnokroppen visas upp enligt det normen anser är rätt. 

Vi anser att dessa bilder som visas upp på #IcanIwill om en viss kropp kan komma att på-

verka kvinnor till den grad att de vill förändra sina kroppar till vad som anses vara den ”riktiga 

och äkta”, något som även Jasmine Fardouly et al diskuterar i “Social comparisons on social 
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media: The impact of Facebook on young women's body image concerns and mood” (2014). 

De diskuterar hur kvinnor delaktiga på det sociala mediet Facebook kan komma att påverkas 

negativt av den kropp som där visas, och vilja förändra sina egna kroppar för att platsa in i 

normen och inte ses som avvikande (Fardouly et al. 2014:42). Detta går att koppla till vår stu-

die, då Instagram och specifikt hashtagen #IcanIwill visar upp samma kroppsnorm och där-

med är med och reproducerar dessa problematiska ideal, föreställningar och normer. Om en 

kvinna inte uppnår dessa ideal blir hon sedd som avvikande och onormal. 

”Äkta” kroppar enligt en manlig norm kan även de vara med att skapa en problematik. Även 

om män tenderar att ha högre självkänsla samt bättre kroppsuppfattning (Gillen 2015:68), be-

tyder inte detta att de manliga kroppsnormerna inte kan vara negativt laddade för män. Man-

lighet förknippas ofta med muskler och styrka, vilket kan göra det svårt för alla män att uppnå 

dessa krav. De kroppar som anses representera maskuliniteten är ofta fiktiva. De kan vara film-

hjältar som är okrossbara, som inte visar någon smärta och att ingenting tycks kunna bidra till 

deras död (Herz & Johansson 2011:41), något som är återkommande inom den hegemoniska 

maskuliniteten. Den normen kräver vissa saker men det är inte många som uppnår detta ideal, 

vilket kan skapa problem för män (Connell 2008:115). Bild 4, bild 5 och bild 6 visar på män 

som passar in inom ramen för de normer och föreställningar som finns för manliga kroppar. 

Genom att publicera eller titta på bilder publicerade på #IcanIwill kan det bidra till att män 

påverkas av de kroppsnormer som hashtagen reproducerar. 

  Inom reklam, TV samt sociala medier visas manskroppen upp via vissa ideal. Idealen på-

verkar män på olika sätt, de män som inte har en ideal kropp visar ett större missnöje över sin 

egen kropp. Det som skapar det största missnöjet är hur muskulösa männen på bilderna är 

(Leit et alt. 2002: 337). När specifika kroppar används för marknadsföring bidrar detta till 

mäns önskan om just en muskulös kropp. Den specifika kroppen blir något de vill uppnå för 

att kunna identifiera sig kring normen av maskulinitet. Trots att manskroppen visas upp på 

olika sätt blir den sällan sexualiserad av samhället även om den kan förete sig på samma sätt 

som den kvinnliga kroppen (Nixon 1997:304). Nixon (1997:301) menar att sociala kategorier 

såsom manlighet behöver finns i samhället för att män ska kunna identifiera sig själv gentemot 

andra, men denna identifikation kan alltså vara problematisk. 

Om vi går vidare och kollar på de bilder som representerar den manliga kroppen vid vår 

bildanalys kan vi se tecken på att det är överkroppen överlag som tenderar att hamna i fokus. 

Det som visas på bilderna av männen är att överkroppen tenderar att innefatta bröst, armar 

och mage. Det ska vara tighta tröjor, linnen eller bar överkropp för att kunna framhäva krop-

pen på rätt sätt. Martin Cordes et al. (2016) menar att det som anses vara viktigast för män när 

det gäller deras kroppar är just överkroppen, mer specifikt bröst – och magpartiet (2016: 

250).  Trots att det ofta diskuteras om att armar ofta är i främsta fokus på den manliga kroppen 

är det enligt Cordes et al. inte på det viset (2016:250). Detta är dock något som säger emot vår 
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bildanalys. På alla tre bilder av männen är armarna något av det som framhävs mest. Mannen 

på bild 4 bär ett linne som synliggör armarna, bild 6 har ingenting på överkroppen vilket gör 

att hela överkroppen får plats på bilden. Mannen på bild 6 håller även i kettlebells i vardera 

handen, vilket gör att hans biceps i hög grad blir tydliga. Mannen på bild 5 bär en tight långär-

mad tröja, men som trots detta visar upp ett par spända biceps och ett stort fokus blir därmed 

armarna. 

Normer kring både den maskulina och den feminina kroppen kan komma att påverka 

människor då de riskerar att få dålig självkänsla av mötet med dessa kroppsnormer (Gillen 

2015:68). Med den maskulina och den feminina kroppen i jämförelse med varandra så finns 

det vissa biologiska skillnader, vilka exempelvis kunde vara att kvinnan inte är försedd med 

samma muskelstyrka som männen, kvinnan kan inte springa lika fort samt har sämre lung-

kapacitet (Beauvoir 2012:69). Vi tolkar det som att med dessa faktorer i tanke skapas före-

ställningar om kvinnan som det svagare könet, då hennes kropp hela tiden jämförs med man-

nens. Vi menar emellertid att dessa biologiska skillnader inte skapar kvinnor till det svagare 

könet, utan de är snarare ett verktyg som används mot kvinnor för att skapa skillnader. Beau-

voir (2012:69) menar att denna föreställning om manlighet och kvinnlighet skapas när en ut-

går från en dikotomi mellan de biologiska kropparna och formar männen till den dominanta 

normen (Beauvoir 2012:69). Med detta anser vi att föreställningar om den äkta kroppen ut-

går från den manliga kroppen. 
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3. Att träna som riktiga män och riktiga 
kvinnor 

 
 
 
I tidigare kapitel har vi diskuterat och analyserat vad som anses vara rätt typ av träning, samt 

rätt typ av tränad kropp. I detta kapitel analyserar vi vårt material från mötet med vår fokus-

grupp. Vi diskuterar deltagarnas attityder till de bilder vi i tidigare stycke analyserat, och vi 

kopplar detta till normer om kvinnlighet och manlighet inom fitness- och styrketräningskul-

turen. 

3.1 Gymråttan 

 
I mötet med vår fokusgrupp fann vi intressanta åsikter och tankar gällande de träningsbilder 

vi valt ut. En bild som fick särskilt mycket uppmärksamhet var bild 4. Bilden framställer en 

man i gymmiljö. Han har och uppvisar en stark och muskulös överkropp som är smyckad med 

tatueringar. På bilden utför mannen inga styrkeövningar utan står, med lite knutna nävar, i en 

position som verkar vara ämnad för bilden. Mannens syfte med bilden tolkar vi som att både 

framhäva hans muskulösa överkropp och den aktivitet som han kommer att utföra i denna 

miljö. det vill säga styrketräning eller bodybuilding. Att forma, bygga och skulptera kroppen är 

termer som ofta förknippas med fitness, styrketräning och bodybuilding3. “Alltså det där ser ju 

ut som en riktig gymråtta [...]” (Emil 2017-01-30).  Med vår deltagares lite hånfulla klang och 

benämning “gymråtta” tolkar vi det som att träningsformen styrketräning möjligtvis inte är 

tillräckligt bra. Kan det vara så att det anses krävas mer än styrketräning för att det skall ses 

som “rätt” typ av träning? 

                     
Sissela: När ni säger att han är en typisk gymråtta, är det liksom... är det lite sämre än om 

man inte bara tränar på gym? 

David: Det beror ju på om syftet med att träna är att bli så stor som möjligt är det ju jät-

tebra (Fokusgrupp 2017-01-30). 

 

Karin: Han ser inte tränad ut alls. Eller jag menar ... Nej alltså han har bara suttit och 

käkat chips. Han ser ut att precis kommit dit till gymmet. 

                                                
3 Bodybuilding är en träningsform som i stort sett innebär att bygga och stärka kroppens muskelmassa 
(Johansson 2007:128). 
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David: Men jag tänker lite så där att han lyfter ju bara tungt liksom. Också knappt blir 

svettig. Ja, det är fördomar men (Fokusgrupp 2017-01-30). 

 

Här tolkar vi det som att styrketräning inte är tillräckligt om inte syftet är att bli stor och mus-

kulös.  Som Sheila Scraton och Anne Flintoff nämner i boken Gender and sports; a reader, 

tenderar bodybuilding att utmana bilden av det “naturliga”, såsom exempelvis “den naturliga 

kroppen” (2002:241). En liknande idé kan ses i deltagarnas attityder gentemot mannens trä-

ningsform. Kanske är det så att en mycket muskulös kropp ses som lite för extrem eftersom 

den inte håller sig inom normalnormen? Att deltagaren David tycktes lägga fokus vid att man-

nen “bara” lyfter tungt ger även intrycket av att han tycker något saknas. Uttrycket- “knappt 

svettig” är också intressant. Kan det kanske vara så att svetten i sig står för någonting? Är det 

ett tecken på att en har åstadkommit rätt träning? Kan kombinationen av brist på svett och 

endast tunga vikter bidra till Karins tolkning, att mannen är lat och “bara äter chips”? Vad flera 

deltagare tidigare har konstaterat är att mannen är muskulös, vilket kan associeras till styrka 

och manlighet. Trots det tycks de alla uppfatta mannen som passiv, osund och inte rätt tränad. 

Hur kommer detta sig? Det är frågor och tankar som vi vill titta närmare på. Det är inte bara 

mannens explosiva kropp som ligger i våra deltagare fokus. Som tidigare nämnt tolkade vi 

mannens posering som inte avslappnad utan mer “tillgjord” för bilden. Våra deltagare visade 

sig också uppmärksamma detta: 

 
Sissela: Vad tycker ni om hans pose? Känns det avslappnat? 

Karin: Nej, det ser konstigt ut. Det känns som att han flexar                                         

[---] 

Emil: [...] Är det polaren som tar det där eller någonting så är det så här att ta här. Och så 

tar han om 25 bilder och spänner till sig lite 

David: Jag tror inte att det bara är en random bild (Fokusgrupp 2017-01-30). 

 

Ironiska uttryck som “han flexar”, “spänner till sig” och “det ser konstigt ut” ger oss uppfatt-

ningen att det inte heller är riktigt accepterat att posera och “göra sig till” för bilden. Förutom 

att Connells teori om den normativa bilden av manskroppen och manlighet, menar att man-

lighet associeras till muskler och styrka, innefattar den även föreställningar om rätta hållningar 

och sätt att uppträda (2008:92). Vad gäller våra deltagare verkar dessa “rätta” hållningar och 

uppträdanden inte inkludera ett uppträdande där syftet är att posera. Skulle det möjligtvis 

kunna vara så att detta anses som omanligt? Connell menar att “maskulinitet konstitueras ge-

nom kroppsliga handlingar” (2008:95), det vill säga att mäns övertag inom idrott kan ses som 

ett slags bevis på mäns hierarkiska position i samhället. På så sätt blir även den fysiska hand-

lingen en symbol för mäns sociala maktposition. Detta kan även resultera i att handlingar som 

inte förknippas med manlighet inte heller accepteras och på så vis kan det även tolkas som 
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omanligt (2008:95). Då mannen på bild 4 enbart poserar i gymmiljö skulle det även kunna 

tolkas som brist på fysisk aktivitet. Våra deltagares kritiska åsikter till just denna bild skulle då 

även kunna ses som ett resultat av att maskuliniteten inte konstitueras genom den fysiska 

handlingen. Ett ytterligare exempel på detta ser vi i ett citat där en av våra deltagare pratar om 

bild 6. Denna bild föreställer en man som befinner sig i gymmiljö med en kettlebell i vardera 

handen. Han bär shorts och keps medan överkroppen blottas. Hans ansiktsuttryck ser an-

strängt ut, vilket tyder på att han har utfört träningsövningar under tiden bilden togs. 

 
David: Han är liksom svettig. Han gör liksom det man ska göra när man... blir stark och 

vältränad (Fokusgrupp 2017-01-30). 

 

Till skillnad från bild 4 hade våra deltagare en mycket mer positiv attityd gentemot bild 6, trots 

att de finns många likheter mellan båda bilderna. Både bild 4 och bild 6 framställer två välträ-

nade män som båda befinner sig i gymmiljö. De är båda relativt “lättklädda” och visar mycket 

av överkroppen. Det kan även tolkas som att bådas syfte med bilden är att visa upp deras mus-

kulösa kropp samt ge intrycket av att de tränar styrketräning. Däremot är det några få aspekter 

som skiljer de två bilderna åt. Något vi kan se är att våra deltagare återkommer till tankar kring 

svett. I ett tidigare exempel poängterade David att mannen på bild 4 inte var svettig vilket även 

var menat som kritik mot mannens träning. Gällande bild 6 var han noga med att nämna att 

mannen faktiskt är svettig, och att det ger intrycket av att mannen därmed tränar “rätt”. Vi 

tolkar det som att våra deltagare ser den svettiga kroppen som ett viktigt tecken på “rätt” fysiskt 

utförande. Ytterligare en aspekt som deltagarna uppmärksammade och som skiljer bilderna åt 

är att mannen på bild 6 utför en aktivitet, en fysisk handling, vilket också kan bidra till delta-

garnas positiva attityd. Nedan följer ytterligare citat där deltagarna fortsätter diskutera om bild 

6: 
 

David: Här ser det ju ut som att han håller på att träna just nu. 

Karin: Den här har ju fått färre likes trots att den är mer motiverande. 

Sissela: Vad är mest fokus på den? Om man tittar på den, var är det mest fokus? 

David: Jag tänker Crossfit, träna hårt. 

[---] 

David: Han häller ju andan, sa ̊ ser precis ut som att han ska göra något (Fokusgrupp 2017-

01-30).                                                      

        

Ovanstående citat skulle också kunna ses som exempel på att den fysiska handlingen anses 

viktig. Deltagaren David nämner att det ser ut som att mannen på bilden tränar “just nu” och 

Karin tycker att bilden känns mer motiverande än de andra bilderna. Anledningen till varför 

bilden känns motiverande skulle då delvis kunna bero på att mannen på bilden utför fysiska 
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övningar. Självklart är det inte svårt att känna motivation till träningsbilder om bilden gestal-

tar fysiska aktiviteter. Samtidigt får en även ha i åtanke att vad som anses motiverande och 

associeras till träning också påverkas och formas av normer. Möjligtvis skulle detta därför även 

kunna tolkas som ett tecken på vad den fysiska handlingen symboliserar, det vill säga styrka, 

makt och manlighet. 

Det är intressant hur dessa två relativt lika bilder, bild 4 och bild 6, uppfattades så olika. 

Som tidigare nämnts befinner sig båda männen i gymmiljö, men deras olika utövningar verkar 

också ge olika tolkningar. Förutom att mannen på bild 6 visar att han utövar en träningsövning 

med kettlebells associeras denna typ av utövning till crossfit. Crossfit som verkar uppfattas 

som en bättre och mer omfattande träning, medan mannen på bild 4 associeras till styrketrä-

ning eller bodybuilding. Som vi uppfattar det verkar styrketräning och bodybuilding förknip-

pas med en mer passiv form av träning. Där endast explosivt muskelbyggande som att använ-

dandet av fria vikter och maskiner inte anses vara tillräckligt omfattande. Som Connell nämner 

ses hegemonisk maskulinitet som ett svårnått ideal med olika skalor om vad som anses vara 

“rätt” manlighet (2008:117). Detta skulle kanske kunna bidra till att styrketräning med ”för 

mycket” tunga vikter, som bodybuilding, kan tolkas som en överdriven maskulinitet? 

 

3.2 Posera eller träna 

 
Det var inte bara mannen på bild 4 som deltagarna tyckte “flexade”. De hade även kritiska 

åsikter gällande bild 3, vilken föreställer en kvinna i gymmiljö. Kvinnan bär ett par gröna åt-

sittande träningstights, en grön, kort “hoodie” som blottar en del av magen. Fotot är troligtvis 

taget framför en spegel för att fånga hennes egen spegelbild. Hon tycks även stå i en “pose-

rad” position, där hon putar med rumpan. 
 
Emil: Men den där poseringen... jag har ju.… jag tycker ju det där är fruktansvärt att.. asså 

jag vet egentligen inte riktigt hur hon ser ut tycker jag, då man... hon gör ju något med 

benet där      

[---] 

Emil: Och det är ju som... jag tycker det känns väldigt fake men... vad hon vill få ut av det... 

äh jag vet inte. Ankpose! (Fokusgrupp 2017-01-30). 

                                                                                    

Även i dessa citat kan vi se hur deltagaren anmärker på kvinnans posering. Återigen ger det 

intrycket av att posera på träningsbilder inte ger ett seriöst intryck. Som deltagaren nämner 

ser det till och med “fake” ut, vilket delvis skulle kunna grunda sig i att det saknas en fysisk 

aktivitet, men även faktorn att kvinnan “gör sig till” för bilden. 
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”Kom och se mig jag kommer snart stå naken på scen... och spänna mig” (David 2017-01-

30).  

 

Som det verkar tycks kvinnans posering associera till en bikinifitnesstävling. En sådan tävling 

går även ut på att använda sitt kroppsliga utseende som tävlingsredskap, där personen med 

“bäst” kropp vinner. Bikinifitness kan jämföras med en annan gren inom samma genre, näm-

ligen bodybuilding. Bikinifitness och bodybuilding bygger på liknande grunder. Det handlar 

om att gestalta den rätta kroppen, vilket sker med hjälp av posering och kläder som synliggör 

majoriteten av kroppen. Som tidigare nämnts vinner den som har den bästa kroppen av alla. 

Som Scraton och Flintoff påpekar har detta även förknippats med feminina praktiker, där flera 

manliga tävlande har kritiserats av just denna anledning (Scraton & Flintoff 2002:248). Detta 

är intressant i relation till att mannen på bild 4 fick så mycket kritik för att han tycks flexa och 

posera i syfte att visa sina muskler. Ses det kanske som lite “tjejigt”? I denna fråga vill vi hänvisa 

till författaren Maud Eduard som i boken, Kroppspolitik, nämner att kvinnor och kvinnlighet 

länge har förknippats med kropp, kön och sexualitet. Kvinnokroppen ses därför som åtkomlig 

för män, ett objekt för dem att fantisera om och väcka sexuell lust. Män däremot är relativt fria 

till sina egna kroppar som istället ses som en “social och politisk resurs” (Eduards 2007:17f). 

Det skulle därför inte vara omöjligt om detta bidrar till bilden av bodybuildingtävlingar som 

en feminin praktik, eftersom kroppens utseende är i fokus och används som ett tävlingsred-

skap, där bästa utseendet ska utses av åskådare. Om träning länge setts som en manlig praktik 

kanske friktion uppstår då träning “blandas” med det som tolkas vara feminina praktiker. 

 

3.3 Kan kvinnor vara starka på riktigt? 

 
“Jo men den här känns ändå motiverande” (Karin 2017-01-30).  

 

Deltagaren syftar på bild 2 som också föreställer en kvinna. Även denna kvinna bär ett par 

åtsittande träningstights och en kortare hoodie som visar en del av magen. På bilden är kvin-

nan stående i en position där hon lyfter en skivstång med stora vikter på varje sida av stången 

på sina axlar. Även på denna bild tycks rumpan vara i fokus. Som i tidigare situation fick denna 

bild positivare åsikter delvis tack vare att kvinnan på bilden utför en aktivitet- “Och så tränar 

hon... på bilden, hon står i en övning” (David 2017-01-30). Deltagarna menade även att till 

skillnad från många andra kvinnor såg faktiskt denna kvinna stark ut, på riktigt. 

                                                                        
Emil: [...] asså som tjej då är det ju... asså jag tycker det ser som, nu vet jag inte vad det är 

för vikter men det ser ganska tungt ut [...] som tjej kanske det ofta är... amen liksom mer åt 
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det här hållet att man poserar (pekar på bild 3). Och här tycker jag det är lite mer att hon... 

hon ser ju stark ut på riktigt och inte bara ha ätit sig fitness typ (Fokusgrupp 2017-01-30). 

 

Uttalandet ger oss uppfattningen att det tycks finnas föreställningar om att kvinnor inom FOS 

generellt poserar, bantar för att få synliga muskler och inte är starka på riktigt. Att det i vårt 

samhälle finns normer och föreställningar som framställer kvinnor som noga med utseende, 

timida och ett fysiskt svagare kön än män (Connell & Pearse 2015:59–142) är för oss ingen 

nyhet. Däremot är det intressant hur dessa normer och föreställningar tenderar att “följa med” 

in i FOS. 

Johansson menar att fitness tidigare har setts som en typisk “manlig” träningsform, och 

främst rört sig om hur en formar och skulpterar kroppen. Idag har träningsformen utvecklats 

till att inkludera både män och kvinnor. I denna utveckling har det även skett en förändring av 

företeelser som träningsformen innefattar. Johansson nämner exempelvis tidningen Fitness, 

som förutom träning även rör ämnen som “rätt” kost, livsfrågor och klädinspiration. En kan 

även se en majoritet av kvinnor på de bilder som gestaltas i tidningen. En träningsform som 

tidigare setts som manlig och endast handlat om att forma och stärka kroppens muskelmassa 

tycks idag ha utvecklats till en mer feminin träningsform (Johansson 2006: 129f). Ämnen som 

vikt, kläder, utseende och livsfrågor tycks, i det Johansson förklarar, framstå som traditionella 

“kvinnoämnen”. Föreställningar om kvinnlighet är som vi ser det fortfarande kopplade till bil-

den av kvinnan som det “utseendefixerade”, timida och svaga könet. Kan det vara så att denna 

bild även påverkar hur vi ser på kvinnor som är aktiva inom gymkulturen? Att det exempelvis 

finns en föreställning om att kvinnor sällan främst fokuserar på styrka och muskelbyggande, 

utan att “feminin” träning istället blir en fråga om vikt och skönhet. Möjligtvis skulle detta 

kunna vara en förklaring till vår deltagares förvåning gällande bild 2 då den möjligtvis motsä-

ger bilden av kvinnlighet. 

Utöver kvinnliga normer och ideal inom gymkulturen menar Johansson att samhället ge-

nerellt porträtterar ett kvinnligt ideal med stort fokus på just skönhet och kropp (Johansson 

2006:143).  Detta kulturella ideal har även resulterat i att många, framför allt unga kvinnor 

har utvecklat olika typer av ätstörningar som exempelvis anorexi (Johansson 2006:143f). Be-

greppet anorexi har även använts som jämförelse i debatt och kritik mot kvinnor som tränar 

bodybuilding. Scraton och Flintoff (2002) lyfter denna form av debatt där de påstår att kvinnor 

som tränar bodybuilding har setts som “överdrivet” muskulösa. Debatten har bland annat 

handlat om att kvinnligt bodybuildingutövande setts som ett självskadebeteende och ett sätt 

att göra sig själv “okvinnlig”. Det har då jämfört kvinnlig bodybuilding med anorexia. De menar 

att kvinnor som lider av anorexi vill “fly sina kvinnliga drag”, det vill säga sina former och på 

sätt se ut som ett barn. På samma sätt menar de att kvinnliga bodybuilders också flyr sin kvinn-

lighet, men att de i detta fall strävar efter att se ut som en man (Scraton & Flintoff 2002:242). 
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Vi anser att detta återigen tyder på att träning länge setts som en mansnorm, och för att kvin-

nor skall kunna få ses inkluderade inom FOS måste de även här särskiljas från män; genom att 

män och kvinnor tilldelas olika ideal inom FOS, men också genom att kvinnor exkluderas ba-

serat på föreställningar om manligt och kvinnligt. Som vi ser det verkar det även vara mycket 

svårt för att kvinnor att leva upp till denna “rätta” kvinnlighet, särskilt inom gymkulturen. 

Detta då de skall vara smala, men inte för smala då det kan tolkas som anorexi och att kvinn-

ligheten har gått förlorad. Utöver att vara smala skall de också ha muskler, dock inte “för” stora 

muskler med risken att se ut som män och även då förlora sin kvinnlighet. Det verkar alltså 

inte bara vara män inom FOS som får förhålla sig efter ramar och normer för att uppnå den 

rätta maskuliniteten. Även kvinnor inom FOS kan sägas ha väldigt svårt att leva upp till ett 

könsideal, kanske på grund av att FOS fortfarande i grund och botten ses tillhöra den hegemo-

niska maskuliniteten? 

På grund av ett skillnadsskapande mellan kvinnor och män skulle denna mansnorm i sin 

tur kunna upprätthållas och bekräftas. Även Scraton och Flintoff (2002) använder sig av ett 

liknande perspektiv i tal om bodybuilding. Trots att mäns tävlande inom bodybuilding har ho-

tat bilden av manlighet bidrar kvinnors deltagande inom bodybuilding till att mäns tävlande 

istället har normaliserats och bibehåller den manlighet som tidigare varit hotad av tränings-

formen. Scraton och Flintoff menar att det är när dessa sociala kategorier ställs emot varandra 

som män får en överordnad position medan kvinnor blir underordnade. Däremot, om en end-

ast ser till mäns tävlande som en kategori för sig faller detta tillbaka på ett genusutmanande 

och hotar bilden av manlighet (Scraton & Flintoff 2002:248). Vi ser detta återigen som ett 

starkt tecken på att en dikotomi mellan män och kvinnor är starkt närvarande även inom 

FOS.         

                         

3.4 Att vara, eller inte vara svettig? 

 
Connell menar att idrott är strukturerad av sociala maktförhållanden. Genom tävling och hie-

rarki erhåller män en dominerad position över andra män, och genom dominans och exklude-

ring erhåller män en dominerad position över kvinnor. Denna struktur bekräftas och reprodu-

ceras med hjälp av “kroppsliga uppträdanden” som är kopplade till genusföreställningar (Con-

nell 2008:94).  Vi anser att detta även går att koppla till gymkulturen. Genom att försöka belysa 

dessa kroppsliga uppträdanden ger det oss även möjlighet att problematisera och synliggöra 

eventuella resultat av hegemonisk maskulinitet. Vi tycker oss exempelvis kunna se uttryck för 

detta i några av våra deltagares påståenden. Vi har tidigare diskuterat och analyserat våra del-

tagare positiva uppfattning av bild 6, delvis på grund av att mannen på bilden såg svettig ut. 

En tanke var då om deltagarna såg svett som ett tecken på rätt fysiskt utförande. Det är dock 
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intressant hur detta verkar variera beroende på situation, eller person. Nedan följer ett exem-

pel där deltagarna diskuterar hur det skulle vara om kvinnan på bild 3 blev svettig bärandes 

sina träningstights. 

 
Emil: Men börjar man svettas i den där asså... jag tänker ju typ rumpan och få som svett 

där, det kommer ju se lite roligt ut 

[---]                                                                                                                                                    

Mathilda: Men vad skulle hända om hon hade svett i rumpan? 

Karin: Dåser man det 

Mathilda: Men man blir väl ändå svettig... eller? 

Emil: Men är hon det? Eller är hon bara där och tar kort? (Fokusgrupp 2017-01-30). 

 

I denna situation verkar det inte uppfattas som lika positivt att bli svettig. Deltagarna verkar 

vara rädda för att kvinnan skall bli synligt svettig i rumpan, vilket kan ses som fel ställe att bli 

svettig på. Detta kan även tolkas som grundat i en föreställning om att kvinnor som är svettiga 

uppfattas som oestetiska (Petersson McIntyre 2005:3). Som vi tolkar det verkar det inte heller 

vara givet att kvinnan på bilden faktiskt är svettig eller är där för att träna, utan deltagarna 

verkar snarare uppfatta det som att hon är där för att ta kort på sig själv. 

  Med koppling till Connells teori om att maktförhållanden realiseras genom kroppsliga upp-

föranden ser vi tecken på det i detta tidigare exempel. Deltagarnas kritiska attityd gentemot 

bild 4 kan därmed tyda på att mannen inte ansågs ha rätt uppträdande, han var inte svettig 

och bara tränar gym. Eftersom han inte upprätthåller det rätta uppträdandet faller han offer 

för den sociala strukturen och ses som “lite sämre” än mannen på bild 6, som tycks ha rätt 

uppträdande. På liknande sätt och på samma grunder skulle även kvinnan kunna falla offer för 

denna struktur om det vore så att hon var svettig på rumpan. Men i en sådan situation baserad 

på fel kvinnligt uppträdande, vilket även kan ses upprätthålla mäns maktposition. De tycks 

även vara förväntat av kvinnan att hon bara är på gymmet för att ta kort, på grund av att hon 

tar kort på sig själv. Mannen på bild 6 tar också kort på sig själv, men med hjälp av någon 

annan eller möjligtvis självutlösare, vilket dock inte är något som deltagarna nämner eller kri-

tiserar, utan tolkar det som att han är där för att träna. 
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4. Gymmet: köna(n)de maskiner, instrukt-
ioner och miljöer 

 

Som fortsättning på vår studie ansåg vi att det vore intressant att undersöka hur gymmets miljö 

kan komma att påverka de människor som rör sig där samt om de som tränar kan komma att 

påverka varandra. Som grund till detta kapitel använder vi oss av material från vår observation, 

kombinerat med material från vår bildanalys, fokusgrupp och observation för att kunna ge-

nomföra en mer omfattande analys. 

 

4.1 Köna(n)de maskiner 

 
Gymmiljön innefattar omgivning, färger, känsla men även människors kläder, övningar, bete-

ende och så vidare. Ett av de resultat vi fick fram efter att vi genomfört vår observation var att 

vi kunde se att de maskiner som tillhandahålls på IKSU visar en tvetydighet kring kvinnors 

tillgång till träningskulturen, då specificerat styrketräning och fitness. Med dessa träningsma-

skiner följer en beskrivning som hjälper hen som ska träna att utföra övningen rätt. Beskriv-

ningen visas med hjälp av en människokropp, där majoriteten visar upp manliga kroppar. En 

liten del av maskinerna tillåter den kvinnliga kroppen att finnas med. När kvinnan finns med 

på beskrivningen är det dock vid särskilda maskiner, maskiner som är fokuserade på ben och 

rumpa, men även axlar som kan komma att bidra till mer formade armar för att kunna skapa 

en mer tonad muskulatur. Detta går att koppla till det Petersson McIntyre (2005:810) disku-

terar kring att kvinnor ska vara försedda med tonade muskler för att ha den rätta kroppen. I 

dessa maskiner finns även en illustrerad människokropp med kroppen i genomskärning för att 

visa vilka muskelgrupper som kommer arbeta i den aktuella maskinen. Denna kropp är dock, 

på varenda maskin, den manliga. Trots kvinnors växande del i träning utgår alltså FOS ändå 

från den manliga kroppen (Petersson McIntyre 2005:810). Detta kan kopplas till det Connell 

(2008:117) diskuterar kring den hegemoniska maskuliniteten. Denna norm är den domine-

rande, vilket kan komma att påverka sådana här saker. De stiliserade manskroppar som illu-

strerar majoriteten av träningsmaskinerna hjälper till att skapa en atmosfär av manliga nor-

mer, där manskroppen blir likställd med att veta hur en gör och hur det ska vara (Petersson 

McIntyre 2005:810). 
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Att maskiner där illustrationen bestod av kvinnor var fokuserade på ben och rumpa går 

även att koppla till bild 2 och bild 3 (se bilaga 1). Kvinnorna på bilderna tränar inte på sådana 

maskiner men fokus för dem är rumpan. Kvinnan på bild 2 tränar rumpa med hjälp av en skiv-

stång och hon på bild 3 poserar på ett sätt som får rumpan att framhävas. De kvinnor vi såg 

kring stretchmattan via vår observation (se bilaga 2) var att de kvinnor som befann sig i detta 

rum inriktade sin träning på rumpa och lår. De tränade även med lättare vikter om de ens 

använde några vikter förutom kroppsvikten. Alla kvinnorna i detta rum var smala och i nor-

malvikt, vilket vi uppfattar som normerande. I detta rum fanns även en affisch på väggen som 

visade bilder på olika stretchövningar samt tillhörande beskrivning. På dessa bilder var det 

endast kvinnokroppen som användes. Det skulle kunna kopplas till det Petersson McIntyre 

(2008:812) menar att kvinnor ska inneha en smidighet i deras kroppar för att vara ”rätt”. 

Sådana beskrivningar som återfanns på affischen med stretchövningar samt på de maski-

ner som visade kvinnokroppen kan enligt oss komma att påverka kvinnors träning. De kan 

tänkas välja att lägga sitt fokus på rumpa och ben men även att sedan stretcha för att kunna 

bevara eller förbättra en smidighet. 

Vi uppmärksammade detta även kring männens träning. När vi genomförde vår observat-

ion la vi märke till att i rummet ”Skivstången” (se bilaga 2) var det endast män som befann sig. 

Rummet innehöll ställningar med tillhörande skivstänger och viktplattor. Vi anser att miljön i 

detta rum kändes väldigt ”hårt och tuff”, vilket vi ser likheter med på bild 4, mannen ser tillsy-

nes ut att röra sig i en liknande miljö. Vi tolkade denna miljö som något som ger ett mer hårt 

intryck då det endast är ställningar som kan träna olika delar av kroppen, detta något som även 

kom fram under diskussionen som fokusgruppen ägnade sig åt. 

 
Karin: Det här är ju som rått, det här är ju mer som en bunker ner i jorden (pekar på bild 

4) (Fokusgrupp 2017-01-30). 

 

Karin menade alltså att miljön som återfanns på bild 4 gav intrycket av något rått och något 

som liknande en bunker. Vi tolkar även detta som att det mer är välkomnande för det masku-

lina än det feminina på grund av det föreställningar som finns om kön. Vår tolkning av detta 

grundar sig i det vi under vår observation uppmärksammade, då det visade att mer män rör 

sig kring fria vikter och rum likt ”Skivstången”. Detta kan även tänkas bidra till att män därmed 

känner sig mer välkomna då träning innefattar fria vikter. 
 

Karin: Ja den här känns mer som… ja men sånhära… riktig styrketräningslokal bara (Fo-

kusgrupp 2017-01-30). 

 

Precis som Karin kunde vi känna att det kändes som en renodlad styrketräningslokal. Detta 

gav oss därmed samma känsla som för ”Skivstången”. Även i rummet ”Trädrummet” (se bilaga 
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2).  där de fria vikterna, framför väggen full med speglar, infann sig en liknande känsla, vilket 

kan bero på att det finns mycket hantlar på olika ställ och att det endast rörde sig män där. 

Männens överrepresentation i liknande miljöer kan tolkas som bidragande till att kvinnor inte 

känner sig lika välkomna i jämförelse med män. Alla män som återfanns vid denna plats såg 

ut att ha en muskulös överkropp, vilket mycket väl kan bero på att män, som vi påpekar tidi-

gare, kopplas till muskler och styrka (Herz & Johansson 2011:41) med stort fokus på överkropp 

(Cordes et al. 2016: 250). Sådana föreställningar reproduceras alltså i gymmet, både genom 

människors agerande och genom hur gymmet är uppbyggt. 

 

4.2 Nutidens catwalk 

 
Förutom en skillnad på träningsform och muskelfokus var det även något annat som vi upp-

märksammade vid vår bildanalys och något som förstärks i kombination med vår observation, 

detta var hur en väljer att uttrycka sig med hjälp av kläder. Männen tenderade att bära linne 

eller t-shirt. Vi drar slutsatsen att detta beror på att det inte ska vara allt för varmt, men även 

för att sådana kläder synliggör armmuskler.  Förutom överdelarna bar de flesta på IKSU sport 

shorts eller mjukisbyxor. Om männen hade träningstights var det alltid under ett par shorts, 

inga av männen bar enbart träningstights. Vi anser att detta beror på att träningstights tillhör 

den kvinnliga klädkoden, något som även går att se på bild 4, bild 5 och bild 6, de kläder som 

männen valde att bära på dessa bilder är de kläder som vanligtvis återses på IKSU bland män-

nen. Dock såg vi ej någon med bar överkropp. Färgerna på kläderna gick i mörka färger, det 

var svart, grått och mörkblått som var dominerande kring männen. 

Detta till skillnad från kvinnorna där majoriteten bar färgglada överdelar. Överdelarna var 

i form av t-shirt eller tight långärmad tröja. Något vi uppmärksammade på IKSU var att alla 

kvinnor bar träningstights. Av män och kvinnor kunde vi se att det var kvinnorna som till stor 

del bar träningskläder med funktionsmaterial och matchade mer, medan männen inte gav in-

trycket att vara så medvetna om sin outfit. I Jacobssons (1994:152) studie Kläder som språk 

och handling: om unga kvinnors användning av klädseln som kommunikations- och identi-

tetsskapande medel’ framkom det att yngre människor anser att det är viktigt att kläderna är 

rätt. Med rätt menade de rätt modell och rätt färger. Vår tolkning av detta är att det är viktigt 

för människor att få smälta in i olika sammanhang, vare sig det är på gymmet eller för att ge-

nerellt vara en del av kulturen som finns vid styrketräning och fitness. 

Detta med kläder går att koppla till Petersson McIntyre (2005:808ff) som menar att trä-

ningskläder för kvinnor ofta är mer figurnära, men att de samtidigt ska vara funktionella och 

sköna. Träningskläder ska kunna visa upp de rätta kroppsdelarna, och detta med hjälp av att 

kläderna ska hålla in och forma kroppen för kvinnor men i mindre grad för männen. Kläder är 
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även med och skapar föreställningar kring könstillhörighet genom att visa kläder anses vara 

de rätta beroende på vilken kropp det handlar om (Jacobsson 1994:196). 

 
Emil: Men det här känns ju som… ja nutidens catwalk… asså det är ju som ändå… hon har 

ju på sig modekläder typ. I träningsform. Det här (pekar på byxbenen, bild 3) jag vet inte 

ens vad det kallas… vafan?... (Fokusgrupp 2017-01-30). 

 

Trots att vi tolkar att träningskläder för kvinnor ska matcha, får de inte vara allt för moderik-

tiga – det sker även här en balansgång. Som Emil säger delges inte kvinnor den rätten att få 

klä sig hur de vill med tanke på att det kan bli ”för mycket”. Det kan leda till att träningen ses 

som en catwalk beroende på klädval. Det får inte vara för mycket eller för lite, det ska hela 

tiden vara lagom. Det var även en attityd som tydligt kom fram vid vår fokusgruppsdiskussion 

om bild 3 när de talade om hennes gröna kläder. Hon har en kortare tröja som blottar magen 

samt ett par tights med en form av snörning vid anklarna. 
 

Karin: Men den här är mer för uppmärksamhet (Fokusgrupp 2017-01-30). 

 

Karins påstående är något som tydligt visar hur kläder för kvinnor kan bli ”för mycket” och 

därmed kritiseras och ses ned på. Förutom detta menar Petersson McIntyre (2005:809) även 

att kvinnor blir oestetiska så fort de börjar att svettas under sin träning. Kvinnor får inte an-

stränga sig allt för mycket för då blir de för svettiga för vad som är tillåtet. Som fortsättning av 

diskussionen om kvinnan på bild 3 börjar vår fokusgrupp att tala om att hur det skulle bli om 

hon började svettas i hennes kläder. Och hur hon vill ha uppmärksamhet av alla. Då det enligt 

våra deltagare inte ligger något fokus på träning i bilden kan det därmed tolkas som att använ-

dandet av vissa kläder blir synonymt med att visa upp sig och sin kropp och därmed bli inbju-

dande för andra människor. 

 
Sissela: Men vem… ska bilden rikta sig till? Vem vill hon ha uppmärksamhet från? 

Karin: Andra personer 

David: Alla! 

Karin: Alla ja (Fokusgrupp 2017-01-30). 

 
Emil: Men börjar man svettas i den där asså… jag tänker ju typ rumpan och få som svett 

där, det kommer ju se lite roligt ut (Fokusgrupp 2017-01-30). 

 

Emil antyder att hennes tights är gröna och därmed kommer svetten tydligt synas om hon vid 

träning anstränger sig så att hon börjar svettas. Om svetten skulle bli tydlig skulle det se roligt 

ut och därmed tolkar vi det som att det inte är acceptabelt för kvinnor att ta i och svettas i 
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samma grad som det är för män. Genom vår analys har vi kommit fram till att dessa attityder 

kan komma att påverka människors rörelse inom gymmet och FOS i kombination med hur 

maskiner presenteras men även hur andra människor påverkar med sina rörelser. 

 

4.3 Motivation eller press? 

 
Emil: [---] vill va nånting… det tänker jag mycket på. Asså kanske… små, unga tjejer som 

vill… vill liksom se ut sådär. Jag tror att hon har mycket följare därifrån också. Att det är på 

nå sätt, ett ideal som är ganska… i tiden (Fokusgrupp 2017-01-30). 

 

Med koppling till det Emil säger, att kvinnor med sådana bilder som de publicerar under #Ica-

nIwill bidrar till att påverka andra kvinnor, anser vi att detta sker med bilder på både män och 

kvinnor. Det är ingenting som endast gäller kvinnor. Den hegemoniska maskuliniteten är nå-

got som påverkar män i allra högsta grad genom att de jämför sig och sin kropp med andra. 

Vad är det då som händer med människors attityder när det ofta utgås från en idealbild av hur 

kroppar ska vara? 
 

Emil: Är det inte det som det är så mycket nu… Att tjejer ska ha en bra rumpa och smal 

mage. Och killar ska ha stora biceps och… Alltså som att det ska se… (Fokusgrupp 2017-01-

30). 

 

Emils menar alltså att kvinnor ”ska” ha en bra rumpa och en smal midja, medan män ”ska” ha 

stora biceps. Det är ordet ”ska” som lägger en stor vikt vid vad som anses vara rätt eller fel. När 

Emil säger det han gör, vem utgår han ifrån? Är det samhället som säger det eller är det han 

själv? Vi tolkar det som ett samspel mellan båda. Det är samhället rent generellt som grundar 

dessa attityder kring kroppar. När människor hör ordet ”ska” i samband med FOS kan vi tycka 

att det inte är något konstigt med att människor utgår från andras kroppar när det gäller synen 

på sin egen. 

  Under vår observation kunde vi se att kvinnor tenderar att klä sig och träna som alla de 

andra kvinnorna på gymmet. Detta kan ses som ett exempel på hur ordet “ska” har stor bety-

delse. Ordet “ska” kan tolkas som något som är bestämt, och därmed att det bör vara så. Om 

en kropp “ska” vara på ett specifikt sätt kan därav ordet “ska” bidra till ett måste att se ut som 

“alla” andra kroppar. Extra tydligt blir det med kombinationen av Emils påstående och den 

träningsform vi såg att kvinnor utförde. Det var just, som tidigare nämnts, rumpan och den 

smala midjan det handlade om. Detta gäller inte bara kvinnor utan även män. Även där såg vi 

på IKSU sport hur de valde att uttrycka sig via kläder, muskler och träningsform. Då killar ska 
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ha stora biceps ses detta som ett uttryck för den manliga normen och därmed bör män utgå 

från denna och förhålla sig till den för att bli det ”rätta”. 

  I och med att en kan välja att gestalta sin kropp via bilder offentliggjorda via Instagram 

kommer detta automatiskt att på något sätt påverka människor. 

 
Karin: Men kläderna visar ju liksom snygga kroppar. Eller bristen på kläder. 

David: Åtsittande kläder och visa… 

Karin: Hud (Fokusgrupp 2017-01-30). 

 

Genom att välja att visa kläder som förmedlar föreställningen om snygga kroppar, kan en även 

välja att gestalta sin kropp med mer hud. På bild 1, bild 2 och bild 3 kan vi tydligt se att kvin-

norna blottar sin mage för att inget tyg döljer magen. Många av de bilder på kvinnor vi såg på 

#IcanIwill påminde om de bilder som vi genomförde vår bildanalys av, vilket kan förstås i form 

av en cirkel. När en person börjar lägga upp bilder med syftet att visa upp kroppen genom en 

specifik pose kan detta komma att påverka andra människor till att göra samma sak. En person 

blir tillslut flera och sedan fortsätter det på detta vis, vilket kan komma att påverka människors 

kroppsuppfattning generellt. Detta då de kroppar som visas på bilderna anses representera det 

som anses vara en “snygg” kropp. När Karin syftar på bristen på kläder kunde vi ana en ironi i 

detta. Enligt oss ansåg Karin att det ses som något negativt att visa sin mage på detta sätt. Vi 

tolkar detta som att det ändå ses som negativt att visa sin kropp med för ”mycket” hud, samti-

digt som de ska vara åtsittande kläder som visar upp kroppen. Det är inte bara blottande av 

hud eller formandet av kroppen med hjälp av kläder som diskuteras utan även hår. 
 

Karin: Och håret utsläppt det tänker jag på direkt, det är för uppmärksamhetens skull 

Emil: Jaa (tyst paus). VEM fan tränar så? 

Karin: Nej man tränar inte med håret sådär 

Jasmin: Men dom som tränar styrka... har väl… brukar väl ha håret så eller? 

Karin: Men gud så obekvämt... eftersom det ba iiuuu (gestikulerar obehag) (Fokusgrupp 

2017-01-30). 

 

Våra deltagare diskuterar kring bilderna på kvinnorna, och syftar på bild 2 när de talar om att 

de som tränar styrka brukar ha håret på detta vis. På bild 1 och bild 3 har kvinnorna utsläppt 

hår som ligger på båda sidorna av halsen. Kvinnan på bild 2 har fört sitt hår genom baksidan 

på sin keps. Dock ser vi inte att det är uppsatt utan endast att håret inte är vid ansiktet. Det de 

har gemensamt är att samtliga tre har längre hår. Vid vår observation kunde vi märka att de 

flesta kvinnorna hade längre hår, men att de flesta faktiskt hade det uppsatt i en tofs. Det kan 

tänkas att ett utsläppt hår kan vara en del av bilden som används, därigenom blir det även ett 

ideal att kvinnor ska ha långt hår. 
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Karin: Sen har hon rufsigt hår också, alltså det är ju en sexig bild 

Emil: Absolut, det håller jag med om. 

Karin: Eller den ska förmedla. 

Jasmin: Men det känns liksom som att hon ska locka till eller som hon ska marknads-

föra byxorna så känns det som att hon borde göra något för att locka till sig kvinnorna i 

stället. Det känns som att det här är mer lockande för män (Fokusgrupp 2017-01-30). 

 

Det är inte bara att kvinnor på bilderna har långt hår, utan det kan också finnas en ”baktanke” 

med varför kvinnor knäpper bilder med utsläppt hår. I takt med att människor alltmer börjar 

visa hud på bilder och samtidigt ha långt hår, som vi kunde se på #IcanIwill, växer även atti-

tyder kring sexighet fram, som hos vår fokusgrupp. När Karin, Emil och Jasmin diskuterar 

kring bild 1 så associeras ett långt rufsigt hår och ett blottande av magen som en sexig bild som 

ska locka män. De anser att hon skulle valt en annan pose för att locka till sig kvinnor. Här 

skapas en bild av vad som tillåts som posering innan det blir enbart en strategi för att locka 

män. Vi kan tycka att detta inte är något som ska bidra till något lockande, utan att en ska 

kunna gestalta sig själv hur en vill. Dock är det så att så fort något ideal skapas startar även ett 

måste av att hitta något negativt, vilket kan bidra till att det skapas dikotomier.  

Även bilder på män visar blottad hud, och detta vid de delar av kroppen där det anses att 

de ska ha sina former. Bland männen bar två av dem keps medan den tredje hade ett lite längre 

hår som var uppsatt till häften. Enligt oss går det att utläsa att männen med keps, bild 4 och 

bild 6, hade kortklippt hår under sina kepsar. I vår bildanalys och fokusgrupp var det dock 

inget som antydde att detta var något som var lockande för kvinnor. Här kan vi se en tydlig 

skillnad på de attityder som finns angående män och kvinnor. Män antas få ta större plats och 

inneha en bredare yta att röra sig på, medan kvinnor ofta blir begränsade och förminskade till 

en större grad. 

Med gestaltningar som dessa av kroppar följer även en föreställning om hur kroppen ska 

vara. Ger dessa bilder en motiverande bild eller blir det endast en hets? Gällande motivation 

kan det vara tvetydigt, våra deltagare pratade endast om bild 2 och bild 6 som något motive-

rande. En tolkning enligt oss kan då vara att de övriga bilderna bidrar till hets, eller en felaktig 

bild av träning. 
 

Sissela: Men tror ni man får högre självförtroende av att posta bilder på Instagram? 

David: Om man får 881 likes på sin överkropp, då tror jag att man får bra… 

Karin: Jo, jag tror också det… […] (Fokusgrupp 2017-01-30). 

 

David och Karin menar att avsändaren av sådana här bilder kan få ett högre självförtroende då 

de publicerar deras bilder, då de får likes på dem. Vi tolkar detta som att människorna får en 
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bekräftelse av deras träning och deras kroppar, vilket kan motivera dem till att fortsätta eller 

rent ut sagt skapa begränsningar och ett tvång om att måsta fortsätta se ut som en gör. Om ett 

högre självförtroende kan uppnås av avsändaren tolkar vi det som att mottagaren antingen 

motiveras eller hetsas till träning. Att jämföra sig med andra kan skapa ett negativt förhållande 

till sin kropp, då denna inte alltid uppfyller det som är rätt enligt normen. Vi anser att en kan 

tycka att ens ben inte är nog långa, rumpan inte nog formad, håret inte långt nog, att ens mage 

tenderar att samla fett på ”fel” ställe och så vidare. Wood-Barcalow et al styrker detta med sin 

studie. Kvinnorna som deltar i undersökningen menar att de istället för att utgå från sin egen 

kropp hela tiden utgår från andras kroppar (Wood-Barcalow 2010:109).  

Det kan tänkas att mottagaren av bilder kopplade till FOS blir motiverade, dock kommer 

de alltid utgå från andras kroppar och inte sin egen i bedömningen av ”rätt” kropp. Därigenom, 

anser vi, bidrar detta till ett skapande av en hets som kan komma att ta över en oavsett om en 

är medveten om det eller inte. Om en vill uppnå en specifik kropp som har de ”perfekta” attri-

buten enligt normen, men en inte uppfyller dessa kroppsideal, kan det komma att skapa en 

ännu mer negativ bild av en själv, då en inte klarat att uppfylla föreställningen om den rätta 

kroppen. Vi anser att det är viktigt att utgå från sin egen kropp och funktioner istället för att 

jämföra sig med andra. Enligt oss blir inte den ”rätta” kroppen synonymt med lycka och till-

fredsställelse, utan tillfredsställelse nås enligt oss genom att tycka om sin egen kropp och bli 

trygg i den precis som den är. Detta diskuteras i Nichole Wood-Barcalow et al (2010) studie 

“But I Like My Body”: Positive body image characteristics and a holistic model for young-adult 

women”. 

 
“We define positive body image as an overarching love and respect for the body that allows 

individuals to (a) appreciate the unique beauty of their body and the functions that it per-

forms for them; (b) accept and even admire their body, including those aspects that are 

inconsistent with idealized images; (c) feel beautiful, comfortable, confident, and happy 

with their body, which is often reflected as an outer radiance, or a ‘‘glow;’’ (d) emphasize 

their body’s assets rather than dwell on their imperfections; (e) have a mindful connection 

with their body’s needs; and (f) interpret incoming information in a body-protective man-

ner whereby most positive information is internalized and most negative information is 

rejected or reframed” (Wood-Barcalow et al. 2010:112). 

 

Enligt oss blir det påtagligt att människor inte vill inse att deras kroppar är bra som de är när 

de jämför sig med andra. Vi tolkar det som att det skapas kritiska blickar mot individen själv, 

istället för att förstå att alla kroppar är olika och därmed besitter olika möjligheter. Om män-

niskor skulle kunna utgå från sina egna kroppar och acceptera dem som de är och inte falla för 

normer om kroppar – där föreställningen om att vara smal och ”lagom” tonad, ha en muskulös 

överkropp med ”lagom” definierade muskler dominerar – så kan detta bidra till att skapa en 
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större positivitet: En positivitet som kan komma att gör en trygg med sig själv genom olika 

aspekter såsom citaten ovan säger men även kunna förhindra att allt mer normer kring hur 

kroppen ska se ut skapas. 
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5. Avslutande diskussion 

 
Syftet med denna uppsats var att analysera och diskutera hur könsnormer skapas och re-

produceras inom fitness- och styrketräning, samt att kunna besvara våra frågeställningar 

som vi här återger; Hur skapas föreställningar om träning? Hur framställs föreställningar 

om rätta kroppar? Hur gestaltas normer om manligt och kvinnligt inom fitness- och styr-

keträning? Vad finns det för attityder gentemot bilder på män och kvinnor inom fitness- 

och styrketräning? 
I vår materialinsamling valde vi bland annat att använda oss av bildanalyser, detta då 

vi dagligen möts av bilder inom sociala medier (Aspers et al. 2004:10). Vi såg att Instagram 

kunde var en bra domän att basera vår studie på, då sociala medier kan tolkas ha ett stort 

inflytande på människor i dagens samhälle. För att inte använda ett specifikt konto och 

riskera att hänga ut någon specifik människa eller specifikt konto valde vi att utgå från 

hashtagen ‘#IcanIwill. Utifrån ‘#IcanIwill’ valde vi att slumpmässigt välja ut ett antal bil-

der som vi sedan sorterade tills vi slutligen hade sex stycken bilder. Hälften var på kvinnor 

och andra hälften var på män. Människorna på bilderna presenterades på olika sätt, men 

hade ett samband då de alla var kopplade till FOS. Vi kunde med hjälp av vår bildanalys 

tydliggöra att män och kvinnor presenteras på olika sätt då de har olika normer att anpassa 

sig till. Schroeder (2004:86) menar att bilder kan producera och reproducera skillnader 

mellan män och kvinnor, vilka baseras på vilket biologiskt kön individen har. 
    Enligt oss kunde detta kopplas till ‘#IcanIwill där människor till stor det väljer att pre-

sentera sin kropp utifrån de kroppsnormer som finns kopplad till deras kön. När vi genom-

fört vår bildanalys kunde vi synliggöra hur könsnormer kan komma att påverka människor. 

Våra bilder på kvinnorna tolkades som att de upprätthåller en norm om att kvinnor ska 

vara smala med “rätt” muskulatur, denna rätta muskulatur ska vara tonad, så att den inte 

är för mycket eller för lite. Att muskulaturen inte får vara för lite eller för mycket, skapar 

en snäv gräns som kvinnor bör förhålla sig till. Männen på bild såg i sin tur ut att represen-

tera en manlighet som innefattar muskler och styrka. Vi tolkade att dessa muskler främst 

var lokaliserade till överkroppen. Vi ansåg att hur dessa människor valde att presentera sig 

är med att producera och reproducera de redan existerande kroppsnormer som FOS inne-

fattar. 
        Med hjälp av bilder som dessa skapas det föreställningar om vad som är den “äkta” 

kroppen. Detta är något som enligt oss skapar en problematik gällande människors kropps-

uppfattning. Som exempel diskuterar Gillen (2015:68) om normer gällande maskulina och 

feminina kroppar och menar att dessa normer kan komma att påverka människors själv-

känsla gentemot sina kroppar. 
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Med användandet av fokusgruppmetoden har vi undersökt människors attityder gente-

mot bilder på män och kvinnor som utövar styrketräning, där vi bland annat kunde upp-

märksamma tankar om hur en bör träna och visa upp sin kropp. Utifrån fokusgruppen fick 

vi dessutom en uppfattning om deltagarnas tankar om män och kvinnor inom FOS som vi 

sedan analyserade med hjälp av litteratur. Enligt vår tolkning verkar det finnas en hel del 

förhållningssätt och regler att leva upp till för att platsa inom FOS, vilka dessutom verkar 

vara svåra att leva upp till. En av dessa regler som vi uppmärksammade var exempelvis hur 

en bör visa upp kroppen på ett sätt som anses vara korrekt, detta med “rätt” posering på 

bilder. Att posera på ett sådant sätt att personen tycks utföra en träningsövning tolkas som 

rätt sätt att presentera sin kropp på. Dock uppstod friktion då en person poserar på en bild 

utan att utföra en aktiv övning. Då maskulinitet konstitueras genom kroppsliga handlingar 

(Connell 2008:95) kan detta i sin tur tänkas påverka deltagarnas negativa bild av ett pose-

rande utan fysisk handling. Ett sådan poserande kan även tänkas ge bilden av ett omanligt 

uppträdande. Det framkom även att deltagarna såg posering som en traditionell kvinno-

syssla, vilket även kan vara en anledning till varför män som tävlar inom bodybuilding an-

ses utföra en feminin praktik.  
Vi kunde även utläsa regler om vad som är rätt träning, där exempelvis träningsformen 

bodybuilding ansetts utmana bilden av en “naturlig kropp” (Scraton & Flintoff 2002:241). 

Deltagarna verkade dra negativa kopplingar till personer som endast tränar styrketräning, 

detta då denna träningsform inte heller tycktes vara tillräcklig och gav deltagarna en passiv 

uppfattning. Trots att muskler och styrka har setts som en del i en mansnorm (Herz & Jo-

hansson 2011:41) tycks en mycket muskulös kropp inte vara eftersträvansvärd och möjligt-

vis ge en bild av en lite “överdriven” maskulinitet. 
    Det framkom även attityder kring den kvinnliga kroppen och de normer som följer med 

denna. För kvinnor finns det även begränsningar kring hur de får vara och inte vara. Del-

tagarna diskuterade kring kvinnors kroppar med tvetydighet. De menade att de ska vara 

smala och ha de “rätta” formerna, men samtidigt ska de inte vara för smala. Det verkar även 

finnas en snäv gräns mellan vad som är rätt och vad som är fel vad gäller kropp och träning. 

Petersson McIntyre (2005:812) bekräftar detta och menar att attraktivitet för kvinnor 

grundar sig i en platt mage och att musklerna ska sitta på “rätt” ställe, samtidigt som krop-

pen ska ses som lagom. Vi tolkar detta som att kvinnor inte får vara för smala för då riskerar 

de att uppfattas som anorektiska. Samtidigt som de inte får vara för smala ska de ha välde-

finierade muskler, dock inte för mycket. Om de bär på för mycket muskler kan de därmed 

riskera att uppfattas och bli sedda som manliga. Kvinnor måste såeldes förhålla sig inom 

“rätta” ramar för att inte riskera att bli sedda som anorektiska eller som manliga. Vi anser 

detta vara ett tydligt tecken på vilket smalt område kvinnor har att förhålla sig till. Våra 
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deltagare snuddade vid denna attityd då de menade att kvinnokroppen ska vara smal och 

muskulös, men inte för mycket åt något håll.   
Som vi tolkar det får män eller kvinnor inte vara allt för muskulösa. Samtidigt ska de 

träna på rätt sätt. Det återfanns även tvetydigheter mellan män och kvinnors träning, ex-

empelvis huruvida en får svettas eller inte. Som vi tolkar det verkar det inte vara lika posi-

tivt för kvinnor att bli svettiga som för män, och där det nästintill verkar vara ett krav. Det 

verkar även vara mer eller mindre positivt med svett beroende på kroppsområde. Enligt 

deltagarnas attityder till bilderna skulle det se ”lite roligt” ut om det hade synts att kvinnan 

blivit svettig i rumpan. 
I takt med att vår studie utvecklades valde vi även att genomföra en observation på 

IKSU sport för att kunna bekräfta eller dementera de attityder som framkommit vid vår 

bildanalys, samt vid mötet med vår fokusgrupp. Vi kunde med hjälp av observationen upp-

märksamma hur skillnader bland män och kvinnor kunde utläsas utifrån gymmets miljö 

generellt. Under vår observation fokuserade vi mycket på omgivningen som exempelvis 

maskiner, färgsättning samt inredning. Vi la även fokus på att försöka synliggöra eventuella 

skillnader i människors rörelser i gymlokalen samt deras val av träningsform. 
Trots att kvinnor till större del idag har blivit inkluderade inom FOS har denna trä-

ningsform länge varit manligt kodad (Petersson McIntyre 2005:810). Vi har delvis sett 

detta som en anledning till att träning fortfarande utgår från manskroppen. Vi kunde även 

bestyrka att styrketräning fortfarande utgår från manskroppen med hjälp av vår observat-

ion då vi uppmärksammade hur maskiner bidrar till att köna och att reproducera normer 

om kroppar. Vi kunde se att med maskinerna medföljer instruktioner som hjälper männi-

skor att utföra övningen som maskinen anses vara till för. Dessa instruktioner består i ma-

joritet av illustrationer av män som visar hur övningen ska utföras. Om det mot förmodan 

var en kvinna som instruerade övningen skedde detta vid de maskiner som fokuserade på 

ben och rumpa. Vi ansåg att detta skulle kunna tänkas bidra till att uppmana män och kvin-

nor att träna olika kroppsdelar. Connell (2008:117) menar att detta kan vara ett bevis på 

hur den hegemoniska maskuliniteten, som dominerande norm, kan komma att påverka 

människor. Även Petersson McIntyre (2005:810) bekräftar att de manskroppar som finns 

på majoriteten av maskinerna reproducerar föreställningen om att män är de som främst 

vet hur de skall användas. 
Förutom att instruktioner till maskiner bidrar till att köna kunde vi dessutom se hur 

rum kan bidra till att köna och påverka människor. I rum där det tränades med fria vikter 

upplevdes det vara en mer ”hård” miljö. Det var sparsam inredning, mörkade golv, tydligt 

lysrörsljus, speglar och en lukt av järn. I rum där maskiner fanns lokaliserad var det i stället 

en mer välkomnande miljö där det kändes mer trevligt att vistas. 
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Som resultat av detta ställde vi oss frågan om människor blir motiverade till att följa 

olika träningsideal, eller om de istället blir styrda? Vi skulle troligtvis säga att det är en 

kombination av båda, där en press till att uppnå den “rätta kroppen” ständigt är närva-

rande. Detta kan i sin tur bidra till att människor blir motiverade till att uppnå någon spe-

cifik kropp men samtidigt även pressade till att realisera denna. 
Vad kan då detta grunda sig i? Som vi ser det är det många olika saker som påverkar. Vi 

blir påverkade av bilder, människors attityder och gymmets miljö. Till råga på allt styrs vi 

även av långt inrotade normer och strukturer som “följer med”, trots försök att förändra 

dem. Slutligen vill vi återkoppla till frågan vi ställde oss i början av denna studie; “Vad 

händer egentligen när kvinnor får ta plats i det som länge setts tillhöra en mansnorm?” Vad 

vi har kunnat uttyda i denna studie är att mansnormen fortfarande är starkt påverkande 

inom FOS. Kvinnor har blivit inkluderade inom FOS och att träna styrketräning men då 

träning länge har förknippats med en manlig praktik påverkar det hur vi ser på dessa kvin-

nor. Att en dikotomi mellan män och kvinnor även existerar inom FOS är för oss idag ett 

faktum. Genom att män och kvinnor ständigt särskiljs genom olika typer av träningsfor-

mer, klädesplagg, träningsredskap, samt hur vår omgivning är uppbyggd bidrar till att upp-

rätthålla denna dikotomi. Dock är det våra egna attityder och föreställningar som, enligt 

oss, har den största påverkan. Även om inkluderandet av kvinnor inom FOS kan ses som 

ett steg mot jämställdhet är dikotomin mellan män och kvinnor fortfarande del av vår so-

ciala struktur. Det är också denna struktur som måste ändras. Förutom att vi idag kan se 

att den hegemoniska maskuliniteten fortfarande är dominerande inom FOS, ser vi också 

att det bidrar till exkludering av människor. Kvinnor uppmanas inte på samma sätt som 

män att bygga starka muskler och volym, utan skall fortfarande förhålla sig till traditionella 

såsom nya kvinnoideal. Inte nog med detta påverkas även män av denna hegemoni, där 

män som inte upprätthåller bilder av rätt maskulinitet riskerar att uppfattas som avvikande 

och exkluderas. 
Vi har som det ser ut idag tyvärr ingen konkret lösning på detta problem. Dock tänker 

vi att det inte heller är ett problem som går att lösa över en natt, utan istället krävs en lång-

siktig process till förändring. Enligt oss är det lätt att människor förbiser problem på grund 

av att det är del av vår upplevda vardag och verklighet. Vi ser även att stora samhällspro-

blem många gånger blir ett resultat av denna givna verklighet. Det vi som blivande kultur-

analytiker kan göra, som även denna studie handlar om, är att fortsätta uppmärksamma, 

synliggöra och problematisera dessa “dolda” problem. Just för att vi kan, och för att vi ska. 
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Sammanfattning 
 

I denna del för vi en kortare sammanfattning av våra tre empiriska kapitel. 

Under kapitlet ‘Att gestalta träning och kroppar’ har vi diskuterat, utifrån vår bildanalys, 

om hur människor väljer att visa upp sin kropp på rätt sätt. Fokus låg på vad som anses vara 

den rätta träningen och den äkta kroppen. Dessa ideal kan även komma att begränsa männi-

skor då det exempelvis kunde synliggöras skillnader på hur en kropp förväntas se ut beroende 

på kön. Som vi tolkade det förväntas kvinnor och män inom FOS fokusera på vissa specifika 

kroppsdelar och hur dessa ska tränas. Kvinnors fokus verkar främst ligga på underkropp me-

dan män verkar främst fokusera på överkropp. Vi kunde även se en skillnad i val av tränings-

redskap beroende på kön. Enligt vår uppfattning tycks män främst använda sig av fria vikter 

medan kvinnor använder sig mest av maskiner. 

Under kapitlet ‘Att träna som riktiga män och riktiga kvinnor’ har vi diskuterat mer ingå-

ende om vad som anses vara rätt träning och rätt kropp utifrån vårt material från mötet med 

fokusgruppen. Med hjälp av litteratur har vi analyserat våra deltagares tankar och attityder om 

träning och människor inom FOS. Utifrån våra utvalda bilder diskuterade deltagarna om hur 

rätt träning bör se ut. De hade bland annat en mer kritisk attityd gentemot de bilder där per-

sonerna tycks posera. Samt drog kopplingar till att dessa personer verkade vara lata och utse-

endefixerade. Däremot hade de en mer positiv attityd gentemot de bilder där personerna tyck-

tes utföra träningsutövningar. Det diskuteras även om kvinnor kan vara starka på riktigt och 

hur svett kan ses som ett tecken på “rätt” träning, men även hur det inte alltid verkar gälla 

kvinnor. 

Kapitlet ‘Gymmet: köna(n)de maskiner, instruktioner och miljöer’ har vi både använt oss 

av material från vår observation på gymmet IKSU, mötet med fokusgruppen och analyserat 

detta i koppling till litteratur. Vi uppmärksammade delvis att omgivningen i gymmet kan ha 

en bidragande roll i skapandet av människor föreställningar om träning. Maskiner tycks vara 

köna(n)de med hjälp av de instruktioner som finns på maskinerna. Dessa instruktioner utgår 

från bilder av manliga kroppar. Det förekommer, dock sällan, att en kvinnokropp instruerar 

maskiner och i detta fall maskiner som fokuserar på rumpa. Förutom styrkemaskiner är även 

rum anses som köna(n)de. I de rum som ses som renodlade styrketräningsrum är det fria vikter 

och mörkare men mer naken inredning. I de utrymmen där det finns styrkemaskiner eller ma-

skiner kopplade till konditionsträning är det mer en inbjudande miljö med växter och ljusa 

färger, det förekommer även tavlor uppsatta på väggarna. 
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Bilaga 1 

 
 



  

Bilaga 2 
 
 

Observation IKSU sport 

2017-02-22 

kl. 17.30 - 18.30 

Då vi i denna studie valt att studera träningskultur inom styrketräning var det en självklar av-

gränsning att under denna observation endast observera gymdelen på IKSU sport. Det är även 

många olika “små gym” på IKSU, så vi valde att endast hålla oss på övervåningen, mellanvå-

ningen - varav inkluderat två salar, samt nedervåningen. Då mellanvåningens löpsal nästan 

var tom valde vi att istället studera löpsalen på nedervåningen. Vi har även delat in dessa gym-

rum i 4 olika delar med smeknamn för att göra det enklare för oss att hålla isär dessa. Vi har 

då döpt dessa till: 

1.    Övervåningen - “Stretchmattan” 

2.   Mellanvåningen - “Trädrummet” 

3.   Mellanvåningen - “Skivstången” 

4.   Nedervåningen - “Löprummet” 

 

1. Stretchmattan 

Längst in i hörnet består golvet av vad som kan tolkas vara en stor röd stretchmatta. Här är det 

några personer som stretchar eller gör olika styrkeövningar med egen kroppsvikt. Vid mattan 

finns tillgång till olika redskap, exempelvis mindre stretchmattor och gymbollar. Vid stretch-

mattan på väggen finns bilder på stretchövningar och text som beskriver hur en skall utföra 

dessa övningar rätt. Dessa bilder föreställer alla en kvinnokropp. På vissa stället i rummet/vå-

ningen syns orangea detaljer med text som verkar marknadsföra och stå för loggan IKSU.  I 

mitten av rummet finns det en svart matta och på denna en så kallad crossfitställning. Det yttre 

hörnet i rummet består av maskiner för överkropp och underkropp. På ytterkanterna runt 

rummet är det också maskiner. Maskinerna är alla i svart eller mörkgrå färger. Bakom en cross-

fitställningen finns tre löpbanor. Färgerna på väggarna och taket här är ljusgrå och golven skall 

föreställa vara i trä, men är troligtvis i plast. Det är ganska lågt i tak, ger lite känslan av en 

vindsvåning. Längst in i rummet bredvid stretchmattan består en den del av väggen av stora 

speglar och under dessa finns fria vikter. Taket består av flera smålampor som ger ett starkt, 

men ändå rätt behagligt ljus. Vid ena kanten finns en balkong där en kan se de som tränar på 

nedervåningen. Det är ganska tyst här, ingen musik som på de andra våningarna. Det vi kan 

höra är ljud från vikter som faller, och lite småprat mellan personer som tränar ihop. Det är en 

ljummen och lite frän lukt, påminner om lite “gammal” svett. Vi kan även känna lukten av 

metall och järn, troligtvis från vikter och maskiner. Rummet ger en ganska hård känsla tack 



  

vare alla maskiner, kalla färger och det starka ljuset. Känslan bland personerna i rummet känns 

ganska glatt, livfullt men samtidigt fokuserat. Då vissa personer pratar och gör övningar ihop 

ger det en känsla av gemenskap. 

 Det är hyfsat mycket folk på denna våning. En stor majoritet är vad en kan tolka vara cis-

män, möjligtvis mellan 25-30 årsåldern. Vad vi kan tolka och se är att det är ca 24 män på 

denna våning och 12 kvinnor. De flesta (vad vi tolkar vara) ciskvinnor kan vara i samma ålder, 

alltså mellan 25-30. Dessa kvinnor tränar alla ben och rumpa. Män generellt tränar mage och 

överkropp, några få tränar ben. De kvinnor vi kan se använder lättare vikter, om inga vikter 

alls utan endast egen kroppsvikt. Generellt ser flesta kvinnorna ut att vara smala eller i  “nor-

malvikt”. Många har smala men tonade armar, platt mage och “lätt” muskulösa ben. Männen 

tenderar se ut att ha en stark, grov och muskulös överkropp, samt hyfsat muskulösa ben. Dock 

har de flesta lite större överkropp än underkropp. De flesta kvinnor har långt hår uppsatts i en 

tofs medan de flesta män har kortklippt hår. Flera av de män som lyfter tungt med mycket vikt 

tenderar att visa armarna mer. Flera av dem bär klädesplagg utan armar som linne. Resterande 

bär t-shirt. På underkroppen bär män antingen shorts eller mjukisbyxor. Någon enstaka bär 

tights men med shorts över. Något vi kan se att flera män har gemensamt är att deras klädes-

plagg har märket Adidas, oftast på mjukisbyxorna. Deras kläder har mörka och jordnära färger 

som bland annat grå, brun, svart eller mörkblå. De flesta kvinnor bär också linne eller t-shirt. 

På nederdelen bär alla kvinnor tights. Några av tightsen är i färgglada färger med mönster, 

men de flesta tights är helsvarta. Många har färgglada överdelar, vissa med mönster och andra 

enfärgade. Andra bär helsvarta kläder. Alla personerna i rummet bär träningsskor i olika fär-

ger. Några få har tagit av sig skorna då de är på stretchmattan och gör stretchövningar. De 

flesta personerna på denna våning verkar träna själva och verkar vara i sin “egna lilla bubbla”. 

Många lyssnar på musik från telefonen genom hörlurar. Några tränar ihop två och två. På de 

maskiner som finns att använda sig av finns det beskrivningar på hur en ska utföra träningen 

i just den maskinen men även en människa i muskel genomskärning för att visa vilka muskler 

som tränas. Dessa bilder baseras mest på den manliga kroppen. Om det är en kvinna som visar 

utförandet av maskinen är det muskler såsom rumpa och ben som det handlar om. Men trots 

att det är en kvinna på beskrivningen som visar, så är det alltid en manskropp som visar vilka 

muskler som tränas. 

 

2. Trädrummet 

Mellanvåningen är uppdelad i tre rum. I det rum vi befinner oss i nu är det första vi ser ett stort 

träd/växt i mitten av rummet. Bredvid trädet finns även här en orange detalj med en IKSU 

logga. Här finns flera maskiner och längst intill väggen en stor spegel och framför flera fria 

vikter. Spegeln och de fria vikterna är under en “balkong” där vi även kan titta upp och se de 

som tränar på övervåningen (Stretchmattan). Det är även här ganska lågt i tak. Det är ljusgråa 



  

väggar och tak med liknande trägolv som på övervåningen. Vid spegeln och de fria vikterna är 

golvet svart. Största delen av rummet består av maskiner i färgen grå, dock lite ljusare grå än 

på övervåningen. Ljuset är lite mörkare än på övervåningen, det är inte heller lika många lam-

por. Istället för väggar som ramar in rummet är det fönster som avskiljer de tre rummen. Vi 

kan väldigt lätt titta in i de andra två rummen och se vad som försiggår där. Luften här känns 

också lite ljummen, men lite lättare då det är lite högre i tak. Även här känner man lukten av 

“gammal svett”, dock lite fräschare än på övervåningen. Här är ljudnivån lite högre. Det spelas 

musik, vad vi tolkar vara lite träningsmotiverande sådan, kan vara dubstep inspirerat. Ganska 

hård och tuff musik, men på en lagom ljudvolym. Tack vare maskinerna får vi även här en 

ganska hård känsla av rummet, dock mjuknar rummet upp lite grann av den stora växten/trä-

det. Då maskinerna är i en lite ljusare ton grå än på övervåningen ger det en lite varmare känsla 

i jämförelse. Känslan mellan personerna i detta rum känns ganska tom, det är så få personer 

som vistas här och de flesta tränar själva. 

Det är inte så många människor som tränar här. Vad vi kan se och döma är det totalt 22 

personer varav 4 kvinnor och resten män. Medelåldern tolkas vara mellan 20-30 år. Vad vi kan 

se tränar alla på denna våning överkropp, vilket verkar tyda på att de flesta maskiner även är 

för just dessa kroppsdelar. Männen ser alla ut att ha en muskulös kropp, särskilt överkropp. 

Det ser stort och explosivt ut. Alla har de kort hår. Vad gäller klädsel här verkar de flesta män 

bära linne eller t-shirts, shorts eller mjukisbyxor. De flesta av dessa plagg går i svart eller mörk-

grå ton. Kvinnorna har alla t short och tights vilket också är i färgerna svart och grått. Alla 

kvinnorna ser smala, nätta och “välproportionerliga” ut, dock inte “jättemuskulösa”. Alla har 

även långt hår uppsatt i en tofs. 

 

3. Skivstången 

Detta rum är lite mindre än de andra. Det består av skivstänger. Rummen är väldigt lågt i tak. 

Väggarna är ljusa i färgen ljusgrå och golvet är mörkt i färgerna grått, svart med röda/orangea 

detaljer. Varje vägg består av speglar förutom på fönstret som avskiljer rummet från “Träd-

rummet”, som vi dessutom kan se in i. Ljudet här är samma som i “Trädrummet”, det är samma 

musik som spelas på ungefär samma volym. Lukten här är tyngre, troligtvis på grund av att det 

är ett mindre rum. Vi kan även känna en markant doft av svett och metall. Ljuset är starkt och 

tydligt. Känslan här känns väldigt tuff, hård och allvarsam. Känslan mellan personerna känns 

också ganska fokuserad och allvarsam. Det är få som pratar och alla ser väldigt seriösa ut. 

I detta rum är det endast (vad vi tolkar vara) män. De tränar både under- och överkropp 

med hjälp av skivstänger. Vad vi tolkar är åldern här är mellan 25-35 år. De flesta ser ut att 

träna ensamma i sin egna bubbla lyssnandes på musik från hörlurar. Männen här har mesta-

dels shorts och t-shirt i mörka toner, som grått och svart. Generellt ser alla män ut att ha en 

muskulös kropp med markant överkropp. Alla ser väldigt allvarsamma och seriösa ut. 



  

 

4. Löprummet 

Detta rum på nedervåningen består endast av löpband. Det är ett litet rum med relativt högt i 

tak. Det är ljusa väggar, samt en grön fondvägg i hörnet. Framför löpbanden intill ena väggen 

hänger det två stora tavlor. Löpbanden är i svart färg. Golvet består av en ljusbeige plastmatta. 

Här är luften lite kyligare och lättare. Vi uppfattar lukten som lite söt, som “nysvett”. Ljuset är 

lagom starkt, det känns inte för ljust och inte för mörkt. Här är det ingen musik utan det vi kan 

höra är ljud från löpbanden som är igång samt människors fotsteg och stampande från de som 

löper. De människor som tränar här har alla på sig hörlurar vilket kan bero på att de lyssnar 

på musik eller liknande. Detta leder i kombination av träningen till att det inte är något sam-

spel människorna emellan utan de är fokuserad på vad de gör. På löpbandets displayer är det 

mycket fokus på kaloriförbränning. Rummet ger en trevligare/mer avslappnad känsla än de 

rum som har mer fria vikter och maskiner med fokus på styrka.  Personerna här känns också 

avslappnande och gör sitt, vissa går och pratar med varandra och andra löper ensamma med 

musik i hörlurar. 

Personerna här springer, joggar eller går på löpbanden. Det är totalt 12 personer i rummet, 

vad vi tolkar vara 6 män och 6 kvinnor. Medelåldern här verkar vara högre än i det andra rum-

met. Personerna verkar vara mellan 25- 50 år. Alla bär hyfsat färgglada kläder. Alla kvinnor 

bär tights och linne eller t-shirt. Männen bär shorts och t-shirt, några få har tights. Vår upp-

fattning är de personer som är i detta rum, både män och kvinnor, verkar vara väldigt olika 

kropps och muskelmässigt. Vissa ser tonade och mer muskulösa ut, medan andra mindre och 

kanske lite tunnare kroppsbyggnad. Vi kan inte se några större olikheter mellan män och kvin-

nor. 


