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Abstrakt 
Syftet med min uppsats var att ta reda på hur sex unga kvinnor såg på träning och femininitet. 

För att komma fram till mitt resultat har jag använt mig av intervjuer med sex unga kvinnor i 

åldrarna 18 till 20 år, samt litteraturstudier. Min frågeställning var hur dessa unga kvinnor såg 

på kroppen och träning, men även hur de såg på träning och femininitet. I min analys av min 

empiri har jag använt mig av queerteori. Jag kom fram till att det var vanligt och även viktigt i 

många fall att vara kvinnlig på gymmet, för att hävda sin kvinnliga könsidentitet. Träning och 

i synnerhet styrketräning, har länge setts som en manlig aktivitet, och att som kvinna träna 

och samtidigt vara sminkad gav inte upphov till frågetecken om kvinnans könsidentitet. Det 

var även skillnad på hur och vad män och kvinnor tränade, detta kom jag fram till berodde på 

att samhällets ideal om manligt respektive kvinnligt avspeglas på gymmet.   

Nyckelord: Träning, kvinnlighet, queerteori, gym, könsidentitet,  
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Inledning & bakgrund  
Under början på 2000-talet började ett nytt ideal för kvinnans kropp att växa fram, den smala, 

tränade och starka kroppen. Åsa Blomstedt skriver i artikeln Kvinnokroppens ideal- smärt 

eller mullig? på Populärhistorias hemsida om kvinnokroppens ideal genom årtiondena. 

Blomstedt skriver att för hundra år sedan, i början på 1900-talet, så skulle kvinnans kropp 

även då vara smal och slank, men då hyllades samtidigt svagheten och 

sjukligheten(www.popularhistoria.se hämtad 2014-11-24) Kvinnan skulle vara tunn och 

bräcklig, till skillnad från idag när kvinnans kropp idealt sett ska vara smal men samtidigt 

stark och tränad. Blomstedt skriver att kvinnokroppens ideal har gått fram och tillbaka mellan 

smal och rund genom årtiondena fram tills idag. Under 1910- talet skulle kvinnans kropp inte 

längre var tunn och bräcklig utan den skulle istället vara rund, kurvig och fyllig. Sedan gick 

idealet tillbaka under 1920-talet till att kroppen skulle vara smal, den ideala kvinnan skulle 

vara lång, smal och plattbröstad, en pojkflicka med kort hår, de löst sittande kläderna i raka 

linjer skulle dölja de kvinnliga former som trots allt fanns där, samtidigt som de medförde 

både kroppslig och andlig rörelsefrihet (www.popularhistoria.se hämtad 2014-11-24). Under 

1930-40- talet gick kvinnorna upp i vikt igen, då skulle idealkroppen vara sund och frisk. På 

1950-talet då hemmafruidealet växte fram så skulle kroppens kurvor framhävas, det kurviga 

vampidealet med smal midja och betonade bröst och höft blev det kroppsideal som gällde för 

kvinnor. 1960 kom den smala slanka kroppen tillbaka, och på 1970-talet med kraven på 

jämställdhet och frigörelse för kvinnan så växte unisex stilen fram. Unisex är bland annat 

mode och kläder som passar både män och kvinnor. 1980 hamnade utseende i fokus, och den 

kvinnliga identiteten kopplades starkt till utseendet. Idealet var en solariebrun och vältränad 

framgångskropp(	  www.popularhistoria.se hämtad 2014-11-24). Under 1990-talet fortsatte 

betoningen på utseendet, men det var en tunn men samtidigt stark kropp som var idealet 

(www.popularhistoria.se hämtad 2014-11-24).  

Blomstedt skriver att idag ska den ideala kvinnan vara smal, hård och vältränad. Kontroll 

över kroppen visar att man också har kontroll över sitt jag, sitt liv och sin 

omvärld.(www.popularhistoria.se hämtad 2014-11-24). Blomstedts artikel är publicerad 21 

mars 2002, alltså för 12 år sedan, sedan dess kan man se att det Blomstedt då beskriver som 

idealkroppen för kvinnan är ett ideal som har växt sig starkare fram tills idag. Det finns 

mängder av artiklar och bloggar som riktar sig till kvinnor som handlar om den tränade 

kroppen. Lina Bäcklund har skrivit en artikel på Svenskt kosttillskotts hemsida, en hemsida 
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som både säljer träningsmaterial av olika slag samt skriver om träning. Artikeln Bäcklund har 

skrivit heter Styrketräning för tjejer och riktar sig då till kvinnor. Bäcklund menar att 

styrketräning kan hjälpa kvinnor att få sin drömkropp, men att många tjejer som tränar är 

rädda för att de ska få för stora och tydliga muskler av att styrketräna. Bäcklund skriver att en 

välsvarvad rumpa, fina slanka ben med mestadels muskelmassa framför dallrigt fett, fina 

konturer på överkroppen med en fin stolt hållning väger mer än en otränad kropp. Många 

misstar drömkroppen med en låg siffra på vågen och vägen till drömkroppen blir istället en 

jakt på lägre vikt. (www.svensktkosttillskott.se hämtad 2014-11-24). Enligt Bäcklunds 

beskrivning så kan man se att det i alla fall enligt henne finns en tydlig bild av hur den 

kvinnliga kroppen ska se ut. En välsvarvad rumpa går före dallrigt fett.  

Syfte  
Syftet med min uppsats är att ta redan på hur unga kvinnor ser på träning och kroppen kopplat 

till kvinnlighet. Jag har valt att avgränsa mitt fält till kvinnor som tränar på gym. Anledningen 

till detta är att gymmet, enligt mig, ses vara ett manligt område, men att kvinnor på senare tid 

har börjat träna mer på just gym. Jag är därför intresserad av att undersöka ifall detta har 

någon påverkan på synen på kvinnligheten hos de kvinnor som tränar på gym, och hur det 

visar sig. Anledningen till att jag har valt att intervjua unga kvinnor är på grund av den 

träningstrend som jag kan se bland unga kvinnor i dagens samhälle. Nästan överallt möts man 

av träningsartiklar och träningsbloggar riktade till kvinnor. Det är framförallt bilden av den 

tränande kvinnan som framställs i dessa artiklar och bloggar som intresserar mig. I artiklarna 

eller bloggarna är det inte bara kvinnor som tränar eller uppmanas att träna på grund av 

hälsoaspekter, utan utseende spelar stor roll. Det är mycket smink, fixat hår, snygga 

träningskläder och fokus ligger på att träna vissa kroppsdelar, såsom magen, låren och 

rumpan. Jag vill därför ta reda på hur kvinnor som tränar upplever detta, är det viktigt att lyfta 

fram det feminina när man tränar? Och varför är det så i så fall? 

 

Frågeställning  
 

• Hur ser kvinnor som tränar på kroppen och träning? 

• Hur ser kvinnor som tränar på träning och femininitet? 
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Teori 
Jag har valt att använda mig av queerteori i mitt arbete. Genus och den heterosexuella 

matrisen är de begrepp som jag kommer använda mig mest av i mitt arbete. Jag kommer även 

kort ta upp heteronormativitet.  

Socialantropologen Fanny Ambjörnsson beskriver i Vad är queer? Heteronormativitet som de 

instutioner, lagar, strukturer, relationer och handlingar som upprätthåller heterosexualiteten 

som något enhetligt, naturligt och allomfattande (Ambjörnsson, 2006: 52)   

Genus  

Ambjörnsson återger att man innan Judith Butlers genombrott var eniga om att manligt och 

kvinnligt är socialt konstruerat (Ambjörnsson, 2006: 110). Man använde alltså kön för att 

beteckna det biologiska, till exempel könsorganen, genus användes däremot för att 

representera det sociala. Ambjörnsson förklarar att Butler kritiserar den uppdelningen för att 

det tenderar återskapa föreställningen om att det existerar en naturlig, förkulturell och 

ursprunglig manlighet och kvinnlighet (Ambjörnsson, 2006: 110).   

Retoriken Judit Butler menar att det är inte bara genus som är socialt och kulturellt skapat, 

utan även att könet är det. Att vi inte kan förstå könet ur ett objektivt perspektiv utan att även 

det är kulturellt konstruerat. Butler skriver i Genustrubbel att, kanske har det rent av alltid 

varit genus, vilket skulle innebära att skillnaden mellan kön och genus visar sig inte vara 

någon skillnad alls. ( Butler, 2007: 56). Detta tolkar jag som att vi inte kan se på en nyfödd 

pojke eller flicka objektivt, att vi inte kan se det biologiska könet utan att vara inpräglade med 

normer och värderingar om just detta. På så sätt kan vi inte vara objektiva. Jag förstår det som 

att Butler vill peka på (framförallt i uppdelningen man och kvinna) att vi inte kan skylla på 

det biologiska, självklart finns det två olika biologiska kroppar, pojke/ flicka, men att vi är så 

inpräglade med vad det innebär, att vi inte enbart kan se två olika kroppar objektiv. Jag ser det 

som att Butler menar att även könet blir en effekt av kulturella föreställningar och normer om 

vad kön är.  

Butler skriver även att kroppen kan inte ha någon beteckningsbar existens innan den 

markerar med genus (Butler, 2007:58). Det här förstår jag som att i och med att vi föds i våra 

biologiska kroppar så markeras de med genus, (som passar) och detta gör oss, våra kroppar 

begripliga.    
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Heterosexuella matrisen 

Fanny Ambjörnsson skriver i Vad är queer? om den heterosexuella matrisen. Hon förklarar 

det som att,  

För att framstå som en kvinna krävs alltså delas att jag har en kropp som 

kategoriseras som en kvinnokropp. Dessutom måste jag uppträda (gå, stå och kläd 

mig) enligt samhällets förväntningar på en kvinna. Slutligen krävs att jag presterar 

rätt sorts begär, nämligen det heterosexuella. Endast då kommer jag uppfattas som en 

>> riktig<< kvinna. (Ambjörnsson, 2006: 113) 

Jag uppfattar det som att alla nämnda kategorier måste uppfyllas för att man ska uppfattas 

som ”rätt”. Ifall vi inte gör det så uppfattar jag det som att vi blir mindre begripliga och att det 

då uppstår förvirring. Ambjörnsson menar även att visas grupper behöver pekas ut som 

onormala för att man ska framstå som normal. (Ambjörnsson, 2006: 114) Jag tolkar detta som 

att det hela tiden behöver finnas motpoler för att något ska kunna existera, fint är inte fint ifall 

det inte finns något som är fult att jämföra med. Det finns heller inget normalt ifall det inte 

finns något onormalt.  

Ambjörnsson skriver även om att avvika genusmässigt. Ambjörnsson tar upp ett exempel med 

en tjej hon intervjuat, som var homosexuell. Hennes sexuella läggning var inget som störde 

hennes klasskamrater, men däremot så störde hennes utseende. Ambjörnssons informant 

klädde sig nämligen mer manlig än övriga kvinnliga elever på skolan, och det var något som 

störde att hon såg så typiskt lesbisk ut (Ambjörnsson, 2006: 120). Det finns kanske en 

uppfattning om hur en homosexuell kvinna ska se ut, att hon ska se manhaftig och grov ut, 

medan en homosexuell man förväntas se feminin ut. Jag ser det som att det blir ett sätt att 

avvika från den heterosexuella matrisen, att en kvinna som åtrår män, men på andra sätt inte 

är typisk kvinnlig i hennes utseende eller beteende kan uppfattas som homosexuell även om 

detta inte är fallet.  

Judith Butler skriver i Genustrubbel att personer helt enkelt bara blir begripliga genom att 

tilldelas genus i enighet med igenkännliga mönster för genusbegriplighet (Butler, 2007: 67-

68). Butler menar att identiteten säkras genom begrepp såsom, sexualitet, kön och genus, 

eftersom att de är stabiliserande begrepp. Vidare menar Butler att begripliga genus är de som 

upprättar och upprätthåller en viss koherens och kontinuitet mellan, kön, genus, begär och 

sexuellt beteende (Butler, 2007: 68).   
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Tidigare forskning  
Jag har i min uppsats använt mig av tidigare forskning på området kropp, träning och 

identitet. 

Psykologen och sociologen Thomas Johansson skriver i Den skulpterade kroppen om 

gymkulturen i 1990-talets Sverige. Johansson skriver om kulturen på gymmet men även om 

de olika könsidentiteter som konstrueras både på gymmet men även genom träningen. 

Kvinnliga bodybuilders är ett område som Johansson tar upp. Johannson menar att det är en 

vanlig åsikt att kvinnans kropp inte är byggd för att kunna producera stora muskler, och att 

kvinnliga bodybuilders blir något avvikande för de som anser att naturen sätter gränser för hur 

den manliga respektive kvinnliga kroppen ser ut. Johansson återger även att det är en vanlig 

åsikt bland bodybuilders, både kvinnliga och manliga, att de kvinnliga bodybuilders bör 

bevara någon form av femininitet och kvinnlighet. (Johansson, 1997: 53) Jag uppfattar det här 

som att en stor och muskulös kropp är något som associeras med män, och att kvinnor som 

bygger upp en muskulös bodybuildingkropp ses som något avvikande, att behålla någon form 

av kvinnlighet och kvinnliga attribut anser jag är för att de kvinnliga bodybuilders fortfarande 

ska kunna kategoriseras som kvinnor, och behålla det som sin könsidentitet. 

Johansson menar även att samtidigt som att det finns en ökad acceptans för muskulösa 

kvinnor, så är man fortfarande noga med att inte sudda ut könsgränserna. Kvinnorna 

framställs som tuffa fotomodeller, och männen som grovhuggna arbetare. Männen 

sexualiseras inte heller lika ofta som kvinnorna (Johansson, 1997: 55). Johansson skriver att 

kvinnorna exponerar t.ex. sina stjärtar och poserar i sexuellt utmanande ställningar betydligt 

oftare än vad männen gör (Johansson, 1997: 55).  

Johansson återger att diskussionen om att bröstoperationer skulle kunna vara en lösning på att 

brösten tränas bort hos viss kvinnliga bodybuilderns, var en diskussion som kom under 1990-

talet. Kvinnliga bodybuilders med sina tränade kroppar både chockerar och utmanar 

uppfattningen om just kön. Johansson menar på att det fortfarande finns restriktioner för den 

kvinnliga kroppen och hur mycket muskler den får ha, även ifall det börjar bli mer accepterat 

med en kvinna som bygger muskler (Johansson, 1997: 56). Jag tolkar det som att de kvinnliga 

bodybuilderskorna utmanar gränsen mellan det kvinnliga och manliga, och att de därför 

behöver besitta vissa kvinnliga attribut för att fortfarande kunna placeras inom den kvinnliga 

könsidentiteten.  
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I en analys av olika artiklar i tidskrifter menar Johansson att träning kan ses som en form av 

kontroll. Att ta kontroll över kroppen, och på så sätt utveckla en känsla för sig själv som 

individ och människa (Johansson, 1997: 61). Johansson menar även på att de olika 

tidskrifterna ger ett budskap om att skönhet och hälsa är två sidor av samma mynt. 

(Johansson, 1997: 61). Jag tolkar det här som att budskapet som sänds ut är att skönhet och 

hälsa är samma sak, det vill säga att om du är hälsosam så är du även attraktiv.  

Johansson menar att man kan nå kunskap om samhället men även våra mänskliga relationer 

genom att studera synen på kroppen. Johansson menar till exempel att vi betraktar vårt 

samhälle när vi studerar gymmet. Johansson skriver att, 

Det samtida gymmet har civiliserats och öppnats för såväl kvinnor som man. Här kan 

man finna de mest traditionella könsstrukturer tillsammans med djärva försök att 

skapa nya könsidentiteter; en extrem kroppsfixering och ett stort kunnande om hälsa 

och kropp. (Johansson, 1997: 64) 

Johansson skriver att kultiverandet av kroppen och hur man betraktar sin könsidentitet är 

relaterat till varandra, men även berättelsen om en själv och hur man skapar den. Johansson 

förklarar berättelsen som en process, där synen på en själv steg för steg förändras. Johansson 

menar att, på gymmet vävs också en mer generell kulturell berättelse om kön, kropp och 

identitet som kan ha en avgörande inverkan på den unga människans utveckling. (Johansson, 

1997: 70).  

Johansson återger att man på gymmet ständigt är omgiven av speglar, och att bilden av 

kroppen därför hela tiden ställs i fokus, vare sig man vill det eller inte. Speglarna och bilden 

av kroppen kan både visa att träningen ger resultat, ge den egna identiteten bekräftelse, men 

den kan även bli ett objekt som påminner individen att hens idealkropp inte har uppnåtts, och 

detta kan vara plågsamt för individen. Gymmets estetik menar Johansson enbart fokuserar och 

lägger vikt vid ”ytan” och inte på individens egenskaper. Johansson skriver att,  

I bästa fall kan träningen ge bättre självkänsla och tillfredställelse över resultatet, 

men i sämsta fall förlorar individen alla känsla för vad som är rimligt att uppnå och 

korsar allt för många ”gränser”. Samtidigt som gymmiljön uppmuntrar korsandet 

mellan gränser, ett experimenterande med manligt/kvinnligt och natur/kultur, 

betraktas ofta de individer som går för långt i sin iver att skapa sig själva som 

närmast onaturliga. (Johansson, 1997: 71)    
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Metod och material 
Jag har i min uppsats använt mig av både intervjuer och litteraturstudier. Jag har under 

uppsatsens gång genomfört mina intervjuer och gjort litteraturstudier parallellt med varandra. 

Anledningen till att jag valt att varva både litteraturstudier och intervjuer istället för att ta ett 

moment i taget var för att få igång tankeprocessen och analysprocessen redan i ett tidigt 

skede. Jag kunde då redan under intervjuerna börja analysera men även att intervjuerna kunde 

ge tankar om vald litteratur. Jag intervjuade sex kvinnor i 20-års åldern. Ålder var från början 

inget jag hade reflekterat över att begränsa, utan min målgrupp var kvinnor som tränade.  

Under min pilotintervju ansåg även mina informanter att det främst var yngre kvinnor som var 

”mest inne” på träningstrenden i samhället. Jag bestämde mig då för att främst fokusera på 

vad yngre kvinnor ansåg om detta.  Jag tror även själv att yngre personer i samhället är mest 

insatta i de rådande trenderna, och även att yngre personer är de som är mest påverkade av 

samhällets olika trender och normer.  

Alla mina informanter är bosatta i Stockholmsområdet och är mellan 18 till 20 år. Jag valde 

medvetet att ha informanter över 18 år för att kunna genomföra intervjuerna utan målsmans 

tillåtelse. Jag har gjort två gruppintervjuer och en singelintervju. Mina två första informanter 

är vänner till en bekant till mig, och den första intervjun genomförde jag i mitt hem. Mina 

informanter har besökt mitt hem tidigare och hade inga problem att genomföra intervjun där. 

Jag frågade innan intervjun ifall de hellre ville att jag skulle besöka deras skola och 

genomföra intervjun där, för att de skulle känna sig så bekväma som möjligt. De ville även bli 

intervjuade tillsamman, och jag såg inga problem med detta, vi hade en bra diskussion där de 

började diskutera både med mig och också med varandra istället för att enbart svara på de 

ställda frågorna. Min andra intervju var med två bekanta till mig, samt en bekant till dem. Jag 

hade frågat bekanta som jag visste tränade om de hade någon eller några kompisar som ville 

ställa upp på intervju, detta för jag ville ha informanter som inte enbart var i min egen 

bekantskapskrets. Diana som jag var bekant med sen tidigare ville själv gärna vara med 

tillsammans med sin kompis Cecilia som jag inte träffat förut, sedan ville även Eva bekant 

med både mig, Cecilia och Diana vara med. Eva tränar inte själv med ville gärna vara med 

och berätta vad hon tyckte om träningstrenden och hur hon uppfattade att samhället såg på 

kvinnor som tränar och deras kroppar. Även om Eva inte tränade själv så valde jag att ha med 

henne i intervjun, som jämförelse till mina andra informanter. Intervjun med Cecilia, Diana 

och Eva var även det en gruppintervju, och jag genomförde den i deras hem, då det kändes 

bekvämas för alla. Den intervjun var mycket bra, vi hade en bra diskussion i över en timme, 
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tyvärr strulade tekniken och enbart 12 minuter av intervjun bandades. Vi valde att göra om 

intervjun och banda den på en av informanternas telefoner för att sedan mejla till mig. I 

början på den ”nya” intervjun var det lite tyst, då mina informanter själva tyckt att 

diskussionen var bra och försökte komma ihåg sina svar från tidigare intervju. Men efter ett 

tag släppte det och diskussionen fortsatte på nytt.  Intervjuernas längd var mellan 30 till 60 

minuter.       

Anledningen till att jag valde djupintervjuer i min undersökning är för att jag var intresserad 

av att gå in mer på djupet om vad mina informanter ansåg om träningstrenden, träning och 

kvinnlighet.  

Jag var noga med att informera mina informanter om att intervjuerna skulle bandas, så att de 

var förberedda på det innan. Eftersom att intervjuerna skulle spelas in så var jag även noga 

med att framhäva att de skulle vara helt anonyma, att inspelningarna endast skulle användas 

vid transkribering, att det var endast jag som skulle lyssna på dem och att inspelningarna 

skulle raderas efter transkriberingen. Mina informanters namn är fingerade, jag har döpt mina 

informanter till namn efter alfabetisk ordning istället för att till exempel hitta på namn efter 

första bokstaven i deras egna namn.     

Alla mina intervjuer har bandats och sedan transkriberats. Under transkriberingen har jag 

skrivit ner det mina informanter sagt ordagrant, talspråk som till exempel ordet ”asså” har jag 

valt att behålla i texten. Jag har valt att skriva ner intervjuerna ordagrant, men mina egna 

hummanden och okejande under den tiden som mina informanter pratat har jag valt att 

redigera bort. Anledningen till detta är för att de inte för intervjun framåt, utan mer är 

markeringar att jag lyssnar och tar in det mina informanter säger, samt att texten då hade 

blivit rörlig och osammanhängande. Mina egna kommentarer har jag valt att sätta inom 

parantes och skratt, harklingar ect jag valt att sätta inom hakparentes, till exempel [Hon 

skrattar tyst]. Då mina informanter har härmat någon annan, en kompis eller någon annan 

person eller förställt rösten så har jag satt den härmande meningen inom pilar, tillexempel >åh 

jag är biffig<. Ord som mina informanter betonar har jag markerat med stora bokstäver.      

Jag har genomfört semistrukturerade intervjuer, jag har då utgått från intervjufrågor men det 

har även funnits utrymme för mina informanter att svara mer fritt och komma med egna 

berättelser och exempel. Jag påpekade för mina informanter innan intervjun att frågorna var 

en utgångspunkt för intervjun men att de gärna fick ta upp annat som rörde ämnet ifall de fann 

det relevant. Jag påpekade även att om de vill dela med sig av någon historia eller exempel 
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från gymmet så fick det gärna göra det, och behövde inte känna sig begränsade av frågorna. 

Under intervjuerna har jag även ställt följdfrågor, dessa följdfrågor har varierat från intervju 

till intervju beroende på vad vi kommit in på och mina informanters svar.  

Barbro Klein (2010) tar upp i sin artikel Transkribering är en analytisk akt, den etnopoetiska 

metoden där man markerar pauser med en eller flera asterisker *. Jag har medvetet valt att 

inte använda mig av denna metod när jag transkriberar. Anledningen är att jag ville få min 

text mer kompakt, eftersom jag använt mig av citat i min analys.  

 

 

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

Intervjupersoner i intervjuordning  

Agnes och Beata var de första jag intervjuade och denna intervju var en gruppintervju. Agnes 

och Beata var båda födda 1996 och studerande på gymnasiet. Min andra intervju var med 

Cecilia, Diana och Eva. Även denna intervju var en gruppintervju, Cecilia jobbade som 

personlig assistent, Diana var cafébiträde och Eva var student. Alla tre var födda 1994. Freja 

var den sista personen jag intervjuade och hon var även min enda informant som jag hade en 

singelintervju med. Freja var även hon född 1996 och studerade på gymnasiet.  
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Källkritik  
Jag valde att genomföra mina intervjuer på platser som skulle vara bekväma för mina 

informanter, eftersom jag visste att min roll som intervjuare kunde få dem att känna sig 

obekväma. Min första intervju som jag genomförde i mitt hem, var med personer som varit 

där förut. Eftersom det enbart varit de enstaka gånger, så frågade jag dem ifall de hellre vill 

bli intervjuade på sin skola, en miljö som de var mer bekanta med. Den andra intervjun 

genomförde jag hemma hos en av mina informanter, eftersom Cecilia hennes bekant skulle 

vara med. Jag kände att det skulle kännas bekvämast för dem, speciellt för Cecilia som jag 

inte hade träffat förut. Min sista intervju, som var en singelintervju, gjorde jag på Frejas 

gymnasium, anledningen till detta var för att det är en plats som hon var bekant och bekväm 

med. Vi hade kunna genomföra intervjun på en annan plats som till exempel ett café, men jag 

ansåg att ljuden runt omkring kunde störa, och på skolan kunde jag låna ett klassrum så att vi 

kunde prata ostört. Jag kände även att klassrummet var en bättre plats att hålla det helt 

anonymt på, på tillexempel ett café kan ju andra människor höra det man pratar om. Därför 

kände jag att det var bättre att hålla intervjun i klassrummet så Frida kände att hon inte blev 

störd av andra ljud och att hon kunde säga vad hon ville, utan att andra skulle höra det. Jag 

ville att mina informanter skulle uppleva intervjun så bekväma som möjligt för att de skulle 

svara djupare på frågorna. Två av mina intervjuar var gruppintervjuer och jag är medveten om 

det mina informanter då skulle kunna påverka varandras svar. Men under intervjuernas gång 

så fick jag känslan av att mina informanter kände sig så bekväma med varandra att de kunde 

ha olika åsikter, under min andra gruppintervju uppmanade mina informanter varandra att 

verkligen säga vad de tyckte och att det var okej att tycka annorlunda. Jag tyckte även att 

gruppintervjuerna fungerade bra, mina informanter svarade inte enbart på frågorna utan det 

blev en bra diskussion, både mellan mig och mina informanter och mellan dem, ibland kom 

de med egna frågor till varandra. Min egen del i intervjun kan även den ha påverkat mina 

informanters svar, då jag själv räknar mig till gruppen unga kvinnor, och mina informanter 

stod nära mig i ålder. Detta tror jag både kan ha gjort så att mina informanter svarat vad de 

trodde jag ville höra, men även att de var bekväma med mig som intervjuare. Jag tror dock 

utifrån stämningen under mina intervjuer att det är mer troligt att de kände sig bekväma med 

mig som intervjuare. Mina informanter kan även ha känt sig trygga med mig för att vi var 

lika, att jag precis som dem, var en ung kvinna i 20-års ålder och att de kände att de kunde 

relatera till mig och att jag därför blev mindre främmande för dem.      
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Kroppen och träning  

Gym eller inte  
Jag har intervjuat sex unga kvinnor om träning och kroppen, alla mina informanter utom en 

tränade regelbundet.  Mina informanter tränade mellan 2-4 dagar i veckan. Tre av mina 

informanter, Agnes, Beata och Freja tränade mesta delen på gym, medan Cecilia och Diana 

främst gick på gympapass, men de hade tränat på gym tidigare. Eva var den av mina 

informanter som inte tränade.  Vanligt att träna på gymmet var kondition följt av styrka. Beata 

berättar att,  

Jag brukar också börja med att gå lite eller springa lite och sen så tränar jag styrka 

ofta med fria vikter dårå, alltså hantlar eller bara med kroppsvikten, jag är inte så bra 

på maskiner (Beata, 2014-11-25)  

Det här var ett vanligt upplägg för mina informanter som tränade på gymmet, att kombinera 

både kondition och styrketräning. Det var även vanligt att mina informanter tränade själva 

hemma, antingen med hjälp av redskap eller att de gick ut och sprang. Cecilia och Diana hade 

tidigare tränat på gym men hade nu bytt till olika gympapass tillexempel boxning, eller 

aerobics. De tyckte att de var flest tjejer som gick och tränade på passen, Diana beskriver det 

såhär  

Det man verkligen ser är… det finns väldigt många unga tjejer som tränar, men om 

det väl är en kille så är medelåldern typ… vad kan den vara, 50 år typ (Diana, 2014-

11-26)  

Även Beata som ibland gick på yoga förklarade att det ofta var yngre kvinnor, men att hon 

aldrig träffat på en yngre man på yogan.  

Sådär äldre män har jag träffat ibland på yoga [de skrattar] men då är det sådär… det 

är jättekul för dem är där för att de ska vara där typ, de tycker det är kul… medan jag 

har aldrig träffat en ung kille på yoga liksom. (Beata, 2014-11-25)  

Diana och Cecilia hade tidigare tränat på gym, men de hade nu bytt till gympapass, jag 

frågade dem varför de hade slutat träna på gym och istället börjat på pass. Diana sa att hon 

bytte för att hon kände att hon pressade sig mer när hon gick på pass eftersom att det var fler 

personer där och att man tränade i grupp. Hon tyckte att om hon blev trött på gymmet efter 20 

armhävningar, fast målet varit 25 så gav hon upp. Under passen och gruppträningarna 
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jämförde hon sig mer med de andra, och om någon klarade 30 armhävningar så ville hon 

också göra det. Diana beskriver det som att oj hon kan göra sådär många, fan jag måste 

också klara (Diana, 2014-11-26), dessutom tyckte hon att det var mer varierat på passen än på 

gymmet där det lätt blev monotont. Cecilia tyckte ungefär samma som Diana, hon svarade att,  

Jag bytte från gymmet till pass för att mina föräldrar gick på mycket på pass, så det 

blev att jag hängde med dem, så blev jag sådär… jag börja tycka om det mer… som 

Diana säger, man tar ut sig mer… om man går till gymmet då kan man lägga av när 

man inte orkar. Sen så tycker jag om att träna till musik… det ger energi, och sen 

instruktören, man får energi av den som visar… aa man får lära sig nya övningar som 

man inte visste (Cecilia, 2014-11-26) 

Cecilia och Diana kände att de tog ut sig mer på passen än på gymmet. Kanske kan det vara så 

att man på gymmet kör sitt eget race antingen själv eller kanske med en kompis, men att man 

kan gå och komma som man vill och träna hur man vill och känner för. På passen är man 

samlad i en mindre lokal, med ett antal andra personer samt en instruktör, och kanske är det så 

att man pressar sig själv eftersom man på passen är mer samlad som en grupp.  

Tjejavdelning  
Alla mina informanter tränade på den allmänna avdelningen på gymmet, den som riktar sig 

till både män och kvinnor. Jag tog upp frågan om så kallade ”tjejavdelningar”, avdelningar på 

gymmet som enbart är för tjejer. Bland mina informanter fanns det blandat reaktioner och 

känslor för dessa avdelningar. Endast en av mina informanter, Diana hade provat på att träna 

på en sådan avdelning. Hon förklarar det såhär,  

Ja jag hade ju kort där och i början tyckte jag det var as- skönt med den där 

tjejavdelningen. För då var man sådär ny och man hade inte riktigt koll, så då var jag 

typ bara på tjejavdelningen. Men sen när man gått några månade, dels var det trångt 

på tjejavdelningen och sen var det mycket roligare att vara där ute typ… bland 

killarna (Diana, 2014-11-26)  

Diana hade gått på tjejavdelningen i början precis när hon var ny, hon tyckte att det kändes 

bekvämar att träna där då hon kände att hon inte kunde, men att det efter ett tag blev tråkigt. 

Jag frågade henne varför hon tyckte att det var roligare att vara ut bland killarna.  

Varför? Jag vet inte, man fick se lite mer liksom… asså fler maskiner, lite större 

utbud typ, inte så trångt… sen är det väl en konstig grej tycker jag, att det finns en 
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tjejdel men inte en killdel, det finns väl lika många killa som inte vill (Diana, 2014-

11-26)  

Diana kände att tjejdelen inte hade samma utbud av maskiner som den allmänna delen som 

riktar sig både till män och kvinnor. Även om hon i början känt en trygghet som nybörjare på 

tjejdelen så tyckte hon ändå att det var konstigt att det enbart fanns en del för enbart tjejer. Jag 

uppfattar det som att Diana tycker att det känds utmärkande att endas tjejer fick en egen del, 

men också att det var orättvist. Eva som inte själv tränade var positivt inställd till 

tjejavdelningen som vissa gym erbjuder. Hon sa att,  

Men det känns bra, jag har ju aldrig tränat, men religiösa, de som är muslimer 

tillexempel och tjejer som inte vill bli… som tycker det känns lite jobbigt, om man 

får massa uppmärksamhet av män (Eva, 2014-11-26)    

Agnes och Beata hade aldrig provat att träna på en tjejavdelning, men de tyckte att det blev 

uppdelat mellan män och kvinnor på den allmänna avdelningen på gymmet.  

Men det blir ju ganska naturligt… det blir ju ganska uppdelat på gymmet i alla fall, 

att man vet att där är det stora biffiga snubbarna (Agnes, 2014-11-25)  

Agnes tyckte att det blev uppdelat i alla fall på gymmet, och själv hade hon valt den allmänna 

avdelningen. Men jag anade aldrig att on hade någon negativ inställning till att det erbjöds 

egna avdelningar för tjejer, utan att det var hennes privata uppfattning om hennes egen 

träning. Även Beata skulle välja den allmänna avdelningen.  

Jag skulle välja den allmänna avdelningen tror jag, det är säkert kul den andra, men 

jag vet inte, det känns ändå… det är ändå roligt… man får utmana sig själv socialt 

att man får pröva liksom på att vara med de där personerna som man inte riktigt 

känner gemenskap med (Beata, 2014-11-25)  

För Beata handlade det mer om att utmana sig själv, att kliva ur sin comfort- zone, och öva sig 

på att vara med personer som hon annars kanske kände dålig gemenskap med. Freja var den 

av mina informanter som var mest negativ till tjejavdelningarna på vissa gym. Hon kände att 

tjejavdelningarna märkte ut tjejer till en egen kategori ännu mer.    

Jag tycker det är lite bullshit faktiskt… asså jag gillar inte riktigt det, jag känner 

snarare att det är bättre att faktiskt gå till gymmet där det både är tjejer och killar och 

öva på det istället för att liksom springa undan och gå till ett tjejgym… jag vet inte 
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jag gillar inte riktigt den tanken, men det är väl om… om nu tjejer faktiskt, de kan 

inte gymma för att de inte klarar av att vara med killar då är det en jättebra idé… 

men det löser inga problem… det är lite det… så jag skulle nog aldrig personligen gå 

till ett sånt gym. (Freja, 2014-12-05)  

Anledningen enligt Freja till att tjejer väljer tjejgym, var för att de får kommentarer på ett 

otrevligt sätt när det besöker det allmänna gymmet. Däremot anser Freja inte att tjejgym löser 

några problem, att det istället blir som att springa undan. Jag tolkar det här som att Freja 

menar att tjejavdelningar utmärker och gör tjejer ännu mer till en egen kategori, att 

tjejgymmet blir något att springa undan till, när man känner sig uttittad, obekväm eller blir 

kommenterad på det allmänna gymmet och att det inte löser några problem. Att man istället 

för att ta tag i problemen på plats, och att tjejer kan känna sig trygga och bekväma på den 

allmänna avdelningen, skapar ett eget tjejgym, dit kvinnor som känner sig otrygga kan gå.  

Jag själv tycker att det är bra med en tjejavdelning för de kvinnor som känner att de av någon 

anledning inte vill eller kan träna tillsammans med männen. Men jag kan även förstå Freja i 

hennes resonemang, att tjejavdelningarna på ett sätt legitimerar män att kommentera kvinnors 

kroppar eller träning, genom att man ger dem en plats dit de kan gå ”ifall de inte är nöjda”, 

istället för att ta tag i problemet att män tar sig friheten att kommentera den kvinnliga 

kroppen.  Detta tycker jag visar på att den allmänna avdelningen på gymmet kan räknas som 

”männens plats”. Ambjörnsson skriver om heteronormativitet och menar att 

heteronormativitet är de instutioner, lagar, sturkturer, relationer och handlingar som 

upprätthåller heterosexualiteten som något enheltligt, naturligt och allomfattande. Vidar 

menar Ambjörnsson att det först handlar om en gränsdragning mellan hetero- och homo, men 

även att minst lika viktigt är gränsdragningen mellan man och kvinna (Ambjörnsson, 2006: 

52). Kanske kan man se gymmet som något heteronormativt, gymmet kan ses som ”männens 

plats” och att män förväntas åtrå kvinnor, och att de kanske även förväntas slänga ut 

kommentarer om kvinnors kroppar, och då visa för allmänheten att de åtrår kvinnor.  Men 

även att det blir en gränsdragning mellan män och kvinnor. Som Agnes berättar att Men det 

blir ju ganska naturligt… det blir ju ganska uppdelat på gymmet i alla fall, att man vet att där 

är det stora biffiga snubbarna (Agnes, 2014-11-25). Att man tydligt ser vart männen är och 

vart kvinnorna är inne på gymmet.    

Ambjörnsson återger även att kvinnor som tar plats offentligt, blir mer granskade och utsatta 

än män som gör detsamma (Ambjörnsson, 2006: 65). Tjejavdelningarna verkar framförallt 
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tilltala tjejer som precis börjat gymma. Kanske är det som Ambjörnsson återger att kvinnor i 

det offentliga blir mer granskade än män och att tjejer som precis börjat gymma och inte lärt 

sig alla maskiner och övningar känner sig speciellt uttittade, i jämförelse med en man i samma 

situation. Diana själv förklara att hon tränade på tjejavdelningen i början då hon kände sig 

osäker, men att hon sedan bytte till den allmänna avdelningen när hon började känna sig mer 

säker.  

Diana tyckte att det var orättvis att det inte finns en speciell killavdelning också. Saknaden av 

en avdelning endast för män tycker jag utmärker kvinnan som en utsatt grupp, att det inte 

belyser att även män kan känna sig obekväma tillsammans med kvinnor och att de ska få en 

egen avdelning. Kanske är det så att det ses som självklart att män ska känna sig bekväma 

med att träna med kvinnor, eller att gymmet under en längre tid varit en plats för män 

(mestadels) och att den allmänna avdelningen är männens avdelning som nu öppnats för 

kvinnor. Även om tjejgym på ett sätt belyser problemet och ger kvinnor möjlighet att träna 

och vara bekväma, så är det precis som Freja säger inget som löser problemet med varför 

kvinnor är obekväma på gymmet. Detta är heller inget som pekar på att alla män skulle var 

otrevliga och kommentera kvinnors kroppar på gymmet, men det finns ändå något i strukturen 

som gör dessa kvinnor osäkra och obekväma.  

Jag frågar Freja ifall hon själv blivit kommenterad på gymmet, hon svarar att,  

Det är aldrig någon som kommit fram och snackat eller sagt något faktiskt, jag vet 

inte riktigt varför… för det är typ det enda jag hör mina kompisar säga, att det är 

massa jävla drägg som kommer fram och slänger ut kommentarer, men det har aldrig 

hänt mig… det är bara tips jag fått faktiskt (Freja, 2014-12-05)   

Freja har aldrig själv blivit kommenterad på gymmet, hon har enbart fått tips om hur hon kan 

förbättra sin träning och det har endast varit på ett schysst sätt säger hon. Däremot har hon 

hört från flera kompisar att män kommit fram och var otrevliga, och slängt ut kommentarer. 

Ingen av mina informanter har själva fått kommentarer på gymmet. Kanske är det rädslan för 

att få kommentarer som får tjejer att välja tjejavdelningar, att det kanske egentligen inte är 

jättemånga män som kommenterar men att det finns en oro bland tjejer att bli kommenterade. 

Agnes berättar att hon känner sig ganska bekväm på gymmet, det gör även Beata. Beata 

förklarar att,  



20	  

Ja det är sådär, sådär när man inte kan… när jag ska pröva nånting nytt brukar jag 

känna mig lite obekväm… jag vet inte exakt hur man göra den här övningen, såhär 

och så… så känns det som någon tittar men det är ingen som bryr sig egentligen… ah 

jag vet inte, det är nog en själv som tror (Beata, 2014-11-25)  

Beata tyckte att de främst var en själv som trodde och oroade sig för att någon tittade, det var 

främst när hon skulle prova på någon ny övning som hon inte gjort tidigare. Jag uppfattar det 

här som att Beata inte var orolig för att få sin kropp kommenterad utan att någon skulle tycka 

att hennes träningsteknik var dålig, eller att hon var dålig. Jag uppfattar det inte heller som att 

Beata var orolig över att kommentarerna skulle komma från en viss typ av kön, utan det var 

allmänt att någon skulle tycka att hon var dålig. Cecilia tyckte att det skulle kännas jobbigt att 

bli uttittad när hon tog i på gymmet.  

Asså det enda jag tycker är jobbigt är i fall jag skulle bli uttittad när jag väl tar i, jag 

ser så himla ful ut [skrattar högt] (Cecilia, 2014-11-26)  

Cecilia var den av mina informanter som tänkte mest på sitt utseende när hon var på gymmet. 

Hon var orolig över att folk skulle titta när hon tog i på gymmet. Kanske är Cecilia medveten 

om det som Ambjörnsson tar upp, att kvinnor i offentligheten blir extra granskade 

(Ambjörnsson, 2006: 65). Cecilia känner att hon behöver vara sminkad och snygg när hon är 

ute i det offentliga kanske just för att hon är medveten om att hon syns. Sminket, uppfattar jag 

det som, får henne att känna sig snygg och att så länge hon känner sig snygg så är det okej om 

folk tittar på henne. Att bli sedd på när hon väl tränar är däremot jobbigare för henne eftersom 

hon då inte känner sig attraktiv eller snygg.  

Diana däremot var inte så orolig över att bli uttittad och erkände själv att hon brukade titta på 

folk när hon var och tränade.  

Asså jag vet själv att jag tittar på folk som gymmar, inte att jag känner mig 

överlägsen, utan det är väl mer… såklart man tittar på folk… nej men man ser väl 

>oj hon hade en konstig tröja, varför vill hon träna i den?< eller >oj gör hon 

sådär<… men jag har faktiskt aldrig känt mig sådär uttittad faktisk, det har jag inte 

gjort, sen kan det ju vara, jag söker ju… sen kan jag säkert blivit uttittad utan att jag 

märkt av det liksom… men inte så >oj gud va de kollar, gud vad jag gör fel<, det har 

jag aldrig känt faktiskt (Diana, 2014-11-26)  
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Diana kände inte själv att hon blivit uttittad på gymmet. Även Diana hon aldrig sa meningen 

klart utan avbröt sig mitt i så verkar det som att Diana söker uppmärksamhet och bekräftelse 

och att hon därför kanske känner att det inte gör något att folk tittar på henne.  

Stämningen på gymmet 
Mina informanter kände sig bekväma på gymmet, med undantag för när du skulle prova 

någonting nytt, då kunde de känna oro över att andra skulle kolla. När det kom till stämningen 

mellan män och kvinnor på gymmet så var alla mina informanter överens om att killarna tog 

mer plats än tjejerna. På frågan om hur stämningen var på gymmet så svarade Cecilia att, 

Jag gick inte och träna så mycket på gymmet, men jag tycker att killarna… De tar 

nog mer plats, fast nu tror jag att det har blivit lite… ja men eftersom det är så 

himla populärt att träna, så tror jag tjejerna har gått upp och tar mer plats. Men jag 

vet inte, då jag väl tränade på gymmet, då tog killarna mest plats och det var dem 

som stod vid alla vikterna, så det blev lite sådär att man kanske körde någon maskin 

och gick undan lite kanske. (Cecilia, 2014-11-26)  

 Cecilia kände att det var killarna som tog mest plats och att det ofta blev så att hon gick 

undan. Kanske kan det här handla om att det ses som mer attraktivt för en tjej att vara mer 

tillbakadragen. Ambjörnsson återger att för att uppfattas som kvinnlig i bemärkelsen 

heterosexuellt attraktiv så ger det bättre resultat om man beter sig blygt istället för att vara för 

utåtagerande (Ambjörnsson, 2006: 122). Jag ser det som att de både kan bero på att Cecilia 

kanske känner att hon inte vågar ta plats men det kan även vara så att hon vet ”hur man ska 

vara”. Att killarna förväntas ta plats och att tjejer förväntas gå undan och vara blyga, för att 

det är drag som kan uppfattas som attraktivt.  

Beata tyckte också att killarna var de personer som tog mest plats på gymmet, men hon tyckte 

även att det berodde på vilken åldersgrupp som var på gymmet och tränade.  

Det beror lite på vilken åldersgrupp som är där på gymmet, på kvällarna brukar det 

vara väldigt mycket ungdomar… är man där på dagen är det mer äldre personer, så 

där är det sådär… det är väldigt lugnt på förmiddagen bland de äldre och på kvällen 

så är det kanske lite mer stökigt kanske. (Beata, 2014-11-25)  

Beata kände att det var lugnast på gymmet om man tränade under förmiddagen eller dagen, då 

det främst var äldre personer på gymmet. Det tolkar jag som att de äldre som är där och 

tränar, tar det lugnt, fokuserar på sig själva och sin träning, men även att de är mer säkra i sig 
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själva. Jag tänker då att man som ung fortfarande försöker hitta sig själv, och att det blir 

viktigare att visa upp sig och ta plats, och att det är därför som det är stökigare under 

kvällarna när det främst är ungdomar. Beata fortsätter och berättar att,  

Man brukar märka om det är två killar någonstans som kommer in och >Öööhh kom 

igen nu, nu kööör vi! ÖÖÖHH< så ska de berätta sen >Ööhh vi har tränat i två 

timmar, jättehäftiga< (Beata härmar de brölliga killarna på gymmet) så det tycker 

jag finns i alla fall, de tar plats liksom, men det är aldrig en ensam kille som gör det, 

utan det är killar tillsammans liksom. (Beata, 2014-11-25)  

Enligt Beata så är det aldrig en ensam kille som kommer in och tar plats och är bröllig, utan 

det är alltid killar som är två eller flera i grupp. Jag tolkar det som att det är lättare att ta plats 

när man är i grupp, eftersom man har gruppen bakom sig som back-up. Det kan även vara så 

att anledningen är att man vill visa upp för just gruppen, att man är ”tuff”, struntar i andra och 

vågar ta plats. Både Agnes och Beata, menade dock att det inte var samma sak när det var 

flera tjejer på gymmet. Agnes berätta att, men det blir inte samma sak om det är flera tjejer 

(Agnes, 2014-11-25). Kanske är det så att tjejerna känner att gymmet är mer ”killarnas 

område” och att det därför blir svårt att ta plats även om de är i grupp. Eftersom gymmet 

enligt mig länge varit en plats för män, och en plats som kanske associeras som men manlig 

plats, att det blir så att tjejer känner att de enbart tar plats genom att gå dit. Som Cecilia 

nämnde tidigare så börjar tjejer gymma mer och mer, och i och med det så börjar de även ta 

mer plats. Det kan också ha att göra med ”kvinnans roll i samhället”, att gymmet är en 

offentlig plats och att det finns föreställningar om hur en kvinna ska bete sig i det offentliga. 

Fanny Ambjörnsson skriver om den heterosexuella matrisen, och menar att för att framstå 

som en kvinna eller man så behöver vi dels se ut som kvinna/man, beter oss som kvinnor/män 

bör göra och att vi ha ”rätt” begär, alltså det motsatta könet (Ambjörnsson, 2006:113). Om 

man ser på mina informanters åsikter om hur män och kvinnor beter sig på gymmet med just 

tanken om den heterosexuella matrisen, så tolkar jag det som att det handlar om hur kvinnor 

och män ”ska” bete sig. Att det ses som typiskt manligt att vara mer högljudd och att det är 

mer okej att ta plats.  Beata menar att det handlar om yngre män i grupp. Detta tror jag 

handlar om att yngre personer är mer osäkra och kanske inte hittat sin identitet än, men även 

att de är viktigt att pass in och inte avvika genusmässigt. Att det blir viktigt, i det här fallet för 

de yngre killarna att visa upp för andra att de tillhör ”rätt” könsroll, att de är män och att de 

beter sig som män. Kanske är det även därför de ofta är extra brölliga när de är i grupp, för att 

de vill visa för gruppen att de passar in och inte avviker, att de är ”rätt”.  
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Freja tyckte att män och kvinnor var på helt olika avdelningar på gymmet, och att det därför 

var mycket uppdelat.  

Dels så är de på olika maskiner, om man inte gör som jag… tjejer är liksom på 

maskiner som tränar lår och häck och sånt. Asså det är det enda de är på, sen skiter 

de i resten av kroppen… och killarna tränar bara axlar och armar i princip och mage. 

Asså det är två olika delar och man märker att de håller sig till de delarna liksom. 

(Freja, 2014-12-05)    

Freja tyckte mer att skillnaden märktes på vilken del av gymmet män och kvinnor höll sig till, 

att tjejerna tränade delar av kroppen som enligt mig ses som kvinnliga, såsom rumpa och lår. 

Männen däremot tränade istället upp mer manliga delar, som armarna. Freja tyckte däremot 

att männen på gymmet var mer show-off än kvinnorna.  

Jag är ju i den delen där det är enkla maskiner, sen så finns det ju en fri-vikts del 

också, där är det ju inga tjejer alls, inte en enda, asså det är ju bänkpress och såna 

grejer och det nej… det är show-off avdelningen (Freja, 2014-12-05)   

Jag tolkar det här som att männen på gymmet enligt Freja, ofta stod vid de fria vikterna och 

visade upp sig, och hur mycket de kunde lyfta. Medan kvinnorna höll sig till maskinerna, och 

då ofta de maskiner som tränade rumpan eller låren. Även Beata berättar att det finns vissa 

avdelningar på gymmet där det är flest killar. Hon förklarar att det finns vissa delar på 

gymmet som känns mer obekväma än andra, hon menar på att det oftast står män vid gymmet 

stor spegel och spänner sig och att det inte är ofta som tjejer vågar sig på det. 

Vi har en väldigt stor spegel där väldigt många killar brukar stå och spänna sig, så de 

står där med vikter, så där kan man känna sig lite obekväm. Det är inte många tjejer 

som vågar sig in där, det är dem som verkligen tränar hårt och är riktigt duktiga… 

men ah som kanske inte så extrem så kanske man känner sig obekväm där (Beata, 

2014-11-25)  

Det här tolkar jag som att det är de tjejerna på gymmet som verkligen tränar super hårt, som 

vågar sig fram till den stora spegeln, men att de tjejerna som inte tränar så extremt som 

tillexempel Beata, känner att de inte riktigt vågar. Även här kan man se det som att det 

handlar om att inte avvika genusmässigt, att män och kvinnor som tränar håller sig till det 

som anses ”passa dem”. Männen satsar på att träna armar och står och spänner sig, medan 

kvinnorna tränar mer feminina kroppsdelar såsom rumpan. Man vill visa att man har rätt 
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genus till sitt kön. Butler menar att även synen på kön är något som kulturellt skapat, att vi 

inte kan se könet på ett objektivt sätt, utan att genus och kön på ett sätt är samma (Butler, 

2007:56). Jag ser det finns en tanke om att det finns något ursprungligt kvinnligt/ ursprungligt 

manligt inne i de biologiska kropparna, såsom föreställningen om att enbart män kan bygga 

muskler, för att de ligger dem naturligt. Kanske är det just den föreställningen som gör att 

framförallt män som bygger muskler medan kvinnor förväntas skulptera kroppen, och att 

rädslan för att avvika genusmässigt därför gör så de håller sig till sina roller.  Beata tar även 

upp att det enbart är de tjejer som tränar riktigt hårt och är riktigt duktiga som vågar sin in 

bland männen. Det kan också ha och göra med det som Ambjörnsson tar upp om att kvinnor i 

det offentliga granskas hårdare än män (Ambjörnsson, 2006:65).  Kanske känner ”vanliga 

tjejer” som inte tränar hårt, och som inte själva räknar sig till kategorin ”riktigt duktiga” att de 

inte kan mäta sig med männen och att det därför känner sig sämre och underlägsna, och att ett 

besök inne vid frivikterna enbart skulle vara pinsamt för deras egen del. De kvinnor som 

sedan vågar sig in där, kanske antingen inte bryr sig om att ses som sämre, eller att de känner 

sig tillräckligt duktiga och säkra att de kan konkurrera med männen.  

Träning och femininitet   

Träningstrenden  
Alla mina informanter var överens om att det finns en träningstrend i dagens samhälle. 

Framförallt så tyckte de att det var yngre kvinnor i åldrarna 15-25 som har hoppat på 

träningstrenden mest, men att det annars var ganska spritt.  

Ja jag tycker det, verkligen, det känns som det finns egentligen nästan lite press om 

man inte tränar. Jag kanske inte känner av den, för jag brukar… jag har ju liksom 

alltid tränat, men det finns där tycker jag nog… att >träning löser det här och det här, 

och det får dig att må bättre såhär<… så nästan att det … många kanske känner att 

det är ett krav istället, från typ samhället istället för ens egen skull (Beata, 2014-11-

25)  

Beata kände att det nästan fanns en press på att man skulle träna, eftersom hon själv tränade 

regelbundet så kände hon att hon inte tog åt sig lika mycket av pressen, eftersom hon redan 

var ”inne i det” En bidragande faktor till trenden var sociala medier enligt mina informanter, 

till exempel Facebook och Instagram. Freja tyckte att det nästan var det som var trendigast, att 

synas på sociala medier som en hälsosam och tränande person. Hon sa att,  
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Det trendigaste är ju att fota när man tränar, det är ju trendigare än att träna om man 

säger så. Man kan klä ut sig, betala gymkort och gå till gymmet och fota sig själv, 

och sen så är man jättehälsosam, och sen kan man gå hem igen… det är typ så det 

funkar liksom. (Freja, 2014-12-05)  

Enligt Freja så behövde man inte ens träna ordentligt på gymmet, utan man kunde mest visa 

upp att man varit där och följde trendens olika normer. Även Agnes och Beata tyckte att de 

ibland fanns tjejer på deras gym, som inte tränade seriöst utan mer var där för att visa upp sig, 

och kunna ta bilder till sociala medier.  

Det är nästan lite oseriöst typ… Det larvigaste är typ när nån går, man ser att de står 

och fotar sina grejer och så dricker de Celsius, det är väldigt trendigt faktiskt, att man 

ska dricka Celsius. (Beata, 2014-11-25)1 

När det kommer till frågan om vilka som har hoppat på trenden mest, så svarade mina 

informanter att det mest är yngre kvinnor, men att det är väldigt blandat över åldrarna och 

mellan könen. Olika delar av trenden följs även av olika grupper. Agnes och Beata ansåg att 

äldre personer gick in mer för olika dieter medan yngre personer i åldrarna 15- 20 ägnade sig 

mer åt träning.   

Jag tror att äldre personer de är mer >åh nu ska jag prova den här nya dieten< medan 

yngre personer mer går och tränar. (Agnes, 2014-11-25) 

Ja >5-2, och så LCHF, och så provar jag det här och det här< fast de verkar ändå ha 

en bättre balans till träning tycker jag, att de inte försöker sig på saker som de inte 

kan egentligen, för det kan unga göra ibland [skratt] (Beata, 2014-11-25)  

Agnes och Beata, kände att äldre personer var bättre på att balansera sin träning. Kanske kan 

det vara för att yngre personer vill gå all- in, medan äldre personer känner sig mer säkra i sin 

kropp och hur mycket man vill och kan klara av. Det kan även vara så att äldre personer 

tränar mer för att hålla sig i form och tänka på hälsan, medan de yngre påverkas mer av 

träningstrenden och tar i så mycket som de kan. Freja tyckte att det främst var tjejer i hennes 

ålder (18 år) men att de spridit sig upp i åldrarna och så är det typ, väninnor till min mamma 

som är typ 45 också som gör det, det är nog för alla är inne på sociala medier nu, så det är 

antagligen därför (Freja, 2014-12-05). Eva och Diana tyckte även dem att det oftare var äldre 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Celsius är en energidryck som riktas till de som tränar, den ska ge mer energi och mindre hungerkänslor	  
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som hoppade på olika dieter, medan de yngre tränade. De trodde att det hade och göra med 

tiden och vardagsschemat.  

De kanske känner att de har mer tid, de som kanske är äldre kanske tycker att det är 

jobbigt att få ihop allt, med barnen, jobb och så (Eva, 2014-11-26)   

Det har jag faktiskt tänkt på, att alla de som jag tillexempel följer på Instagram, alla 

de som skaffar PT (personlig tränare) och blir sådär vältränade, som man ser lägger 

upp bilder på tre pass per dag, dem kan ju inte ha jobb, det kan de ju inte ha (Diana, 

2014-11-26)  

Jag frågade mina informanter om det fanns något som var extra trendigt inom träningstrenden. 

Beata tyckte att de framförallt var träningen i sig. 

Just nu är det kanske styrketräning generellt… och framförallt tycker jag, är det träna 

med kroppsvikten och fria vikter som är väldigt trendigt liksom, att man ska använda 

det man har och att man inte ska behöva så mycket utrustning, utan det ska passa alla 

möjliga liksom. Du ska kunna göra det hemma i vardagsrummet och sånt där (Beata, 

2014-11-25)  

Det som verkar vara trendigt just nu är styrketräning, och att även tjejer har börjat träna 

styrka. När det kom till utseendet och träningskläder som var inne inom trenden så var mina 

informanter överens om att det var de tighta tränings-tightsen som var det man skulle ha. Att 

man skulle ha tighta löpartights var något som alla mina informanter svarade. Vad man hade 

på sig var enligt mina informanter var en viktig del av trenden, även en del av dem inte la ner 

jättemycket tid på det. Träningsskor från märket NIKE var väldigt trendigt och mjukisbyxor 

var något som var väldigt otrendigt. Agnes och Beata förklara att 

Asså tjejkoden är väl träningstights av nått slag…(Beata, 2014-11-25) 

 Man kan inte ha mjukisbyxor (Agnes, 2014-11-25)  

Det är den hemliga koden, fast det är egentligen för alla, i alla fall… asså ofta de 

yngre, men generellt tjejer, sen så ska man bara ha typ en t-shirt eller linne eller 

sådär, men det är inte nått speciellt… känner jag i alla fall. (Beata, 2014-11-25) 

Mjukisbyxor var inget som var populärt att ha på sig på gymmet, där skulle man ha 

träningstights. Överdelen skulle vara någon form av tröja eller linne, men där var det inte lika 

specifikt att man skulle ha någon speciell sort, utan det viktigaste var tightsen. Den dolda 
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regeln att inte ha mjukisbyxor gällde både män och kvinnor förklarade Beata för mig, män 

däremot de valde ofta att ha shorts på gymmet. De tighta löpartightsen var det inte många 

män som vågade sig på berättar hon.    

Träningskläder som vardagskläder var även det något som var vanligt, att gå med tränings-

tights och löparskor även utanför gymmet var trendigt. Träningskläderna skulle även vara 

snygga, och har mer och mer blivit ett mode.  

Asså när det gäller träningskläder har det snarare blivit mode, man kan ju lägga ner 

flera 100 på träningskläder bara för at de är snygga liksom och sen är de ändå inte 

bättre… på män vet jag inte om det är likadant faktiskt, det har mest med tjejer att 

göra med märkeskläder och skit. Jag har däremot samma som jag haft sen jag var 

15… nej men ja absolut är det trendigt och mode i det. (Freja, 2014-12-05)  

Frejas svar tolkar jag som att hon börjar bli lite trött på alla dyra träningskläder av olika 

märken, som enligt Freja inte fungerar bättre. Det verkar även som att det framförallt är tjejer 

som köper de olika dyra kläderna, kanske är det för att det ska se snyggt och proffsigt ut. De 

dyra märkeskläderna kan ge en trygghet och kanske även att de förmedlar att ägaren kan 

mycket om träning genom att välja ”det bästa”.  

Freja förklarar att träningskläder i vardagen är något som syns överallt, något som hon själva 

stör sig på. Hon tyckte även att tjejer som tränar oftare tänker på hur deras träningskläder ser 

ut, istället för hur funktionella det är.  

Ja tjejer överlag när de tränar har ju alltid tighta tighta träningsbyxor, alltid och linne. 

Sen är det ju jävligt få som faktiskt har träningstoppar utan man har snarare push-up 

bh… bara för att… jag vet inte det är bara män på gymmet, så varför inte vissa upp 

kroppen liksom… så de flesta tänker nog knappast på att ta bra kläder när det gället 

träning, utan snarare hur de ska se ut (Freja, 2014-12-05)   

Freja trodde att det handlade om att tjejerna ville visa upp sin kropp eftersom det oftast är 

mest är män på gymmet. Kanske handlar det om att styrka sin kvinnliga könsidentitet när man 

kommer in på en sådan mansdominerad plats, att träning, i synnerhet styrketräning på gym, 

under en längre period setts som något manligt. Kvinnor som ger sig in på detta område och 

förstärker sin roll som kvinna ger då inte upphov till några frågetecken eller någon förvirring. 

Jag tolkar det som att en kvinna som styrketränar, och kanske har en del muskler, fortfarande 

legitimeras som kvinna utan några frågetecken eller kommentarer ifall hon ser feminin ut 
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under träningen, med tillexempel mycket smink eller push-up bh. Butler skriver att identiteten 

säkras upp genom begrepp såsom genus, kön och sexualitet och att de genus som blir 

begripliga är de som visar ”rätt” sort samspel mellan genus, kön och begäret (Butler, 2007: 

68) De personer som ses som rätt är de som visar upp rätt genus till rätt kön och även visar 

rätt sort begär, alltså en kvinna, med en kvinnlig kropp, som ser kvinnlig ut, som beter sig 

kvinnlig och som åtrår män.  Det kan vara så att sminket och de snygga träningskläderna blir 

ett sätt för kvinnor som gymmar att stärka sin kvinnliga identitet. En kvinna som styrketränar 

och som inte ser speciellt kvinnlig ut, kan ge upphov till förvirring rådande sexualiteten, som i 

Ambjörnssons exempel om att se typisk lesbisk ut (Ambjörnsson, 2006: 120). Det verkar 

alltså finns en uppfattning om att en homosexuell kvinna ska ha/har en manlig framtoning, 

trotts sin kvinnliga kropp. En kvinna går till gymmet och tränar styrketräning, en plats och en 

aktivitet som länge sets som typisk manlig så skulle de kunna ge upphov till förvirring, att 

kvinnan uppfattades som manhaftig.  Det blir då inte helt ”rätt” om man ser det utifrån den 

heterosexuella matrisen. Förvirringen och ”felet” blir då, en kvinna, med kvinnokropp, som 

beter sig manligt. Sminket och de snygga kläderna kan då visa på att även om kvinnor går till 

gymmet och styrketränar så är de fortfarande kvinnliga och då alltså åtrår män (hetero). 

Utseende och träning  
Enligt träningstrenden så var det trendigt för tjejer att ha tighta träningstights, och snygga 

träningsskor. Jag frågade mina informanter vad de själva hade på sig när de gick till gymmet. 

Agnes och Beata hade tights och någon tröja, för dem var det inte så viktigt med hur kläderna 

såg ut på gymmet, utan det viktigaste för dem var att det var funktionellt. Även om det inte 

var super viktigt för dem med hur kläderna såg ut, så kollade de att kläderna i alla fall 

matchade med varandra. 

Det här gillar jag, det här matchar, det kör jag på, så jag bryr mig faktiskt inte så 

mycket, det är mycket så att det är funktionellt liksom. (Beata, 2014-11-25)   

Jag ser det som att Agnes och Beata inte la ner mycket tid på att välja ut snygga 

träningskläder men att de ändå valde kläder som de tyckte såg snygga ut. Diana tyckte även 

hon att det allra viktigaste på gymmet var att kläderna var funktionella,  

Jag tycker det är väldigt snyggt när man kan matcha, men jag ser hellre att jag är 

bekväm i det jag har (Diana, 2014-11-26)  
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Cecilia däremot blev lite ställd när jag frågade vad hon skulle välja. Cecilia var den av mina 

informanter som tyckte att det var viktigast att vara snygg på gymmet. Hon kände sig lite 

osäker och visste inte riktigt vad hon skulle svara.  

Nej jag vet inte… jo, nä men asså om det inte är funktionellt så känner jag att jag inte 

kan ta ut mig ordentligt heller… om jag skulle känna mig ful, nej då skulle jag inte… 

då skulle jag inte träna alls [skratt] nej men jag vill inte, asså ful, åh nej… asså jag 

skulle kanske inte gå ful, men att det inte matchar helt, det hade inte varit värsta 

grejen (Cecilia, 2014-11-26)    

Cecilia kände att hon hellre stannade hemma än att gå ful till gymmet, däremot gjorde det 

inget om kläderna inte matchade helt, men ful skulle hon inte gå. Däremot var det viktigt att 

kläderna var funktionella så att Cecilia kände att hon kunde ge max på träningen, vilket hon 

ansåg skulle vara svårt med kläder som inte var funktionella. Det var däremot viktigt att de 

funktionella träningskläderna skulle vara snygga och matcha och både Cecilia själv och Diana 

ansåg att Cecilia var den som ofta matchade sina kläder av de två.  

Cecilia tyckte att det var viktigt att vara snygg och kvinnlig på gymmet. Judith Butler skriver 

att kroppen kan inte ha någon beteckningsbar existens innan den markeras med genus 

(Butler, 2007:58). Kanske är det så att Cecilia känner att det kvinnliga ger henne just en 

beteckningsbar existens, och att det inte råder några frågetecken om vem eller vad hon är även 

om hon styrketränar, en aktivitet som kan uppfattas som manhaftigt. Det kvinnliga ger henne 

en identitet, och dessutom en identitet som ses som rätt av andra.  

Freja var den av mina informanter som brydde sig minst om vad hon hade på sig på gymmet.  

Asså jag slänger på mig i princip vad som helst, asså jag har ett par träningsbyxor 

helt enkelt och svarta, sen så vet jag inte jag rotar bara fram nått linne. Jag orkar 

liksom inte bry mig, sen har jag väl ett par skor som är ljusblå-rosa. På gymmet orkar 

jag inte riktigt bry mig, för man ska bara träna, det är liksom… jag har bara de 

kläderna där (Freja, 2014-12-05)  

Freja tyckte det var minst viktigt av mina informanter att fixa till sig på gymmet. Jag frågade 

även hur mina informanter förhöll sig till smink på gymmet. Agnes och Beata tyckte inte att 

det var viktigt med smink på gymmet, de brukade ibland tvätta bort sminket innan de gick och 

tränade, eftersom det upplevde att sminket bara rann när de ansträngde sig och blev svettiga. 
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Diana tyckte inte heller att smink var speciellt viktigt, hon tyckte det var viktigare att ha 

snygga träningskläder,  

Jag tycker inte att det är så viktigt med smink och att det är nånting jag måste hinna 

göra innan, då tycker jag det är viktigare att ha en snygg tröja, snygga kläder… än att 

vara sminkad. (Diana, 2014-11-26)  

Cecilia däremot förklarar att hon alltid hade smink på gymmet och inte kunde tänka sig att gå 

dit utan. Diana trodde att det berodde på att de tränade på ett gym som låg nära där Cecilia 

bodde och att det var lätt för Cecilia att träffa på någon som hon kände.  Diana erkände att 

hon hade varit sminkad ifall de skulle träna på gymmet nära hennes hem. 

Jag har en liten sak att poängtera… att jag står här borta och Cecilia står där borta att 

det är viktigt och oviktigt, (menar i deras åsikter) det kan ha och göra med att friskis 

och svettis ligger i Stockholm där Cecilia bor, och hon är uppväxt med alla typ som 

går där. Jag känner inte så många där… men säg att jag skulle få gymkort här nere på 

gymmet (där hon bor) jag skulle… fan jag skulle också vara sminkad. Tänk om jag 

skulle se Fredrik, Anton och Adam, alla dem där nere, fan vad jag skulle vara 

sminkad då alltså… asså så kanske du också känner? Hade du brytt dig lika mycket 

på gymmet här? (mot Cecilia) (Diana, 2014-11-26)   

Diana erkände själv att hon hade tyckt det var viktigare med utseendet på gymmet om hon 

hade tränat på ett gym nära hennes hem, där hon kunde stötta på personer hon kände eller var 

bekant med. Cecilia kände att närheten till hennes hem från gymmet, endast var en liten del i 

varför hon tyckte det var viktigt att vara sminkad och ha snygga kläder på träningen. Cecilia 

berättade att hon kände sig mer bekväm med sitt smink och sina kläder och att hon säkerligen 

hade fortsatt även om de hade tränad på ett gym längre ifrån hennes hem. Det kan vara så att 

Cecilia tycker att hon kände sig okvinnliga på gymmet och att smink, snygga kläder och andra 

kvinnliga attribut kan ”väga upp”. Kläderna och modet kan ge en trygghet, och stärker den 

kvinnliga identiteten på gymmet, som jag tolkar som ett typiskt mansdominerat område. 

Ambjörnsson skriver om att avvika genusmässigt, om att det finns uppfattningar om hur en 

”typisk lesbisk” kvinna ser ut, alltså mindre feminin, mer grov och manhaftig (Ambjörnsson, 

2006: 120). Kanske handlar det om att Cecilia inte vill avvika genusmässigt, att hon känner 

sig grov och manhaftig när hon är på gymmet. Sminket kan då bli ett sätt att visa att hon är 

kvinnlig, och att det då inte uppstår någon förvirring om hennes genustillhörighet. Jag tror 
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inte att Cecilia är rädd för att uppfattas som lesbisk, men att det är viktigt för henne att 

uppfattas som kvinnlig och ”rätt”, att hon har rätt genus för sitt kön. 

Diana kände att det blev viktigt att vara snygg på gymmet ifall det fanns män där som skulle 

kunna vara intresserade av henne. Hon menade att de oftast var tjejer på deras träningspass 

och de män som var där var uppemot 50 år. När de tränade med yngre män, såsom kompisar 

till dem, då var det viktigare att vara snygg tyckte Diana.  

Tillexempel om Pelle och Niklas skulle komma då känns det viktigare att jag ska se 

rätt så okej ut, då kanske jag lägger på lite extra puder och mascara, då är det 

viktigare än annars (Diana, 2014-11-26)  

När det var killar som potentiellt skulle kunna vara intresserade av henne, då blev det 

viktigare enligt Diana. Jag tolkar det som att Diana inte tyckte att det var så viktigt i nuläget 

var för att det inte så ofta var killar i hennes egen ålder som var med på passen och att det 

därför inte spelade så stor roll.  

För Freja handlade det mer om åldern på de som tränade, hon ansåg att personer i tonåren 

brydde sig mer och tyckte att det var viktigt med utseendet, men att det började ”växa bort” 

när man kom upp i åldrarna.  

Det var ju skillnad när man var yngre tror jag nästan, det beror nog på när man 

börjar, för när jag gick i grundskolan… då plattade fan tjejerna i min klass håret 

innan idrotten… asså det var så pass illa. När man är 15-16 då tror jag nog faktiskt 

att det är lite mer… ja men typ platta håret eller fixa till sminket innan liksom, men 

jag tror att när man kommer upp i 18-19 års åldern då slutar man bry sig, helt ärligt 

(Freja, 2014-12-05)  

Cecilia förklarar varför hon känner att det är så viktigt att var sminkad på gymmet. Hon 

förklarar att hon känner sig så himla okvinnlig när hon är och tränar, att hon svettas, tar i och 

kanske låter. För Cecilia är sminket något som kan väga upp det okvinnliga i träningen.  

Asså man vill ju se kvinnlig ut, man tar i och svettas och det låter och på det sättet så 

är jag inte kvinnlig. Så på det sättet hoppas jag att det kan väga upp lite (Cecilia, 

2014-11-26) 

Cecilia sminkar sig och tar fram snygga träningskläder när hon går och tränar, för att hon vill 

vara kvinnlig på gymmet. Jag tolkar det här som att Cecilia känner sig okvinnlig, och kanske 
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även därför oattraktiv när hon är och tränar på gymmet. Även om Cecilia inte skulle bli tagen 

för en man bara för att hon gick och tränade och var osminkad så ger sminket enligt mig 

henne en legitim kvinnlig könsroll. Träning och gym tolkar jag ses som en manlig aktivitet 

och att göra sig ”extra” kvinnlig innan gymmet, ”väger upp” som Cecilia berättar. Jag skulle 

tolka det som att Cecilia i sitt smink kan ses som mer kvinnlig än de kvinnor som tränar utan 

smink, även om de utan smink fortfarande ses som kvinnor. Sminket blir enligt mig 

positionering i att ”jag är kvinna” det ger inga frågetecken om tillhörande könstillhörighet. 

Om man tolkar det här utifrån Judit Butlers heterosexuella matris som Ambjörnsson skriver 

om (Ambjörnsson, 2009:113), så skulle man kunna se det som att Cecilia med sitt smink; ses 

som en kvinna, som beter sig som en kvinna, och även en kvinna som åtrår män. En kvinna 

som går till gymmet och inte bryr sig om sitt utseende utan kör på i sin träning, tolkar jag det 

som skulle kunna skapa förvirring. Inte förvirring i könstillhörighet, utan utifrån den 

heterosexuella matrisen. De kvinnorna skulle kanske ses som kvinnor, som beter sig manligt 

(i och med styrketräning och muskelbygge), och att de i och med beteendet (muskelbygge och 

”ointresse för utseende”) åtrår andra kvinnor. Cecilias smink skulle enligt mig kunna tolkas 

som ett extra bevis på Cecilias kvinnlighet, trots att hon styrketränar, att kvinnor inte kan 

ifrågasättas om de är sminkade.  

Den kvinnliga kroppen 
 Jag pratade med mina informanter om den kvinnliga kroppen, hur ideal kroppen för kvinnan 

förväntades se ut. Mina informanter var överens om att det fanns stort fokus på rumpan. 

Rumpan skulle vara lyft och fast med inte allt för stor, magen tonad och slimmad.  

Jag tycker inte att det är snyggt med värsta rumpan… jag vet inte, de ska väl finnas 

nått att ta i typ… man ska se att den finns där… se bra ut i ett par träningstight, ja de 

är väl rumpan lite boobies (bröst)… tighgap, tyvärr är det ett jävla tjat om det asså 

(Diana, 2014-11-26)   

Diana tyckte att det förutom att man ska ha en snygg rumpa och bröst, inne med ett så kallat 

tighgap. Tighgap är när man har tillräckligt smala lår för att det vara ett utrymme mellan låren 

strax ovanför knäna, när man står med knäna/ benen ihop. Eva tyckte att det var sorligt att det 

var inne med tighgap. 

Jag tycker bara det är synd… för det är så, vissa kroppar är inte skapta för det. Det 

känns så absurt och så sorligt att det ska hyllas, att man ska ha tighgap när över 
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hälften av människorna… kroppen är inte skap, muskler och ben är inte skapta (Eva, 

2014-11-26)   

Eva tyckte att det var absurt att det uppmuntrades att man skulle ha ett tighgap, då det inte är 

något som är naturligt för kroppen. Freja däremot tyckte att det började bli lite mer spridning 

på idealkroppen, jämfört med tidigare. Freja tyckte att det för några år sedan enbart var 

skyltdockor-material (Freja, 2014-12-05) men att det nu började blir mer accepterat med flera 

olika typer av kroppsformer, smal, kurvig, små bröst, stora bröst.  

Den ideala kvinnokroppen, med snygg rumpa, platt mage och relativt smala lår och armar, 

märktes tydligt av i hur mina informanter uppfattade att tjejer generellt tränade. Freja tyckte 

att konditionsträning var något som alltid setts som mer kvinnlig, medan träning på gym setts 

som manlig, när tjejer väl var och tränade på gym så tyckte hon det märktes att de höll sig till 

vissa maskiner.  

När jag ser tjejer som kommer och gymmar, som inte brukar vara där så ofta eller tar 

hela kroppen som jag gör. De tränar ju ben och häcken i princip och magen 

möjligtvis, sedan skiter de i vader, axlar, armar, rygg allting annat liksom. För att det 

är det man vill tona som tjej. Det är dem 4 maskinerna de håller sig till och 

löpmaskinen självklart (Freja, 2014-12-05)  

Enligt Freja var det vanligast att tjejer som tränade på gym höll sig till vissa typer av 

maskiner. Att träna rumpan var något som alla mina informanter tyckte var något som ofta 

såg att tjejer fokuserade på, på gymmet. Beata tyckte att de under bikinisäsongen även var 

fokus på magen.  

Jag tror att vissa tjejer, de är rädda för att gå dit, gå till gymmet och köra värsta 

armpasset, de vill inte se bulkiga ut, se maskulina ut, de vill se feminina ut och h 

snygg rumpa, så de går dit och kör rumpa så går de hem (Agnes, 2014-11-25)   

 

Agnes menade att kvinnor som tränar i stor utsträckning fokuserar på träning som fokuserar 

på vissa delar av kroppen. Jag tolkar det som att kvinnor som tränar, och som fokuserar på 

träning, som bygger en ideal kvinnokropp, såsom träning för rumpan, magen och kondition 

ses som mer accepterat för en kvinna än att styrketräna och bygga stora muskler. En kvinna 

som hade tränat styrketräning och byggt stora muskler kanske hade setts som avvikande, 

medan en kvinna som tränar för att få en ännu kvinnligare kropp ses som mer normalt. Detta 
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kan även det tolkas genom den heterosexuella matrisen, att kvinnor ska se ut som kvinnor, 

bete sig som kvinnor och åtrå män (Ambjörnsson, 2006: 113). De verkar finnas en bild av 

hur den rätta idealkroppen för kvinnor ska se ut. Genom att bygga en kropp som speglar 

idealet så ses man som ”rätt” enligt den heterosexuella matrisen. Hur kvinnan respektive 

mannens kropp förväntas ses ut för att vara rätt, återspeglas enligt mig i just träningen. Att 

kvinnor väljer träningsformer som ger dem en idealkropp, en kropp som då inte är musklig 

eller bulkig.  

Beata tyckte att även om det inte sas vad som ansågs ”rätt” för en kvinna att träna så var det 

ändå enligt henna ganska tydligt. 

Att man har lite tunna ben liksom som ser ganska smala ut, och så en riktig rumpa, 

och så är det viktigt att inte träna för mycket bröst sådär, att man ska hålla kvar >sina 

kvinnliga bröst< typ sånt… det kanske inte sägs så mycket men det känns sådär, när 

man ser bilder av träning… folk som tränar ganska mycket (Beata, 2014-11-25)   

Enligt Beata är det här en bild av den kvinnliga kroppen och träning som hon tycker 

förmedlas via bilder på tränande tjejer, det är inget som säg, men ändå verkar alla veta vad et 

är som gäller. Det verkar som att kvinnor tränar eller förväntas träna för att skulptera fram 

en ideal kropp. Kanske kan träningen då ses som kvinnlig, att det inte längre enbart handlar 

om att bygga stora muskler, utan att det blir mer ”rätt” för kvinnor att träna om de gör det av 

en sådan anledning. Att ta hand om sitt utseende och bygga den perfekta kvinnliga kroppen. 

Det är intressant att nästan alla verkar veta vad som gäller även om det inte sägs. Att få 

blickar eller bristen på positiva kommentarer kan även det vara någon som tydligt visa på 

vad som är rätt och fel, inte enbart att det sägs rakt ut. Jag ser det även som att i och med 

”den tysta tillsägelsen”, blickar eller bristen på positiva kommentarer är ett sätt som gör det 

lättare för uppdelningen mellan män och kvinnor att fortgå.  Jag tror att om någon hade sagt 

rakt ut, att män inte får träna rumpa, eller kvinnor ska enbart träna för att få snygg rumpa 

och kropp, så hade det nog uppfattas som konstigt och säkerligen gett upphov till uppror mot 

detta. Men i och med att inget sägs så uppfattar jag att det blir svårare att bryta strukturer 

som inte syns.  

Mina informanter trodde att många utav de kvinnor som tränade ofta gör det för att uppnå en 

viss typ av utseende istället för av hälsoskäl.  
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Tjejer har ju alltid använt sig av träning för att gå ner i vikt, det har ju liksom inte 

varit någon annan… varken bli hälsosam, och framförallt inte bygga muskler för det 

är ju alla tjejers mardröm i princip. Det vill man ju inte, för då blir man ju bulkig och 

musklig, och ah det anses väl inte som attraktivt av många, så det är ju 

konditionsträning många håller sig till (Freja, 2014-12-05)  

Freja tycker att kvinnor under en längre period använt sig av träning för att gå ner i vikt och 

skapa en snygg kropp. Det verkar som att det under senare år börjat bli mer och mer 

accepterat för kvinnor att träna på gym, men att det fortfarande inte ses som attraktiv med 

kvinnor som har muskler. Det verkar som att det är mer accepterat om kvinnor tränar, ifall de 

gör det för att se mer kvinnliga ut. Diana erkänner själv att hon tränar för at se snyggare ut.  

Ja det kan jag också säga, att det är inte ofta jag tänker >va mitt hjärta mår bra> eller 

>åh vad jag kommer känna mig frisk efter den här promenaden< eller >åh nu lever 

jag två timmar längre<. Nej men jag tänker ju bara på att antingen gå ner i vikt eller 

få snyggare muskler… och jag tror de flesta gör det (Diana, 2014-11-26)  

Diana säger själv att hon tränar för att få en snyggare kropp och inte för att det är hälsosamt. 

Detta kan även bero på mina informanter ålder, jag kan tänka mig att hälsoaspekten spelar 

större roll när man börjar komma upp i åldrarna. Jag tolkar det som att man börjar bry sig 

mindre om andras åsikter och mer om hu man själv mår, ju äldre och säkrare i sig själv man 

blir.  

När det kom till frågan om kvinnor om muskler så var mina informanter ganska överens om 

att det var snyggt med muskler på kvinnor ifall det inte var för mycket. Att se konturerna av 

musklerna det var något som ansågs vara snygg, men bodyfitness modeller, där hade gränsen 

blivit korsad för länge sedan. Kanske har detta och göra med föreställningen om att det finns 

något inneboende naturligt kvinnligt/manlig, i och med tanken att genus är det som är 

kulturellt skapt. Butler kritiserar just detta och menar att även kön kanske är genus och att 

skillnaden mellan kön och genus visar sig vara inte någon skillnad alls (Butler, 2007: 56). Att 

det finns en tanke om att det enligt den naturliga, biologiska kvinnligheten inte är möjlig för 

kvinnor att bygga muskler och att detta gör att de kvinnor som gör det ses som något 

avvikande.  

 Agnes tyckte att det var individuellt och att man fick ha som man ville, Beata höll med men 

berättade att de fanns normer från andra om vad som var rätt och fel.  
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Jag håller med men det finn väl ändå en… från andra, att folk tycker att det är fel att 

tjejer har mycket muskler, om en tjej skulle vilja ha det så tycker folk att det är 

konstigt också, jämfört med om en kille skulle vilja träna upp sig (Beata, 2014-11-

25)  

Det verkar som att det handlar om att se naturlig och sund ut. Men även att man skulle ha kvar 

kvinnliga attribut såsom rumpa och bröst. Freja tyckte att det var snyggt med muskler både på 

killar och på tjejer, men att det fanns en gräns för båda. 

Asså jag har problem med för mycket muskler vare sig det är på tjejer eller killar, jag 

tycker det är groteskt (Freja, 2014-12-05)   

Slutdiskussion  
	  

Syftet ned min uppsats har varit att ta reda på hur unga kvinnor ser på kroppen i förhållande 

till träning. Mina frågor var hur de såg på kroppen och träningen, men även hur de såg på 

träning och femininitet.  

Mina informanter ansåg att träning och framförallt styrketräning var något som blivit mer 

populärt bland unga tjejer idag. Johannson menar att vi genom olika tidskrifter blir matade 

med budskapet att skönhet och hälsa är två sidor av samma mynt (Johansson, 1997: 61). 

Kanske är det en av anledningarna till att unga kvinnor tränar så mycket idag och att det har 

blivit en trend att träna, för att hälsa och träning ses som attraktivt. Genom alla tider har det 

funnits olika ideal för hur (kvinno)kroppen ska se ut, kurvig, smal (www.popularhistoria.se 

hämtad 2014-11-24). Träning och hälsa är kanske det som i dagens samhälle ses som 

attraktivt och som idealet.  

Det var vanligast för mina informanter själva att träna på den allmänna avdelningen på 

gymmet istället för de speciella tjejavdelningar som enbart riktar sig till tjejer. Det var enbart 

min informant Diana som hade prova att träna på tjejavdelningen. Ambjörnsson förklarar att 

kvinnor som tar offentlig plats blir mer granskade än män som tar plats offentligt 

(Ambjörnsson, 2006: 65). Diana menar att det var precis i början som hon tränad på 

tjejavdelningen. Tjejavdelningarna kanske är som för Diana mest populära i början av 

träningen, då man fortfarande känner sig osäker. Att vetskapen om att bli granskad får unga 

tjejer att välja en tjejavdelning i början då de känner att de inte är tillräckligt duktiga för att 
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träna på den offentliga avdelningen. Mina informanter själva tränade på den allmänna 

avdelningen, anledningen till detta var bland annat, att det var bättre maskiner där och att de 

ville utmana sig själva socialt. Mina informanter ansåg alltså att det fanns en utmaning i att 

träna i den offentliga avdelningen. Freja däremot var mest negativt inställd till 

tjejavdelningarna eftersom hon ansåg att de inte var ett sätt att lösa problemet med varför 

tjejer tyckte det var jobbigt att träna på den allmänna avdelningen.  Det var vanligt att det var 

männen som tog mycket plats på gymmet och att tjejer mer valde att gå undan. Ambjörnsson 

menar att om man vill uppfattas som kvinnlig i bemärkelsen heterosexuell attraktiv så ger det 

bättre resultat om man beter sig blygt istället för att vara för utåtagerande (Ambjörnsson, 

2006: 122). Det kan alltså både var så att tjejerna går undan för att de känner sig illa tillmods 

när killarna tar mycket plats, men även för att det finns en bild av att det är attraktivt med 

tjejer som är blyga.  

När det kom till träning och femininitet så menad mina informanter att det var viktigt och 

trendigt att se snygg ut på gymmet. Mjukisbyxor var inte snyggt och de som hade 

mjukisbyxor eller någon konstig tröja fick blickar enligt mina informanter.  För min informant 

Cecilia var det extra viktigt att vara snygg på gymmet, ha fina kläder och smink, eftersom hon 

känner sig så okvinnlig när hon styrketränar. Ambjörnsson menar att för att uppfattas som en 

kvinna, måsta man se ut som en kvinna, bete sig som en kvinna och även åtrå män 

(Ambjörnsson, 2006: 113). Att styrketräna, något som kanske under en längre tid setts som 

mer manligt gör att man inte uppfyller alla dessa kriterier, att då se extra feminin ut kan då 

väga upp, för att inte skapa förvirring. En kvinna som styrketränar och ser feminin ut anser 

jag inte ger upphov till samma förvirring som en kvinna som styrketränar och inte bryr sig om 

sitt utseende eller väljer att ha ett mer maskulint utseende. Att se kvinnlig ut på gymmet kan 

vara ett sätt för att visa att man tillhör ”rätt” könsidentitet, att man är en kvinna fast man ”gör 

något manligt” (styrketränar). Butler menar att vi och våra kroppar inte kan ha någon 

beteckningar existens innan den markeras med genus (Butler, 2007: 58). Jag ser det som att vi 

inte är någonting innan vi ”markeras” som män eller kvinnor. Sminket och de snygga 

träningskläderna kan då fungera som ett bevis på att de kvinnor som tränar tillhör just 

”identiteten” kvinnor, att det blir ett extra bevis.  

Förväntningen på hur män och kvinnor skulle träna skiljde sig från varandra. Män förväntades 

träna armar och axlar och bygga stora muskler. Kvinnor däremot förväntades skulptera 

kroppen mer, bygga fram en snygg rumpa samtidigt som magen skulle var platt, de skulle inte 

heller bygga förstora muskler. Även det här kan ses med den heterosexuella matrisen att män 
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och kvinnor ska se ut, bete sig på ”de rätta manliga/ kvinnliga viset” samt åtrå motsatt kön 

(Ambjörnsson, 2006: 113). Det verkar alltså finnas en idé om hur den kvinnliga idealkroppen 

ska se ut och hur den manliga idealkroppen ska se ut. Genom att bygga en kropp som 

efterliknar det tänkta idealet för ens kön gör att man ses som ”rätt” enligt den heterosexuella 

matrisen. Män förväntas ha en stor, stark och musklig kropp, medan kvinnor förväntas ha en 

kropp med mer kurvor såsom bröst och rumpa. En tonad och smal mage framhäver även 

brösten och rumpan i en timglasform. Jag anser att dessa tänkta idealkroppar avspeglar sig i 

träningen och de träningsformer män och kvinnor väljer. Johansson förklarar att när vi 

betraktar gymmet så är det även vårt samhälle vi ser. Gymmet är nu något som är öppet för 

både kvinnor och män, och att det på gymmet finns en extrem kroppsfixering och ett stort 

kunnande om hälsa och kropp (Johansson, 1997: 64). Kroppen är alltså i fokus på gymmet, 

man ser både sin egen kropp men också andras. Jag ser det som att, eftersom kroppen är i stort 

fokus på gymmet så kommer även idealkroppen i fokus, hur den rätta och bästa kroppen ska 

se ut. I och med att gymmet är en officiell plats och öppet för alla så ser man även sin kropp i 

jämförelse med andra.   

Johansson skriver även att man på gymmet är omgiven av speglar, kroppen ställs därför hela 

tiden i fokus. Speglarna kan både vara någonting positivt, något som ger bekräftelse av 

identiteten och visar resultatet av träningen. Speglarna kan även bli något negativt, att de hela 

tiden påminner individen om att hen inte lyckats i att uppnå sin idealkropp (Johansson, 1997: 

71).  Kanske är det så att Cecilia som alltid måste vara sminkad på gymmet ser en manhaftig 

bild av sig själv i speglarna när hon tränar, någon som tar i, svettas och är okvinnlig. När hon 

väl har sitt smink på så kan hon istället se sig själv som mer kvinnlig. Detta kan vara en av 

anledningen till att många unga kvinnor sminkar sig och ta på sig fina kläder innan gymmet, 

för att kroppen och därmed även genus och identitet hela tiden är synligt i speglarna, både för 

dem själv och andra.  

Mina informanter var överens om att det fanns en gräns för hur mycket muskler en kvinna 

fick ha. Det var snyggt ifall man kunde se konturer av musklerna, men bodyfitness modeller 

var inte något eftersträvansvärt. Mina informanter mena på att det ofta ses som konstigt av 

andra ifall en tjej vill träna upp stora muskler, men inte när en kille vill det. Butler menar att 

även kön borde ses som genus, att tanken om att genus är kulturellt men kön inte är det gör så 

att det återskapas föreställningar om att det finns en ursprunglig kvinnlighet/manlighet. 

(Butler, 2007: 56). Föreställningen om att kvinnor inte kan bygga muskler skulle kunna vara 

en sådan föreställning. Johansson menar att det är en vanlig uppfattning att kvinnor inte kan 
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bygga stora muskler och att kvinnliga bodybuilders på så sätt blir något utmanar de personer 

som anser att naturen sätter gränser för kvinnors och mäns kroppar. I och med detta menar 

Johansson att det är en vanlig åsikt att kvinnliga bodybuilders bör behålla så många kvinnliga 

attribut som möjligt (Johansson, 1997: 53). Kvinnor som bygger muskler, inte bara 

bodybuilders kan medhjälp av tillexempel smink fortfarande kategoriseras som kvinnor, och 

en kvinnlig könsidentitet även ifall det utmanar den med muskler. Det verkar som att om man 

går över gränsen för vad som ses som kvinnlig (tillexempel stora muskler) så behöver det 

kompenseras på annat håll genom att vara extra feminin (mycket smink). Johansson menar att 

kvinnliga bodybuilders utmanar föreställningen om kvinnlighet och kön (Johansson, 1997: 

56). Jag tolkar det som att kvinnor som bygger mycket muskler ses som avvikande eftersom 

man fortfarande kan se att de är kvinnor, även om de har muskler. Det gör att det faller 

utanför samspelet mellan, kön genus och sexualitet som gör att vi uppfattas som ”rätt” och 

därför ses som avvikande.    
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Källor  

Otryckta källor  
 

Namn: Agnes 

Födelseår: 1996 

Yrke: Studerande  

Kön: Kvinna 

Intervjudatum: 2014-11-25 

Intervjuns längd: Ca 30 min 

Intervjun utförd av författaren 

 

Namn: Beata  

Födelseår: 1996 

Yrke: Studerande 

Kön: Kvinna 

Intervjudatum: 2014-11-25 

Intervjuns längd: Ca 30 min  

Intervjun utförd av författaren  

 

Namn: Cecilia  

Födelseår: 1994 

Yrke: Personlig assistent  

Kön: Kvinna  

Intervjudatum: 2014-11-26 

Intervjuns längd: Ca 60 min  

Intervjun utförd av författaren   
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Namn: Diana  

Födelseår: 1994 

Yrke: Cafébiträde  

Kön: Kvinna  

Intervjudatum: 2014-11-26 

Intervjuns längd: Ca 60 min  

Intervjun utförd av författaren  

 

Namn: Eva 

Födelseår: 1994 

Yrke: Studerande  

Kön: Kvinna  

Intervjudatum: 2014-11-26 

Intervjuns längd: Ca 60 min  

Intervjun utförd av författaren  

 

Namn: Freja 

Födelseår: 1996 

Yrke: Studerande  

Kön: Kvinna  

Intervjudatum: 2014-12-05 

Intervjuns längd: Ca 40 min  

Intervjun utförd av författaren  
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