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Abstract  

 

Hälsa, träning, kost och kroppen är ämnen som diskuteras mycket och på olika 

sätt. På senare år har fetma och övervikt ökat allt mer hos både vuxna och barn.  

Syftet med denna uppsats var att med hjälp av semi-strukturerade intervjuer 

diskutera hur personer som tränar ser på just kost, hälsa och kroppen. 

Informanterna var eniga i att maten spelade stor roll, att fysisk aktivitet är 

viktigt kontinuerligt under hela året och att barnen måste få sunda värderingar 

kring kropp och hälsa tidigt. Uppsatsen innehåller också en observation och ett 

väldigt intressant samtal om manligt/kvinnligt vad som är attraktivt och inte.  

 

Nyckelord: Träning, hälsa, ohälsa, kropp. 
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INLEDNING 
”Vad tycker du om din egen kropp egentligen? Finns det delar av den som du kanske inte är 

så nöjd med? Känner du att det är viktigt att träna och äta rätt? Känns det som att det kanske 

är det du borde göra? Det finns få saker som diskuteras så flitigt i dagens samhälle som 

kropp, träning och kost av olika slag. Vi möts dagligen av artiklar, omslag och inslag som 

berättar för oss hur viktigt det är med träning och kost. Det kanske inte är så konstigt att det 

till slut snurrar i huvudet av alla måsten och borden” Malou von Sivers, Malou efter 10.  

 

Den 23 september 2015 satt bloggaren och LCHF förespråkaren Katrin Zytomierska hos 

Malou von Sivers i programmet ”Malou efter 10” och diskuterade kroppar, speciellt 

kvinnliga sådana. Temat för veckan var ”Min älskade och hatade kropp” där syftet var att 

lyfta fram olika kroppar och hur idealet om en smal och vältränad kropp påverkar oss. Katrin 

menade att det endast är personer som tränar och är vältränade som borde ses som 

hälsosamma då överviktiga saknade motivation att bli av med sina extra kilon. Bredvid 

Katrin i soffan satt Maja Engström som är med och driver Frisk och Fri, en riksförening mot 

ätstörningar, och debatterade om hur viktigt det är att sluta se till siffran på vågen och istället 

ställa sig frågan om huruvida personer är hälsosamma eller inte. Maja menade att det finns 

många olika anledningar till att personer kan vara överviktiga men att utseendet hos den 

fysiska kroppen inte behöver utesluta det faktum att en överviktig person ändå kan vara 

hälsosam. Katrin höll inte med och ansåg att det endast är smala människor som är 

hälsosamma och genom att ge överviktiga och deras kroppar utrymme i media och på sociala 

medier förespråkar man en ”tjockkultur” som kommer göra det positivt att vara överviktig 

och att allt fler personer därigenom kommer att bli ohälsosamma och få allvarliga sjukdomar. 

Katrin menade också att det endast var smala personer som var lyckliga och att överviktiga 

inte hade samma livsglädje som en smal person. Katrin förklarade att hon egentligen inte 

brydde sig om människor är överviktiga eller inte, det är ändå till henne de senare kommer 

för att med hjälp av LCHF gå ner i vikt. Hon påpekade dock att en överviktig person inte har 

samma plats i samhället som en smal person eftersom den överviktige står för ohälsosamt 

frosseri, lathet och bristande moral. Efter att ha sett programmet väcktes ett intresse hos mig 

för vad som anses vara hälsosamt och inte hälsosamt i dag. Hur ser vi egentligen på träning, 

hälsa och kroppen? Är det viktigt att träna och äta rätt?  
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BAKGRUND 
Folkhälsomyndigheten skriver 2014 i sin årsrapport att fetma hos vuxna har fördubblats 

sedan 1990. Hos barn har övervikt och fetma ökat i ungefär samma takt som hos vuxna. I 

siffror innebär det att ungefär hälften av alla män i åldrarna 16-84 år är överviktiga eller feta 

och en tredjedel av kvinnorna i samma åldersgrupp. Rapporten visar att socioekonomisk 

status och nivån på föräldrarnas utbildning påverkar i vilken utsträckning barnen är 

överviktiga och vilken relation barnet får till fysisk aktivitet och mat. Samma rapport skriver 

också att utbildningsnivå kan spela roll när det kommer till hur individer ser på kost och 

hälsa. Rapporten menar att det är vanligare med övervikt hos personer med låg 

utbildningsnivå (Folkhälsomyndigheten 2014).  

 

Kroppar, ideal och vikt har i alla tider varit diskuterade ämnen. På senare tid har övervikt 

blivit lika mycket ett samhällsproblem som ett (eventuellt) individuellt dilemma. Kroppar 

bemöts och döms utifrån deras fysiska utseende, olika egenskaper och attribut associeras med 

olika kroppstyper, vilket skapar problem för individer och samhället (Sobal & Maurer, 

1999:6-7). Hur vi ser ut, allt ifrån manikyr, frisyr och kläder säger något om oss, om vår 

personlighet och hur vi är som individer. Men det finns få saker som folk dömer så hårt som 

just den fysiska kroppen, både den egna, men också andras. Den fysiska kroppen får stå för 

egenskaper som kopplas samman med personlighet, erfarenhet och privatliv. En överviktig 

person ses på med avsmak, ses som lat, mindre intelligent och oattraktiv. En smal person ses 

å andra sidan som den överviktiges motsats: frisk, hälsosam, intelligent och aktiv (Sandberg, 

2004:27).  

 

Den franske sociologen Michel Foucault skriver 1976 i Sexualitetens historia om hur det 

redan under antiken växte fram en så kallad självkult, ett ökat intresse för självet och ett 

intresse för den egna kroppen och medvetandet. Foucault menade också att viljan att utsätta 

kroppen och självet för prövningar och sträng återhållsamhet också kan slå över i kontroll och 

maktutövning. Under den moderna epoken skapades ett intresse för kroppen på ett mer 

vetenskapligt plan. Kroppen blir ett objekt som observeras, experimenteras och studeras. 

Fascinationen för hur kroppen kan modifieras och förändras finns det bevis för i vår samtid, 

gym, fitnesscentrum och andra verksamheter med kroppen i fokus visar att det finns ett 

intresse för den fysiska kroppen och på vilka sätt den kan ändras. Det finns en medvetenhet 

kring den egna kroppen och vad den kan åstadkomma som är relativt unikt för vår tid 

(Andersson & Johansson, 2015:98-99). De missnöjdas logik, det vill säga en mekanism inom 
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gymkulturen som gör att du aldrig blir nöjd. Du hittar ständigt fel och saker att åtgärda på din 

kropp. Inställningen om att det hela tiden finns saker att förbättra och genom att sätta upp mål 

tror en att det kommer bli förändring, när en väl når målet. Men så blir det naturligtvis aldrig 

(Andersson & Johansson, 2015:101). Men när allt mer ansvar för hälsa, träning och 

välbefinnande läggs på individen skapas en skör balans mellan omsorgen för den egna 

kroppen och nästan ett tvångsmässigt kontrollerande av självet och kroppen. Träningen kan 

användas som ett redskap för att tycka om sig själv när balansen mellan den negativa och 

positiva synen på den egna kroppen sviktar (Andersson & Johansson, 2015:98-99).  

 

SYFTE OCH PROBLEMSTÄLLNING 
Med avstamp i Katrin Zytomierskas uttalanden om kropp och hälsa vill jag undersöka hur 

personer som tränar ser på just träning, hälsa och kropp. Varför tränar människor och finns 

det olika syften med träningen? Och framför allt, hur ser människor på mat och vad anser de 

är hälsosamt/ inte hälsosamt? Genom semi-strukturerade intervjuer ville jag ta reda på dessa 

frågor. Syftet med uppsatsen är således att undersöka hur människor som tränar resonerar 

kring träning, hälsa, ohälsa och kroppen.   

 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH BEGREPP  

 
Narrativ teori  
Vi är alla berättare, fast vi kanske inte alltid kallar oss just det. Genom berättelser ger vi 

mening åt våra erfarenheter, upplevelser och tankar. Vårt sätt att berätta visar hur vi ser på 

omvärlden, oss själva och andra. Det är genom berättelser vi skapar struktur av alla intryck 

och upplevelser, det är så vi gör världen hanterbar och överskådlig (Johansson, 2005:15-17). 

Berättande är en betydande del i ett performance (framträdande) där den som berättar 

positioneras i en form av auktoritär ställning, det är berättaren som skapar förväntningar om 

vad berättelsen kommer att innehålla och på vilket sätt lyssnaren ska förhålla sig till det som 

sägs. Performance syftar inte enbart till berättelsen som sådan utan mimik, gester, röstens 

tonläge och betoning på fraser är alla sätt att hålla lyssnaren intresserad och engagerad 

(Johansson, 2005:44). En berättelse förändras ofta från berättartillfälle till berättartillfälle, det 

handlar om ett samspel mellan den som berättar och den som lyssnar där engagemanget hos 

den som lyssnar bestämmer i vilken riktning berättelsen går (Johansson, 2005:45). I muntliga 

berättelser finns det vanligtvis en moralisk betydelse. Syftet med berättelsen är med andra ord 

att förmedla en moralisk poäng eller ståndpunkt som överensstämmer med kulturella 

värderingar och/eller normer. Det kan handla om att för barn berätta historien om fåraherden 
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och vargen för att lära dem om hur den som ljuger inte ens blir trodd när den talar sanning 

(Johansson, 2005:46).  

 

Berättelser kan analyseras utifrån olika förhållningssätt. Det första sättet är att angripa 

berättelserna som en av flera diskursiva eller språkliga former där exempelvis en berättelse 

skiljer sig från en argumentation eller predikan. Det andra förhållningssättet innebär att 

berättelser ses som en universell och grundläggande kunskapsform, där berättelserna hjälper 

oss att förstå socialt handlande och kulturella strukturer (Johansson, 2005:19). Denna uppsats 

kommer utgå från att berättelser, i alla dess former, är en kunskapsform. Eftersom empirin i 

denna uppsats baseras på intervjuer tycker jag att narrativ teori kompletterar analyserna på ett 

bra sätt. Intervjuerna, berättelserna, visar på idéer och strukturer i vår tid. Med hjälp av 

narrativ teori kan jag tolka dessa idéer och försöka förstå hur intervjupersonernas berättelser 

är reflektioner av hur samhället förhåller sig till träning och hälsa. I en berättelse är vad som 

sägs lika viktigt som hur det sägs, meningen är därför att både analysera vad 

intervjupersonerna säger och exempelvis studera vilka ord de väljer att använda i vissa 

sammanhang.  

 

Queerteori 
Judith Butler talar om den heterosexuella matrisen, som innebär att män och kvinnor ställs 

som motsatser mot varandra, både kroppsligt och beteendemässigt. Dessa motparter förväntas 

åtrå och begära varandra. Den heterosexuella matrisen gör det möjligt för endast vissa 

kroppar att ta plats och de som inte passar in i matrisen faller därmed utanför och definieras 

som avvikande (Ambjörnsson, 2010:50).  Performativitet är ett annat begrepp som är centralt 

inom queerteorin. Begreppet kopplas gärna samman med Judith Butler men det var den 

brittiske språkfilosofen J. L Austin som först myntade begreppet. Performativitet handlar om 

hur språket skapar vår bild av verkligheten. Austin menade att språket inte endast reflekterar 

en befintlig verklighet utan att språket borde betraktas som en aktiv handling som skapar 

bilden av verkligheten. Detta innebär att när en präst viger ett par och förklarar dem som man 

och hustru förändras den sociala situationen. Butler tog begreppet och använde det i sin 

diskussion om hur identiteter skapas. När en barnmorska berättar för föräldrarna till det 

nyfödda barnet att det blev en flicka blir det inte bara en beskrivning av det nya lilla livet utan 

också en handling som gör något med föräldrarna och barnet.  Barnet blir inte endast ett nytt 

liv som föräldrarna kan glädjas åt utan det aktiveras också en hel del psykologiska och 

sociala processer i samma stund som barnmorskan säger barnets kön. Dessa sociala och 
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psykologiska processer handlar om föreställningar om hur en flicka förväntas vara och bete 

sig. Dessa föreställningar kommer följa med det lilla barnet hela livet och avspeglas i hur 

samhället och människor i direkt närhet till barnet förhåller sig (Ambjörnsson, 2010:136-

137).  

 

Etnologen Michelle Göransson skriver i sin avhandling Materialiserade sexualiteter att hon 

inte ser queer som en identitetsbenämning utan snarare ett förhållningssätt som uppmanar till 

problematisering av könsnormer, identiteter och förutsatta kategorier. Göransson menar att 

personer queerar istället för att vara queer, queer är snarare ett verb än ett adjektiv 

(Göransson, 2012:22). Göransson intresserar sig för det materiella och hur olika kroppar har 

möjlighet (eller mindre/begränsad möjlighet) att röra sig i vissa rum. Göransson använder sig 

av meningen ”att skeva i det queera” när hon beskriver hur queer ofta förknippas med 

motstånd, men i sin avhandling beskriver hon hur det finns normer för hur motståndet bör 

bedrivas, förkroppsligas och uttryckas (Göransson, 2012:208-209). I denna uppsats kommer 

ordet queer att syfta till det som är avvikande. Om det normala för informanterna är att träna, 

vad faller då utanför? Vad, eller vem, blir annorlunda? Även om det som är annorlunda inte 

är kopplat till just kvinnlighet/manlighet skapas ändå en problematik för dem som faller 

utanför.  

 

Viktordning  
Aimee Ekman, lektor vid Hälsohögskolan i Jönköping, disputerade 2012 med sin avhandling 

Ett fett liv där hon har intervjuat 15 överviktiga svenskar. Ekman kommer i sin avhandling 

med ett nytt teoretiskt begrepp: viktordning. Med viktordning menar Ekman att vi 

kategoriserar människor efter en given ordning – underviktig, normalviktig och överviktig.  

Ordningen är beroende på hur den fysiska kroppen ser ut och beroende på vilken kategori en 

tillhör bemöts personer på olika sätt och tillskrivs olika egenskaper. Ekman menar att alla 

människor är med och reproducerar kategorierna i viktordningen, oavsett om en vill eller inte. 

Den fysiska kroppen är något som alltid är där, utan att vi tänker på den. Men när attribut och 

egenskaper kopplas ihop med utseendet på en viss fysisk kropp blir kroppen en högst 

medveten faktor (Ekman, 2012:33,53). Judith Butler ifrågasätter det hon själv kallar för den 

heteronormativa genusordningen. Genusnormen utgår ifrån teorin om att det ”naturliga” 

sättet att leva på skulle vara heterosexuellt och alla bör, eller vill vara heterosexuella. 

Genusnormen förutsätter att det finns två kön, man och kvinna, och att dessa kön är olika 

varandra. Genusnormen skapar också en ordning (Butler, 2006:66-70). Genusnormen 
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konstruerar skillnader mellan det som anses vara manligt och det som anses vara kvinnligt. 

Attribut som associeras med det ena eller det andra bedöms och värderas på olika sätt - 

ordnas på olika sätt (Butler, 2006:197). Precis som genusnormen kategoriserar viktordningen 

individer beroende på den fysiska kroppen och beroende på hur den fysiska kroppen ser ut 

tillskrivs människor olika egenskaper och attribut. Viktordningen skapar en norm och 

önskvärda/icke önskvärda fysiska attribut. På samma sätt som Butler menar att genusen 

man/kvinna är samhälleligt konstruerade är kategorierna tjock/smal kulturellt och 

samhälleligt konstruerade.  

 

TIDIGARE FORSKNING 
Inom humaniora har det forskats relativt lite kring träning och hälsa. Fokuset har istället legat 

på hur olika kroppar får utrymme i samhället (se exempelvis Sociologen Aimeé Ekmans 

avhandling ”Ett fett liv” och etnologen Ann Runfors ”Att ges plats och att ta plats”). Det 

finns däremot rapporter från exempelvis Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och 

Skolverket som poängterar hur viktigt det är med fysisk aktivitet för vuxna och barn och 

vilka åtgärder som vore bra att utveckla för att svenskarna ska börja röra sig mer 

(Socialstyrelsen 2009, Skolverket, Folkhälsomyndigheten 2014).  Det medicinska fältet är 

dock väl insatt i hur fysisk aktivitet, mat och hälsa påverkar oss i livet och på vilket sätt dessa 

parametrar kan vara avgörande för människors liv (Sobal & Maurer, 1999:11-12). Den 

fysiska kroppen har varit ett diskuterat ämne i många år och kroppssociologi har fått allt 

större utrymme i dagens sociologi. Sociologiska analyser visar hur människokroppen spelar 

en stor roll i skapandet och bevarandet av socialt liv. Den fysiska kroppen med maner, vanor, 

rörelser, form och storlek bildar och medverkar till hur vi uppfattar och interagerar med oss 

själva men också med andra (Howson, 2015:8). Idag är som sagt kroppssociologi en 

accepterad disciplin inom fältet, texter om kroppen i samhället och kulturen kom dock relativt 

sent (1980-talet). Tidigare hade intresset för kroppen legat hos medicinsk sociologi, där med 

fokus på sjukdomar och hälsa. I samband med att den feministisk sociologi började framhålla 

processer och praktiker som förtryckte kvinnor genom begränsandet av diverse 

förkroppsligande aspekter lyftes könsrelationer och vilken roll kroppen kan spela i en sådan 

kontext (Howson, 2015:9). Sociologen Anthony Giddens (refererad till i antologin Behag och 

begär 2004) menar att kroppen har blivit ett medel för att uttrycka en identitet och jaget, 

något som är speciellt för just senmoderniteten. Giddens resonerar kring hur det faktum att 

träning och utseende är med i skapandet av en kropp och denna kropp hjälper till att styra 

andra människor till att uppfatta oss på ett speciellt sätt. Kroppen blir en byggsten i hur andra 
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människor uppfattar oss och genom att på olika sätt smycka (här syftar Giddens till 

exempelvis smink, kläder och piercingar) och förändra kroppen kan vi också påverka på 

vilket sätt vi blir bemötta och vilka egenskaper vi tilldelas (Gerholm, 2004:8). Etnologen 

Lena Gerholm skriver i inledningen till boken Behag och begär om hur massmedia matar oss 

med bilder på vackra, vältränade och framgångsrika personer vilket skapar uppfattningen om 

att kroppen inte är given utan kan skapas och omskapas i all evighet efter människors önskan. 

Den tidiga socialantropologiska forskningen menade att kroppen är medlet, medan samhället, 

kulturen och strukturer är målet (Gerholm, 2004:8).  

 

MATERIAL OCH METOD 
Materialet i denna uppsats baseras på sex intervjuer med sammanlagt sju personer, tre 

kvinnor och fyra män. Intervjuerna genomfördes enskilt förutom en då två personer blev 

intervjuade samtidigt. Intervjupersonerna var mellan 17-29 år, studerande och arbetande. 

Intervjuernas längd varierade från omkring 30 minuter upp till 40 minuter. Alla 

intervjupersoner förutom två intervjuades på sina gym och de andra två intervjuades på sitt 

universitet respektive arbetsplats. Innan varje intervju redogjorde jag kort för syftet med 

uppsatsen och vad meningen med intervjuerna var, att allt var anonymt och att det var okej att 

avbryta intervjun när som helst. Någon intervjuperson var intresserad av att veta varför jag 

valt just träning och hälsa som ämne i uppsatsen och vad det var som gjort att jag intresserat 

mig för just det, vilket jag förklarade. En annan intervjuperson var också intresserad av att 

veta varför jag valt att göra just intervjuer och på vilket sätt det var bättre än exempelvis en 

litteraturstudie. Jag och intervjupersonen diskuterade olika metoder och sedan började vi med 

intervjun. Ingen av intervjupersonerna har fått någon ersättning för sin medverkan. 

Intervjuerna var semi-strukturerade med ett tiotal förberedda frågor som ställdes utan 

inbördes ordning och intervjun utvecklades i olika riktningar beroende på vad 

intervjupersonerna ville prata om. Intervjupersonerna blev tillfrågade om de ville läsa och 

kommentera den transkriberade intervjun, något som alla intervjupersoner tackade nej till. 

Intervjupersonerna var inte heller intresserade av att läsa uppsatsen i sin helhet. 

Intervjupersonerna valdes enbart efter sitt intresse för träning och hälsa. För att komma i 

kontakt med intervjupersonerna gick jag till olika gym och förklarade syftet med min uppsats 

och ungefär vilka frågor som skulle ställas, personerna fick sedan bestämma om de ville vara 

med eller inte. Alla personer som tillfrågades ville bli intervjuade.   
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Uppsatsen innehåller också ett utdrag ur en observation som gjorts på ett gym. Fokuset under 

observationen var att iaktta hur personer tränade men också om det fanns skillnader i hur 

kvinnorna och männen tränade. Under tiden observationen gjordes kom det fram två personer 

och undrade vad jag gjorde, när de fick förklarat för sig vad syftet med min observation var 

satte de sig ner och pratade lite om träning. Under samtalet diskuterade vi hur träningen 

skiljer sig åt mellan män och kvinnor, vad som uppfattas som attraktivt och inte. 

Observationen i sig blev 30 minuter och samtalet i kombination med observationen blev 

också 30 minuter. Innan samtalet började frågade jag de två personer som kom fram om det 

var okej att jag spelade in lite av vad vi sa, för att kunna gå tillbaka senare och eventuellt 

använda mig av det. Personerna som kom fram vid observationen hade inget problem med att 

samtalet spelades in eller att vad som diskuterades senare användes i uppsatsen, det enda de 

ville vara med och bestämma var vilka namn som skulle vara med i den färdiga uppsatsen. 

Den ena personen har ett smeknamn (Räkan) som han inte brydde sig om att ändra, han 

menade att det var så han kallats och att det inte spelade någon roll om jag skrev ut det eller 

inte. Däremot har jag valt att endast kalla honom för sitt smeknamn i kontexter där 

smeknamnet är relevant (exempelvis när intervjupersonerna diskuterar kroppsform).  

 

Transkribering och teman  
Den första intervjun transkriberades i sin helhet, det vill säga alla ord och pauser togs med. 

Efter att ha läst igenom transkriberingen insåg jag att alla pauser och utfyllnads ord 

(exempelvis ”eh, liksom, typ”) tog fokus från själva innehållet i intervjun. Jag valde därför att 

transkribera resterande intervjuer utan pauser och liknande för att få ett bättre flyt i 

intervjuerna och för att innehållet skulle bli lättöverskådligt. För att få en överblick över 

innehållet i intervjuerna färgkoordinerades ämnen som togs upp ofta och/eller av flera 

intervjupersoner. Temana valdes sedan beroende på hur frekvent ämnet förekom i 

intervjuerna och i hur stor utsträckning intervjupersonerna valde att lägga mycket tid på just 

det ämnet. Jag hade en idé om vilka teman jag ville ha med i uppsatsen, detta eftersom jag 

skapade intervjufrågorna beroende på vad syftet med uppsatsen var. När intervjuerna sedan 

var transkriberade och färgkordinerade visade det sig att intervjupersonerna hade fokuserat på 

lite andra teman än vad jag tänkt att ha med från början och temana plockades därför ut 

beroende på hur intervjupersonerna förhöll sig till olika ämnen.  
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KÄLLKRITISK DISKUSSION 
Majoriteten av intervjupersonerna var 17 år. När den sista intervjun var gjord kom det fram 

att alla personer som intervjuats på gym gick på samma skola och antagligen samma klass. 

Detta var inte något jag planerade när jag letade informanter men jag uppfattade det som att 

ungdomarna var på praktik och med tanke på att alla gick program med idrott och hälsa föll 

det sig naturligt att de flesta gjorde sin praktik på just ett gym eller någon annan form av 

fitnesscentrum. Det märktes en stor skillnad i intervjupersonernas svar och hur länge/mycket 

de tänkte efter innan de svarade på frågorna beroende på hur gamla de var. Eftersom 

materialet till denna uppsats är så pass homogen – med tanke på att fyra av 

intervjupersonerna gick på samma skola, kan detta ha påverkat svaren. Intervjupersonerna var 

trots sin unga ålder väldigt medvetna om kost, träning och vad träningen gör med kroppen. 

Medvetenheten kan givetvis ha att göra med intervjupersonernas val av gymnasial inriktning, 

även om just det gymnasiala valet kan peka på en diskurs i samhället som även ungdomar är 

medvetna om. Det är viktigt att vara medveten om att dessa intervjupersoner inte 

representerar en generell syn på hälsa, träning och kropp, allt som sagts i intervjuerna är 

högst personligt som utgått från intervjupersonernas intressen och värderingar. Fördelen med 

att ha informanter relativt nära i ålder (3 st 17 år, 2 st 19 år, 1 22 år, 1 29 år) gör att det finns 

möjlighet att urskilja mönster när det kommer till ämnen som togs upp under intervjun. 

Naturligtvis är det inte på det sättet att alla i dessa åldrar har samma åsikter kring dessa 

ämnen, men jag ser det ändå som en styrka för uppsatsen att åldersspannet såg ut på detta vis. 

Jag är väldigt tacksam över att alla mina informanter ville ställa upp på intervjuer och dela 

med sig av sina tanker kring ämnen som ibland kan vara starkt laddade. Informanterna hade 

generellt ungefär samma tankar och idéer kring det som togs upp under intervjuerna och jag 

ser det som en tillgång för uppsatsen. Informanternas enighet kring ämnena som togs upp kan 

visa på en diskurs/generellt klimat i samhället som kommer fram genom informanternas 

åsikter och tankar. Eftersom informanterna tyckte så pass lika har det gett mig mycket 

material och möjlighet att verkligen välja ut teman som alla informanter hade något att säga 

om.  

 

KAPITEL 1: Mat 
Detta kapitel fokuserar på mat och ätande. Kost och mat visade sig vara något som alla 

intervjupersoner tyckte var viktigt. Det fanns en tydlig bild kring vad de tyckte var bra 

respektive dålig mat, vad som ansågs vara hälsosamt och inte hälsosamt. Kapitlet avser också 
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att resonera kring hur intervjupersonerna förhöll sig till dieter och så kallade cheat-days 

(fuskdagar).   

 

Mat och ätande, eller kanske framförallt hur vi äter och vad vi äter, har fått en allt djupare 

betydelse i relation till hur vi formar den egna identiteten och livsstilen. Från att ha fokuserat 

på att få maten att räcka till alla och alla veckans dagar handlar det idag mer om huruvida 

maten vi äter är hälsosam och korrekt producerad. Ekologisk mat, lokala producenter och 

icke genmanipulerad mat har fått en allt större betydelse för hur människor tänker kring sin 

matkonsumtion. Medvetenheten kring hur matproduktion och matkonsumtion påverkar 

miljön och den egna kroppen har ökat i samma takt som diskussionen om genmodifierad mat 

började komma i media. Kunskapen om fördelarna med ekologisk mat har också gjort att 

konsumenten har börjat ifrågasätta råvarornas härkomst. Dagens konsument vill ha ett stort 

utbud av ekologiska och närproducerade produkter och kan välja bort en butik om utbudet 

inte är tillräckligt. Butiker har därför börjat marknadsföra sitt ekologiska sortiment i mycket 

större utsträckning än för bara 10 år sedan, allt för att locka så många kunder som möjligt och 

visa att butiken tar konsumenten men också sina produkter på allvar (Stjerna, 2007:21,24). En 

av intervjufrågorna var vad informanterna ansåg var hälsosamt och inte hälsosamt. Samtliga 

informanter ansåg att det som hade mest betydelse för att vara hälsosam eller inte hälsosam 

var maten. Huruvida råvarorna var ekologiska var också något som alla informanter tyckte 

var viktigt. Visserligen menade en del att det kunde bli väldigt dyrt att bara köpa ekologisk 

mat, men i så fall valde de flesta att köpa mat som producerats i närområdet. Informanterna 

menade att vara hälsosam innebar att äta bra mat som var lagad från grunden och att inte 

hälsosam kunde kopplas samman till snabbmat, halvfabrikat och mat med mycket socker. 

Alla informanter var överens om att träningen i sig inte ger speciellt mycket resultat om den 

inte kombineras med en bra kost. Informanterna menade att kosten spelar stor roll för 

träningen, men kosten spelar ännu större roll om en person tränar för att tävla eller liknande 

då blir det viktigt med dieter och olika typer av kostscheman.   

 

”För mig är det viktigt att laga maten från grunden, med riktiga grejer och 

råvaror som jag vet vart dem kommer ifrån. Ekologiskt är alltid att föredra, 

vilket kan bli dyrare än ”giftig” mat, men det är mycket bättre för mig och för 

miljön.” Henrik   
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Dagens förhållningssätt till mat har förändrats på bara ett par år. Konsumtionen av ekologisk 

mat har ökat och närproducerad mat och mat som tagits fram under rättvisa förhållanden 

spelar allt större roll för konsumenten. Det unika för inställningen kring mat, kost och 

produkter stavas medvetenhet. Medvetenheten kring vilka produkter som finns i butikerna är 

av sällan skådat slag. Mat har gått från att ha varit något nödvändigt till att bli ett politiskt 

ställningstagande och en fråga om allmänbildning. Maten en köper, vad en köper, har blivit 

en del av den individuella identiteten. Det finns få saker som kan väcka så mycket diskussion 

som djurhållning under slakt, frigående höns och lyckliga grisar (Stjerna, 2007:21-26). Jag 

förstår Henriks resonemang, det spelar roll hur maten är producerad och på vilket sätt den 

påverkar miljön. Medvetenheten kring hur produkter, djur och miljön påverkas av oss 

konsumenter visar på en kunskap om den egna rollen i en väldigt stor process och 

affärsverksamhet. Genom att ifrågasätta vart maten kommer ifrån och hur den framställs visar 

individer också på en politisk medvetenhet och ett ställningstagande utifrån principer som är 

större än en själv. Maten blir en del av den egna moralen och ett personligt ställningstagande. 

Det blir dock ett problem när mat får stå för så pass mycket olika saker. Maten reflekterar 

vem du är, hur du tänker kring produkter/djur/natur (jag syftar framförallt här till individer 

som exempelvis väljer en vegetarisk, vegansk, ekologisk kost) och hur viktigt det är för en 

vart produkterna kommer ifrån. Vad händer med de personer som inte har råd att köpa endast 

ekologiskt eller närproducerat? Risken finns att dessa individer kommer ses ner på, av den 

allmänna konsumenten och uppfattas som mindre medveten.  

 

Ingen av intervjupersonerna följde någon speciell diet eller åt efter ett specifikt kostschema, 

men alla var överens om att för att träningen ska ge resultat är maten en av de viktigaste 

komponenterna.  

 

”Alltså kostscheman och dieter känns lite överdrivet… men är syftet med 

träningen att tävla då är det såklart viktigt. Men är man en svenssontränare 

spelar lite glass inte så stor roll, är man sugen så är det väl bara att köra! Vem 

har dött av det liksom?” Niklas.  

 

Hälsa har allt mer kopplats samman med disciplin, målmedvetenhet och drivkraft. Hälsa blir 

en produkt av hälsofrämjande aktiviteter som att exempelvis äta ”rätt” och motionera. 

Rasmus höll med Niklas när det kom till att ha en så kallad cheat-day (fuskdag) när maten 

inte spelade allt för stor roll och det var okej att ta en bulle eller lite fika. Samtidigt var han 
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ambivalent i sitt resonemang. Han menade att det klart inte är avgörande för formen om han 

skulle äta en bulle om han nu var sugen på en, men han visste samtidigt vad det gör med 

kroppen och att det egentligen inte är så bra. Jag frågade om han ibland ändå åt något han var 

sugen på för att det var gott (exempelvis en bulle) men han svarade att han nog inte gjorde det 

ändå. För Niklas fanns det alltså möjlighet på en så kallad cheat-day att tänka lite mindre på 

vad han åt, men han valde att äta som vanligt i alla fall. Mat bör med andra ord vara nyttig 

och hälsosam, men samtidigt bör den vara god och ge glädje för själen.  

 

KAPITEL 2: Fysisk aktivitet 

Alla intervjupersoner poängterade att fysisk aktivitet är viktigt för välmåendet. Samtliga 

menade att det inte behöver handla om hård styrketräning flera gånger om dagen, promenera 

till tåget/bussen eller att ta trapporna istället för hissen var tillräckligt. I detta kapitel ligger 

fokus på fysisk aktivitet som sådan men också kroppen. Vad anser intervjupersonerna är 

fysisk aktivitet och hur förhåller de sig till kroppen och det kroppsliga?  

 

Så vad räknas egentligen som fysisk aktivitet? I Socialstyrelsens folkhälsorapport 2009 

framgår det att fysisk aktivitet menas att röra på sig, att använda sina muskler. I rapporten går 

det att läsa att 30 minuters rask promenad minst fem, men helst alla veckans sju dagar 

alternativt minst 20 minuter av intensiv fysisk aktivitet minst tre dagar i veckan räcker för att 

behålla en god hälsa. Barn behöver i regel mer fysisk aktivitet än vuxna, upp till 45-60 

minuter intensiv fysisk aktivitet varje dag (Folkhälsorapport, 2009:253-254).  

 

”Alltså… det kan ju bli så att man bara tränar säsongsvis, t.ex. för att sommaren 

kommer. Och det blir ju lite hetsigt kanske, fatta paniken i februari. Beach 

2016, går det att äta liksom? Jag tror mer på träning hela året”. Jennifer   

 

Alla informanter tyckte att träna kontinuerligt var ett mycket bättre sätt än att som Jennifer 

säger ovan, träna säsongsvis. Jennifer menade att det fanns en risk för att träningen skulle bli 

allt för intensiv om personen ifråga endast tränade inför en säsong. Risken att träna fel 

menade också informanterna var stor eftersom målet och syftet med träningen skulle se 

annorlunda ut för en person som endast tränar inför än säsong, istället för att träna på en 

rimlig nivå hela året. Informanterna menade också att det är lättare att träna om det finns ett 
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mål eller specifikt syfte med träningen. En tydlig målbild gör att motivationen finns och det 

blir lättare och roligare att träna.  

 

Kropp 
Under de två senaste decennierna har kroppen kommit att diskuteras utifrån olika synsätt. 

Kroppen diskuteras i form av den materiella kroppen, den diskursiva kroppen, den 

medicinska kroppen och den fysiska kroppen. Vändpunkten kom när feminismen började 

växa som en social, men även akademisk rörelse. Kroppen kom att bli central för både självet 

och identiteten (Howson, 2015:19). I detta kapitel diskuterar jag och intervjupersonerna just 

kroppen. I vilken utsträckning är kroppen viktig? Finns det en rädsla för att bli överviktig? 

Vad anser intervjupersonerna är manligt och kvinnligt?  

 

Under intervjun med Jennifer kommer vi in på ämnet vikt och kroppen. Jennifer menade att 

hon inte såg ner på överviktiga personer, det var inte ”fel” att vara tjock, men när jag ställde 

frågan om hon är rädd för att bli tjock var hon märkbart kluven.  

 

”Det är väl klart att jag är rädd för att bli tjock, vem vill vara det liksom? Det är 

ju ”snyggare” att vara smal. Det ser ju bättre ut, det vet man väl… Dessutom 

tror jag inte det skulle passa mig riktigt… inte för att det är fel att vara tjock, 

men… det blir ju lite annat då… så nej, det är inget jag skulle vilja vara.” 

Jennifer  

 

Aimée Ekmans begrepp viktordningen får en tydlig plats i diskussionen om övervikt och 

kroppen. Begreppet syftar till den ordning människor sorteras efter beroende på utseendet hos 

den fysiska kroppen. Jennifer nämner att ”det ser bättre ut att vara smal, det vet man väl” 

vilket visar på de diskurser som finns om vad som är fint och fult. Genom hela intervjun är 

Jennifer noga med att poängtera hur viktigt det är att alla får se ut som dem vill, att det inte 

finns rätt eller fel när det kommer till den fysiska kroppen – så länge den mår bra. Trots detta 

får jag en känsla av att det finns ett tydligt ställningstagande kring den egna och andras 

kroppar. Det är också intressant att Jennifer använder vilja när hon pratar om hur hon ser på 

kroppen och övervikt. Hon får det att låta som att övervikt är något en person väljer, i brist på 

annat. Genom att använda ord som exempelvis vilja förstärks bilden av överviktiga som 

omotiverade och lata. Eftersom Jennifer ”väljer” att inte vara överviktig har hon gjort ett 

motiverat val, hon anstränger sig, genom att träna och äta rätt. På ett sätt speglar Jennifers 
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uttalande om överviktiga en generell diskurs som finns i samhället. Genom språket tillskriver 

vi personer attribut och egenskaper baserat på kroppens fysiska utseende. Det är genom 

språket vi skapar mening till det vi ser och upplever. Ordet ”tjock” betyder ingenting i sig 

självt utan det är tillsammans med andra ord som det skapas innebörd och mening. För att 

”tjock” ska få betydelse behöver det sättas i motsats till något annat, i detta fall ”smal” och 

allt som en smal person är blir vad en tjock person inte är. Positiva attribut kopplas samman 

med smala och negativa attribut kopplas samman med tjocka (Sandberg, 2004, s. 158-159). 

 

”Jo men det är viktigt med en bra kropp. I den här träningsbubblan så spelar 

kroppen stor roll. Det är fel och säga något annat. Jag skulle väl önska att det 

inte var så stort fokus på just kroppen men det är ändå den som visar hur det går 

för dig. Men sen kommer man in i det där och det blir någon typ av grej. Det 

blir en del av varför man tränar”. Rasmus  

 

Intervjupersonerna började träna av olika anledningar och vid olika åldrar, syftet med 

träningen skilde sig också åt. För någon var syftet att gå ner i vikt, för andra var det att bygga 

muskler och för en tredje var det för att träningen alltid hade varit en naturlig del i livet. En 

av intervjufrågorna var om intervjupersonen såg sin kropp på ett annorlunda sätt efter att hen 

hade börjat träna (framförallt då de personer som tränade för att nå en förändring). Jag 

medger att det fanns en idé om att intervjupersonerna skulle svara hur de kände sig i sin 

kropp och vilket förhållande de hade till just kroppen, men så blev det inte. Alla 

intervjupersoner berättade entusiastiskt om hur mycket starkare de kände sig, hur stolta de var 

över sig själva och hur häftigt det var att inse att de orkade mer. För många var målet att orka 

lyfta tyngre vikter och känna sig starkare, och den fysiska kroppen som sådan var det ingen 

som nämnde en enda gång.  

 

”Jag har alltid varit väldigt liten, både kort och spinkig. Så klasskompisarna 

började kalla mig för Räkan… men i gymnasiet började jag väl känna att jag 

inte var lika manlig som mina kompisar. Jag hade inga tjejer för att det kändes 

som att jag inte kunde ta hand om någon. Att jag inte var stark nog om du 

förstår?” Samir ”Räkan” 

 

Under samtalet med Samir och Mattias blev det tydligt att det är viktigt att se manlig ut och 

kopplas samman med attribut och egenskaper som anses vara manliga. Samir beskriver ett 
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problem, att vara för spinkig gav intryck av att han var mindre manlig än sina vänner och 

därmed mindre kompetent att ta hand om eventuella flickvänner. Den heterosexuella matrisen 

gör skillnad på vad det är som anses vara manligt och vad som anses vara kvinnligt, men 

också vilka attribut som kopplas samman med de olika könen. Både Mattias och Samir visar 

tydligt att det för dem finns en bild av vad som är attraktivt på en kvinna och vad det är som 

just gör att de faller för en kvinna.  Det finns med andra ord ett intresse för vältränade 

kvinnor, så länge denna kvinna håller sig inom ramen för vad som anses vara ”kvinnligt”. 

Mattias pratar om hur han uppfattar kvinnor som är vältränade: 

 

”Klart att det är kul att se en vältränad tjej, men det kan bli lite för mycket om 

det är väldigt mycket muskler. Man vill ju inte känna sig minst i förhållandet… 

Jag gillar vältränade tjejer, men med slanka muskler. Det här bulliga, 

bodybuilding musklerna klarar jag inte av. Det måste fortfarande vara feminint 

och vackert”. Mattias 

 

Mattias poängterar också att det är viktigt för honom att känna sig störst i förhållandet, en allt 

för vältränad partner gör att han ifrågasätter sin position som mannen i förhållandet. Både 

Mattias och Samir diskuterade vad de ansåg om en tjej som har för mycket muskler, men 

ändå försöker se ”kvinnlig och feminin ut”, Mattias kommenterar: 

 

”Man har ju sett tjejer med väldigt mycket muskler, som har enorma 

silikonbröst och jättelånga akrylnaglar… jag menar… det ser lite bisarrt ut när 

det kommer en tjej som har mer muskler än jag, super deffad1 och sen 

jääättestora bröst, fejkhår, fejkläppar och superslitet löshår. Det blir liksom inte 

på riktigt, som en seriefigur eller något. (Samir flikar in) Ja, men som att hon 

måste visa med allt det här fejkade att hon fortfarande är tjej. Man skulle faktisk 

kunna tro annat om inte dom där jättebrösten fanns där och liksom skriker till en 

’hej jag är tjej för jag har bröst’. För att på något sätt väga upp för alla dom där 

musklerna”. Mattias & Samir 

 

Jag är väldigt tacksam över att Mattias och Samir ville vara med och dela sina tankar om den 

egna och andras kroppar, det är ett svårt ämne på flera sätt och jag ser därför samtalet som en 

                                                 
1 Mattias förklarar: Att deffa betyder att man vill definiera muskulaturen. Det gör en genom att bränna bort fettet 

och samtidigt försöka behålla så mycket muskelmassa som bara är möjligt.  
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enorm tillgång för den här uppsatsen. Samir och Mattias tankar kring vad som är attraktivt 

och inte, vad som är queer för dem, går att analysera med hjälp av den heterosexuella 

matrisen. Som nämnts menar den heterosexuella matrisen att attribut och egenskaper 

förknippas med kön (Ambjörnsson, 2010:50). Objektifieringen och bedömningen av 

kvinnliga kroppar förstärker och befäster bilden av att kvinnor ska se ut på ett speciellt sätt 

för att anses vara kvinnlig. Genom att ifrågasätta vältränade kvinnors kvinnlighet genom att 

se dem som mindre kvinnliga just på grund av sina muskler är problematiskt och 

nedvärderande på flera sätt. Det faktum att kvinnorna med bröstförstoring tolkas på ett 

speciellt sätt för att deras bröst på något sätt är beviset för att dem fortfarande är kvinnor är 

givetvis ett problem. En vältränad kvinna ses som mindre kvinnlig för att hon inte uppfyller 

kraven av hur en kvinna ska se ut. I förhållande till andra kvinnor, mer eller mindre 

vältränade, blir en allt för vältränad kvinna queer, avvikande. Jag förstod det som att Mattias 

och Samir hade lite svårt att veta hur de skulle förhålla sig till en väldigt vältränad kvinna, 

såg de henne som något annat än just kvinna på grund av sina muskler? Varför upplevde 

killarna det som kränkande att vara i ett förhållande om den kvinnliga partnerns skulle varit 

mer vältränad än de själva? Jag har inga direkta svar på frågorna jag just ställt, men jag tror 

att det har något att göra med hur killarna upplever bilden av vad som anses vara manligt. 

Synen på kvinnor med mycket muskler framstår som problematisk då kvinnorna avviker från 

den sexuella matrisen och vad som anses vara kvinnligt, kvinnorna queerar. Samtidigt som 

den vältränade kvinnokroppen kompenseras med silikonbröst avviker/queerar den eftersom 

den inte passerar som kvinnlig. Som Samir sa kände han sig mindre kompentent att ta hand 

om en potentiell flickvän när han var yngre, just för att hans fysiska kropp skiljde sig från 

sina kompisars. Det blir naturligtvis ett problem när kvinnor och män ifrågasätter den egna 

positionen i kompisgänget eller förhållandet på grund av den fysiska kroppen.  

 

Något annat som är intressant i det Mattias och Samir säger är vilka ord de väljer att använda 

när de diskuterar. När Samir berättade om hur han upplevde det i tonåren använder han sig av 

omhändertagande, ta hand om osv. Dessa ord definieras i andra sammanhang som egenskaper 

som anses vara väldigt kvinnliga. Men när Samir sätter det i relation till ett potentiellt 

förhållande blir det genast ett ”manligt” ord och antyder att en kvinnlig partner behöver bli 

omhändertagen. När killarna diskuterar vad som är attraktivt och inte på en kvinna nämnde 

de flera gånger ordet feminint, vad de inte definierade var vad feminint egentligen betydde 

för dem snarare att det innebar att inte ha så mycket muskler. Hur kunde de avgöra om en 

kvinna var feminin eller inte?  
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Kvinnlig bodybuilding tog fart på 1970-talet. Under 1980/1990- talet tog kvinnliga, 

vältränade kroppar allt mer plats i fitnessvärlden. IFBB, International Federation of 

Bodybuilding and fitness, är den organisation som ordnar alla fitness- och 

bodybuildingtävlingar för kvinnor. IFBB har under senare år börjat insistera på att kvinnor 

som tävlar håller sig inom ramen för vad som anses vara ”kvinnlig former och 

muskeldefinitioner”. Detta leder naturligtvis till problem för dem som förlorar exempelvis 

brösten till följd av hård träning. Konsekvensen blir då att kvinnor som väljer att tävla 

tillgodoser dessa ”kvinnliga former” genom skönhetsoperationer så som bröstförstoring 

(Andreasson & Johansson, 2015:76-81). Den heterosexuella matrisen ställer manligt och 

kvinnligt i motsats till varandra och även vad det innebär att vara just kvinnlig och manlig. 

Utifrån den heterosexuella matrisen går det att lyfta fram olika synpunkter baserat på de 

riktlinjer som IFBB tagit fram när det kommer till kvinnliga bodybuilders. För det första 

förstärks bilden av att en kvinna behöver se ut på ett visst sätt för att kunna klassas som 

kvinnlig. För det andra, vad innebär ens ”kvinnliga former” och vad händer med de individer 

som inte har dessa former? Och för det tredje, finns det ett likvärdigt ramverk för den 

manliga bodybuildern som poängterar att de tävlande behöver ”manliga former” och om inte, 

varför? 

 

KAPITEL 3: Barnen – sunda värderingar till de yngsta  

Detta kapitel fokuserar på barnen och vikten av att ge dem sunda värderingar kring mat, 

kropp och fysisk aktivitet. Niklas går på gymnasiet med inriktning barn och fritid med fokus 

på hälsa och träning och menade att det största misstaget en kan göra är att inte lära barn på 

vilket sätt fysisk aktivitet och kost påverkar oss. 

 

Övervikt och fetma hos både vuxna och barn ökar i hela världen. I Sverige har övervikt hos 

barn fördubblats under de senaste 15 åren och förekomsten av fetma hos barn har blivit fyra 

till fem gånger så stor. Ökningen benämns som ett folkhälsoproblem med såväl psykiska, 

fysiska och medicinska konsekvenser som följd. 2009 skriver Socialstyrelsen i sin 

folkhälsorapport att 15-20 % av barnen i Sverige är överviktiga och 3-5% är feta 

(Folkhälsorapport, 2009:61). Folkhälsomyndigheten skriver 2014 att det finns ett samband 

mellan fetma och socioekonomiskstatus och ett sätt att förebygga förekomsten av övervikt 

och fetma vore begränsade, skolbaserade program som i en kombination av fysisk aktivitet 
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och sunda matvanor väcker ett intresse för hälsa och kost hos barnen (Folkhälsomyndigheten 

2014). Enligt läroplanen för grundskolan ska eleverna ” ges möjlighet att utveckla kunskaper 

om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela 

livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges 

kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande” 

(Skolverket.se). Med andra ord ska elever få lära sig hur kroppen påverkas av fysisk aktivitet 

och hur viktigt det är att behålla en aktiv livsstil under hela livet.  

 

”Alltså… man måste ju börja med att ge barnen sunda värderingar tidigt. Det är 

definitivt svårare att ändra på en livsstil som man har haft i fler år än att köra på 

en hållbar och sund livsstil från början”. Niklas 

 

Redan i början av vår intervju poängterade Niklas hur viktigt det är att ge de yngsta en bra 

grund för att leva hälsosamt. Jag frågade Niklas vad han tyckte det innebar att leva hälsosamt, 

vad är det egentligen som är viktigast att lära barnen? Jag märkte att han inte hade ett direkt 

svar på detta för han satt en stund och funderade. Senare återkom han till just hälsosamt 

frågan och menade att det egentligen handlar om att förhålla sig till träning och mat på ett 

rimligt sätt. Han tyckte till exempel att en hälsosam livsstil innebar att förstå hur mycket 

energi kroppen behöver, hur mycket av den energin en egentligen gör av med och sedan äta 

och träna i olika utsträckning beroende på hur den egna livsstilen ser ut. Han tog upp ett 

exempel och menade att en person som sitter på kontor behöver röra sig mer än någon som 

kanske har ett arbete som innebär mycket rörelse eller annan typ av kroppsarbete. Han ansåg 

att det inte handlar om att alla ska bli träningsfantaster och gå på kostschema resten av livet 

utan att det snarare handlar om att tidigt få barn att tycka om fysisk aktivitet och intressera sig 

för rätt sorts mat. Han tyckte därför att skolan kan vara en bra plattform där dessa värderingar 

och attityder lärs ut tidigt. Han menade att skolan ändå är en så stor del av barnens liv att det 

lika gärna kunde vara där de lär sig om kost och hälsa. Han diskuterade också på vilket sätt 

skolidrotten kan förbättras. Han menade att det borde ligga i alla pedagogers intresse att lära 

barn att förhålla sig till sin kropp på ett hälsosamt sätt och kanske fokusera mindre på 

spökboll och brännboll ”vem spelar ens spökboll över 12 år? Prata om kroppshets istället, det 

är ju sånt som fastnar”.  

 

”Det är otäckt att se hur unga barn tänker och ser på sina kroppar. Att dieter och 

sånt tjafs går ner i åldrarna läser man ju om hela tiden. Jag undrar liksom vart 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/idrott-och-halsa#kunskaper_om_vad_som_påverkar_den_fysiska_förmågan
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/idrott-och-halsa#kunskaper_om_vad_som_påverkar_den_fysiska_förmågan
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föräldrar och vuxna är, som kan lära barn att alla ser olika ut och att det är okej. 

När man är barn ska man leka, bli smutsig och skratta tills det gör ont i magen, 

inte hålla på och prata om sin vikt med kompisarna på rasten”. Niklas  

 

Niklas resonemang angående barn, hälsa och kost är intressant på flera sätt. I det första citatet 

säger han hur viktigt det är att ge barnen ett bra förhållningssätt till fysisk aktivitet och 

hälsosam mat. I det andra citatet diskuterar han hur fler och fler unga får ett osunt förhållande 

till sin kropp och att den egna kroppsuppfattningen kan vara skev. Han har givetvis en poäng 

i båda sina kommentarer, men samtidigt finns det något paradoxalt i det han säger. Å ena 

sidan ska barn lära sig vad som är bra mat och poängen med fysisk aktivitet, men å andra 

sidan ska de lära sig att vara nöjda med sig själva och hur de ser ut. Niklas resonemang är en 

indikator på hur samhällsklimatet ser ut idag och vilka diskurser som finns: träna och ät 

hälsosamt, men var nöjd över hur du ser ut och vem du är. Faran med denna 

motsägelsefullhet är att det finns risk (hos både vuxna och barn) att utveckla en fixering vid 

den egna kroppen där personen i fråga aldrig är nöjd.  

  

”Det här med BMI är ju ett problem också… det ’ska’ ju vara ett bra 

mätinstrument för övervikt och sånt, men det gör ju inte skillnad på om 

personen har fett eller muskler. Muskler väger mer än fett så ja…” Niklas  

 

BMI Body mass index, har sakta men säkert börja ersätta vågen. Syftet är att räkna ut en 

persons kroppsmassa i relation till längd. BMI anses vara en bra indikation på huruvida 

personen i fråga är under-, normal- eller överviktig. BMI mellan 18,5-24,9 anses vara 

normalvikt (117 vårdguiden). Problemet med BMI är att det inte gör skillnad på en fett eller 

muskler, det är allmänt känt att muskler väger mer än fett, alltså skulle en atlet få likvärdigt 

BMI som en överviktig person. Den övre gränsen för normalvikt ligger på 24,9, 2001 ville 

hälsoexperter inom EU sänka den övre gränsen till 21, vilket skulle göra att allt fler personer 

klassas som överviktiga. Syftet sas vara att höja medvetenheten kring problematiken som kan 

följa med om en person väger mer än vad som är hälsosamt i förhållande till sin längd 

(Sandberg, 2004:173–174). För att mäta BMI hos barn används ett annat sätt, IsoBMI, 

IsoBMI räknas ut på samma vis som BMI men skillnaden är att resultatet är köns- och 

åldersberoende (WHO, 2012). Barns BMI och huruvida de ligger på ”rätt” sida av siffrorna 

kontrolleras dels på BVC, Barnavårdscentralen, men också i skolan där det är skolsköterskan 

som står för den uppgiften (Skolverket, Socialstyrelsen). BMI anses vara ett relativt säkert 



20 

 

mätinstrument, men att inte göra skillnad på fett och muskler visar systemets relativt stora 

brist. Något annat som intresserar mig är hur dessa skalor kommer fram. Vem är det som 

bestämmer vilket BMI ett hälsosamt barn har? Och eftersom IsoBMI gör skillnad på pojkar 

och flickor är det också där intressant att veta hur dessa siffror och skalor kommer fram. 

Effekterna av att använda IsoBMI och BMI som riktlinjer när det kommer till vikt och hälsa 

blir att individen glöms bort. Genom att endast utgå från en tabell men inte titta på kontexten 

eller förutsättningarna för det enskilda fallet gör att sådana faktorer som skulle kunna 

indikera på en ohälsa tas inte med i beräkningen av individens faktiska hälsa.  

 

KAPITEL 4: Frustande män och tysta kvinnor – gymmet som fysisk plats  
Det är tidig eftermiddag på ett lokalt gym nära min hemstad. Jag har satt mig vid ett bord 

med bra överblick över hela gymmet. Det är en stor lokal med mycket maskiner och fria 

vikter. Jag ser en ung tjej i färgglada träningskläder hon går fram till en maskin som 

fokuserar på ben och rumpa. Hon ändrar vikterna, ställer in stolen och sätter igång. Killarna 

sneglar på henne och verkar gilla det dem ser. Hon tränar koncentrerat i ett par minuter, tar en 

paus och börjar om igen. Killarna har övergett sin maskin och har tagit sig till en annan, 

bänkpress. De ändrar vikterna, skämtar om vem som kommer orka mest och sätter sedan 

igång. En av killarna ligger på bänkpressen och en annan står över huvudet, redo att hjälpa till 

om det skulle bli för tungt. De verkar följa ett bestämt schema där alla hjälper till och alla 

lyfter. Det flyter på bra och av hurraropen tolkar jag att i alla fall två av dem slår sitt rekord. 

High fives och ryggdunk följer. 

 

Det börjar fyllas på med folk i lokalen, en regnbåge av färgade träningskläder väller in genom 

dörrarna och jag tänker på hur allt verkar gå enligt ett bestämt mönster. Alla vet vart de ska 

gå redan när de kommer ut i lokalen. Ljudvolymen är hög, inte bara för musiken ur 

högtalarna, det har kommit in tre gäng med killar. Minst fyra personer i varje grupp. De 

positionerar sig vid maskiner och hejar på varandra. Mellan set:en hörs frustande från den 

som tränar och rop från dem som hejar på. Jag lägger märke till att det inte är några tjejer som 

tränar tillsammans, alla verkar vara där ensamma. Likt spöken rör de sig mellan lokalens 

olika delar, så tyst att de aldrig hörs ett ljud – ur fältdagboken.  

 

Rum, platser, områden, ja det finns många sätt att benämna sammanhang där människor möts 

på och förenas. Gymmet som rum, eller plats, som sådan har en tydlig (men ändå osynlig i 

och med att det inte finns fysiska väggar som delar upp ytorna) uppdelning. För det första är 
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gymmet uppdelat i sektioner som tillhandahåller olika typer av träningssätt, exempelvis 

platsen för fria vikter, den del där alla maskiner står och en mindre yta där det finns redskap 

för stretching. För det andra är ytorna olika stora vilket begränsar/avgör hur många personer 

som kan vistas i området samtidigt. För det tredje finns det ett tydligt mönster av vilka typer 

av personer som använder dem. På det gym som just jag befinner mig finns det en tydlig 

policy: hit är alla välkomna, oavsett kropp, kön eller tidigare erfarenheter kring träning. Ändå 

ser jag en uppdelning i gymmets utrymme. Det är killgänget som beskrivs i stycket ovan som 

hörs mest, de har tagit över utrymmet med maskiner och det ser nästan ut som att andra 

gymmare är lite osäkra på att också använda en maskin. De kvinnor jag ser håller sig till 

stretching hörnan där de använder olika typer av utrustning. Ett par kvinnliga gymmare lyfter 

fria vikter, men annars är det mest män. Nathalie gymmar sen ca tre år tillbaka och märker att 

det finns en ”idé” om vad som är manligt och kvinnligt på gymmet.  

 

”Jag tränar rätt mycket med fria vikter, och ibland känns det lite stelt när jag 

kommer in där och alla killar står och glor… som att jag inte får vara där 

liksom…” Nathalie  

 

På 1970/80- talet får världen upp ögonen för österrikaren Arnold Schwarzenegger. Han 

kommer till USA, utan någonting men arbetar sig snabbt upp till toppen av bodybuilders med 

sina svällande muskler. Han blir en förebild för många som vill förändra sina kroppar. Arnold 

skapar också en medvetenhet kring bodybuilding och det blir allt vanligare att män ägnar sig 

åt sporten och har sedan dess varit en mansdominerad sport (Johansson, 1998:46-47). Arnold 

Schwarzenegger får på många sätt stå för ett manligt ideal, kanske ofrivilligt men nog finns 

det där. På ett sätt förkroppsligar han ett mansideal, med sina muskler, självförtroende, 

framgång och karriär. Jane Fonda publicerade 1982 boken Jane Fonda´s Workout Book kort 

efter att hon öppnat ett eget gym, där fokus låg på aerobics som träningsform. Jane sade sig 

inte specifikt rikta sig till kvinnor men det var mest kvinnor som besökte gymmet (Johansson, 

1998:58-59). På samma sätt som Arnold blev en ikon för den manliga idrottsmannen blev 

Jane en symbol för den kvinnliga. På sina egna vis stod deras kroppar för vad som ansågs 

vara attraktivt för just deras kön. Nathalie berättade i intervjun att hon ibland kunde känna sig 

iakttagen på gymmet just för att hon valde att träna med fria vikter. Nathalie blir den queera 

när hon väljer att ägna sig åt en träningsform som väldigt länge varit stämplad som något för 

män.   
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På 2000- talet träder den metrosexuella mannen fram, en heterosexuell man som intresserar 

sig för utseende, hälsa, kropp och mode. Det blir allt viktigare för män att visa sin 

maskulinitet i form av muskler på kroppen, men intresse för stil och mode spelar allt större 

roll och blir en del av det som kallas att vara manlig. Vad som är manligt definieras inte 

längre som en person som kan jaga och försörja familjen utan allt större vikt läggs vid fysiska 

attribut och egenskaper som krävs för att förföra och fånga en attraktiv kvinna (Andreasson & 

Johansson, 2015:108-109). Bilden av vad som anses vara manligt har med andra ord 

förändrats en del efter den metrosexuella mannen börjat formas. Attribut som tidigare 

klassats som feminina (medvetenhet kring utseende, mode och kropp) blir nu även manliga. 

På ett sätt queerar den metrosexuella mannen när han överskrider vad som kan tolkas som 

feminint. Niklas resonerar kring gymmets olika aktiviteter och hur det med lätthet går att se 

något som typiskt ”manligt” eller ”kvinnligt”, hur aktiviteten definieras påverkar också vilken 

status den får av andra gymmare och vilka som är ”välkomna” att utföra den utan att bli 

bedömda eller värderade på speciella sätt.  

 

”Kondition är viktigt i hockeyn, annars orkar du inte. Och träna gympaklasser 

känns kanske lite, spännande? som kille… alltså det finns ju någon bild av vad 

som är för tjejer och killar på gymmet. Och skulle jag som kille komma in på 

aerobicsen kanske det skulle verka konstigt. Det är nog inte det manligaste du 

kan göra på gymmet”. Niklas   

 

Många gym har idag en policy som säger att alla är välkomna, hur en än ser ut och hur 

mycket en än har tränat. Det kan bli svårt att gå iväg och träna om det känns som att gymmet 

är till för en speciell grupp. När andra gymmare då förstärker bilden av vad som är manligt 

respektive kvinnligt på gymmet kan det bli problematiskt för exempelvis en man att gå på 

aerobicsen.  

 

AVSLUTANDE REFLEKTIONER 
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur människor som tränar resonerar kring träning, 

hälsa, ohälsa och kroppen. Vad anser dessa personer vara hälsosamt och inte hälsosamt? Och 

hur förhåller de sig till den egna kroppen, mat och fysisk aktivitet?  

 

Med den tidigare forskningen och de rapporter som olika myndigheter publicerar undrar jag 

hur människor påverkas av det faktum att övervikt kopplas samman med socioekonomisk 
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status. Finns det en risk med att länka samman något så omdiskuterat som vikt och kropp 

med socioekonomisk status och utbildningsnivå? Jag ser ett par problem med dessa rapporter. 

För det första; när myndigheter som exempelvis Socialstyrelsen och Skolverket publicerar 

rapporter som ska ge en generell bild över den svenska folkhälsan men ser inte till helheten 

eller kontext vilket kan ha avgörande roller i hur barn och vuxna förhåller sig till hälsa och 

träning. För det andra; det finns en dubbelmoral i hur vi förhåller oss till hälsa och träning: 

kost och fysisk aktivitet är av betydelse för livskvalitén, men samtidigt ska vi acceptera våra 

egna kroppar som de är. Skolverket skriver i årliga rapporter om hur skolor ska förebygga 

mobbning och diskriminering, att alla elever ska känna sig inkluderade i undervisningen och 

alla ska ha samma möjligheter att utvecklas. Är det möjligt att tillgodo se allt detta när det 

finns ett så extremt stort fokus på den fysiska kroppen?  

 

I uppsatsens första kapitel diskuterar jag kost och mat utifrån informanternas syn på mat och 

dieter. Alla informanter hade ett stort intresse för just mat, inte bara att laga den utan det 

fanns också ett intresse för hur råvarorna var producerade, om det var ekologiska varor eller 

inte. Jag tycker detta är väldigt spännande, många av informanterna var relativt unga och höra 

dem prata om mat och hur viktigt det är med olika typer av mat och råvaror visade på en hög 

medvetenhet. I den källkritiska diskussionen tar jag upp det faktum att alla informanter som 

jag intervjuade på ett gym antagligen gick i samma klass. Informanternas intresse kring mat 

kan naturligtvis vara en produkt av den gymnasiala inriktningen som informanterna har valt. 

Men det är ändå intressant att se så unga människor vara så pass intresserade och insatta i 

olika aspekter av just maten. Intresset för mat är som nämnt något relativt unikt för dagens 

samhälle vilket går att se som både positivt och negativt. Det positiva är att människor får ett 

ökat intresse för hur råvarorna produceras och tar hänsyn till djur och natur. Den negativa 

aspekten är att det som med allt annat finns en risk att det går överstyr. För mig är mat något 

njutningsfullt som förgyller dagen och ibland också sällskap. När det istället börjar handla om 

att räkna kalorier och avstå från saker på grund av innehållet anser jag att maten förlorar sin 

huvudfunktion. Jag märkte också en ambivalens hos en del av informanterna, de menade att 

maten inte behöver vara extremt strikt för alla och att det är okej att ta sig en bulle då och då. 

Samtidigt var det få av informanterna som sa sig ta den där bullen om de råkade vara sugna 

på den för att den egentligen är onyttig och innehåller saker som inte är bra för kroppen. Med 

andra ord spelar den där bullen roll i alla fall? Fakta säger att på en så kallad fuskdag får 

en/kan en äta en bulle, men moralen säger nej och därför avstod informanterna från bullen. På 
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ett sätt följde alla informanter en speciell diet eller ett kostschema där de uteslöt saker för 

innehållets skull, fast de sa att det egentligen inte spelade någon roll.  

 

Ett ämne som alla informanter pratade om länge var kroppen. Dels vikten av den ”perfekta” 

kroppen men också kroppen som ett verktyg för att på olika sätt orka mer. Kroppen var också 

något som informanterna ansåg kunde ställa till det, exempelvis diskuterade Rasmus kring 

hur kroppen får en stor betydelse, oavsett om han ville det eller inte, i vad han kallade 

”gymbubblan” där utseendet hos den fysiska kroppen blir som ett bevis på hur det går i 

träningen och hur långt en har kommit. Problemet med den ”perfekta” kroppen, något som 

jag tror gemene man glömmer bort, är genetik. Det är omöjligt för somliga att få en 

getingmidja eller synliga nackmuskler, för att alla kroppar ser olika ut vilket också påverkar 

hur de formas med hjälp av träning. Faran med att ha en speciell kropp som norm (oavsett om 

det är för kvinnor eller män) resulterar i att träning och kost kan gå överstyr när människor 

inte uppnår mål/får en speciell kropp som de önskar. De personer som har dessa idealkroppar 

och ser ut på speciella sätt är inte majoritet i världen, det är få som kan få den där 

getingmidjan eller framträdande nackmuskler. Samir och Mattias berättade öppet för mig hur 

de förhöll sig till vältränade kvinnor och hur de kände kring manligt respektive kvinnligt, 

vilket var en mycket intressant diskussion. Jag upplevde det som att båda två hade en väldigt 

”typisk” bild av hur en kvinna ska se ut för att anses vara attraktiv och kvinnlig, något som de 

inte heller stack under stolen med. Under vårt samtal frågade jag om de inte tyckte att den 

egna objektifieringen av kvinnor var problematisk, vilket de på sätt och vis gjorde, men 

trodde det berodde på ett generellt klimat i samhället om vad som är attraktivt och inte (för 

båda könen poängterade Mattias).  

 

Uppsatsens tredje kapitel handlar om barnen och vilka värderingar barn borde få med sig 

tidigt i livet för att få en så hälsosam syn på sig själva och träning/kost. I Niklas citat blir den 

paradoxala samhällsbilden tydlig. Han resonerar på ett klokt sätt kring att barn borde få lära 

sig om kost och fysisk aktivitet tidigt i livet för att kunna leva hälsosamt, samtidigt som han i 

nästa citat säger att det är obehagligt hur medvetna barn och unga är om sina kroppar. Det är 

en intressant paradox och dubbelmoral som råder idag. Du ska tycka om dig själv, men 

samtidigt leva och äta hälsosamt. Det skapar givetvis en problematik kring hur vi ska 

diskutera kroppen och hälsa/träning med de små. Frågan är om det är så viktigt att redan som 

liten lära sig om kost, hälsa och träning. Är inte det ett projekt för tonåringar att ta tag i? Vi 

oroar oss för att bantning kryper allt längre ner i åldrarna, men är det så konstigt? Skulle det 
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kanske vara mindre problematiskt att diskutera hälsa, kropp, vikt, träning och så vidare med 

äldre barn som kan ta ställning till det som sägs och ställa frågor? Vore det inte bättre att 

fokusera på att barn just är barn, med allt det härliga och kaosartade som följer med det? Iden 

om att lära barn tidigt vad som är bra för dem och inte är naturligtvis en mycket bra tanke, 

men jag tror nästan det stjälper med än det hjälper. Kanske skapas tankar och idéer om den 

egna kroppen som inte fanns där innan.  

 

Observationen i uppsatsen och även samtalet som följde med Samir och Mattias var en 

intressant upplevelse. Observationen gjorde det tydligt för mig att gymmet på många sätt 

fortfarande ses som en plats för män. Nathalie berättade att hon tränar med fria vikter men 

ibland kan känna sig uttittad just för att hon inkräktar på ett ”manligt” territorium. Även 

Rasmus berättade att han behövde träna kondition för att orka spela hockey, men det tog ändå 

emot att gå in på ett aerobics pass och vara med. Rasmus sa ”det kanske inte är det 

manligaste du kan göra” när han pratade om att vara med på en aerobics klass vilket visar på 

tankar som finns angående vad som är manligt respektive kvinnligt på gymmet. Idag 

instruktörerna på gymmen av båda könen och jag tror det är viktigt att båda könen har klasser 

och på så sätt visar att det inte finns något som endast är för män eller för kvinnor. Om 

instruktörerna föregår med gott exempel tror jag det blir lättare för andra gymmare att våga 

gå på olika klasser. I och med att nästan alla gym har en stor och ospecifik kundkrets är det 

med andra ord fördelaktigt att även gymmets personal är olika på så många sätt som möjligt.  

 

Fortsatt forskning inom ämnet tror jag är viktigt. Speciellt när det kommer till barnen och på 

vilken nivå de ska lära sig om träning, kost och hälsa. Det vore naturligtvis önskvärt att göra 

djupare studier och undersöka om det finns en problematik i att sätta socioekonomisk status 

och utbildningsnivå i samband med vikt och fysisk aktivitet. Det kanske vore en bra ide att 

rapporter från myndigheter kunde vara lite mer nyanserade i utformningen och ta med andra 

faktorer i beräkningarna, men det är kanske att be om för mycket. Jag är dock övertygad om 

att vi måste tänka en extra gång när det kommer till hur vi förhåller oss till just träning, hälsa 

och kost. Det är viktiga ämnen som kräver utrymme, på alla sätt.  

 

”Vad tycker du om din egen kropp egentligen? Finns det delar av den som du kanske inte är 

så nöjd med? Känner du att det är viktigt att träna och äta rätt? Känns det som att det kanske 

är det du borde göra? Det finns få saker som diskuteras så flitigt i dagens samhälle som 

kropp, träning och kost av olika slag. Vi möts dagligen av artiklar, omslag och inslag som 
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berättar för oss hur viktigt det är med träning och kost. Det kanske inte är så konstigt att det 

till slut snurrar i huvudet av alla måsten och borden”. Malou von Sivers, Malou efter 10. 

 

 

 

KÄLLOR OCH LITTERATUR 

LITTERATURFÖRTECKNING  
Otryckta källor  

 

Intervjuer  
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träning 

Plats: Lokalt gym 

Längd: 30 minuter  

Genomförd: 24.11.15  
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Längd: 40 minuter 

Genomförd: 24.11.15 

 

3. Nathalie, 29 år. Personalansvarig i butik 
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Plats: Lokalt gym  

Genomförd: 01.12.15 

Längd: 30 minuter  
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