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Abstract 

 

The aim with this study is to investigate and compare how gender is constructed on a higher 

level of weight training, in fitness competitions, how the ideals are regarded in the fitness 

industry and to find out if and how norms about how the sexes should look are reproduced in 

fitness competitions. 

Earlier research shows that sport is a male norm, and that women often are met with 

resistance and prejudice. We found that gender construction in the field of weight training are 

a relatively unexplored subject, and thus we wanted to investigate and broaden the knowledge 

on this subject. We chose to narrow our research field down to fitness competitions. 

A qualitative method was used to examine our four framing of questions; How are gender 

constructed in fitness competitions?, Which ideals exists for women and men in fitness 

competitions?, How are body and fitness ideals designed and maintained in fitness 

competitions? and How are femininity and masculinity constructed in fitness competitions? 

The theoretical framework used in the analysis consists of gender theories and relevant gender 

concepts. 

The results of our analysis showed that the men sought themselves to weight training because 

they were dissatisfied with their body. Being healthy and stay in shape turned out to be 

something very important for the men in the study, while the women do it for the sake of 

solidarity and fun. In fitness competitions women are depicted as inferior, and men thereby as 

supreme. There exist an obvious need of separating women and men in the weight training 

context because women in fitness competitions are approaching what is considered the men's 

sphere. Women have a requirement to dress provocatively, wear heels and pose sexually, thus 

they have to exaggerate their femininity when they compete in fitness. 

  

Publisher: Linnéa Johansson; Lejla Merdzic [2017] 

Keywords: sociology, gender, gender construction, ideal, norms, weight training, fitness 

competitions, masculinity, femininity  
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Förord 

 

Vi vill börja med att tacka våra intervjupersoner för ett bra samarbete, utan er skulle denna 

studie inte varit möjlig att utföra. Stort tack för att ni delat era berättelser och upplevelser 

kring fitness. Vi vill tacka vår handledare Maria Hanna Eriksson för att hon alltid var 

hjälpsam och kom med goda idéer. Slutligen vill vi tacka varandra för ett otroligt bra 

samarbete under denna lärorika men väldigt intensiva period.  
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund  

 

Johansson (2006) skriver i sin bok Om Dr Phil, plastikkirurgi och illusionen om det perfekta 

jaget hur cirka 800.000 svenskar styrketränar. Det klarläggs hur yngre människor har gjort 

kroppen till ett estetiskt projekt (Ibid). Johansson tydliggör hur dagens kroppsideal associeras 

med normer och värderingar i det givna samhället, detta innebär att kroppsformen, den 

fysiska figuren och utseendet kan med svårighet ses på ett neutralt vis (Ibid). Då kroppsideal 

förknippas med normer och värderingar i det givna samhället enligt Johansson, vill vi med vår 

studie undersöka hur genus konstrueras på ett mansdominerat fält; fitnesstävlingar. Studien 

kommer alltså att beröra individer som tävlar inom denna sport.  

 

Goffamn lyfter vikten av att studera normer i samhället, dels för att normerna kan medföra 

svårigheter för individer i olika situationer (1977). Detta på grund av att individerna inte kan 

leva ut sin fulla potential som individ (Ibid). Kvinnor som tävlar inom sporten kan exempelvis 

ifrågasättas, detta för att de bryter samhällets stereotypa idéer om hur en kvinna borde se ut.   

 

Vid lite närmare forskning kring fältet, fitnesstävlingar, fann vi ganska fort olika krav som 

gällde för könen, exempelvis såsom att det är obligatoriskt för kvinnor att ha klackskor i vissa 

grenar (Larsson, 2003). En norm som finns i samhället och som anses ”kvinnligt” som alltså 

reproduceras även inom fitnesstävlingar. Wieger (1998) tydliggör hur genus och bodybuilding 

har ”glömts” bort av sociologisk forskning. Det var informationen om de olikartade kraven 

mellan män och kvinnor, samt frånvaron av empiriska sociologiska studier inom fältet som 

väckte vårt intresse att utföra denna studie, om hur genus konstrueras inom fitnesstävlingar.  

Mer specifikt avser denna studie att undersöka hur föreställningen om hur en man och en 

kvinna ska se ut reproduceras eller utmanas inom fitnesstävlingar.  

 

Forskningen inom idrott började ta form i slutet av 1960-talet (Larsson, 2003). Då lades mest 

fokus på ämnena pedagogik och historia och fenomenet kön ansågs inte problematiskt, vilket 

innebar att det inte studerades (Ibid). 1970-talets och 1980-talets idrottsforskning förtydligade 

knappt kvinnoidrotten, den första skrivna samhällsvetenskapliga doktorsavhandlingen om 

kvinnoidrotten skrevs av Eva Olofsson år 1989. Hon ville förstå hur kvinnors villkor såg ut 
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för deltagande i idrott (Ibid). Vi fann en kunskapslucka när det gäller forskning om kvinnors 

deltagande i fitnesstävlingar, såsom bodybuilding, och därav är detta vårt 

undersökningsobjekt.  

 

I vår studie kommer vi lägga fokus på individer som tävlar eller är licensierade personliga 

tränare. Vi kommer försöka hitta skillnader och likheter i hur och när genus konstrueras inom 

den avancerade nivån av idrotten. Vi avgränsar oss till Fitness, som är, samlingsnamnet. Inom 

Fitness existerar olika tävlingsformer/grenar med namnen; Bodybuilding, Classic 

bodybuilding, Women’s physique, Men’s physique, Bodyfitness, Bikini fitness, Athletic 

fitness (Swedish Bodybuilding & Fitness Federation, 2017). 

  

1.2  Syfte 

 

Det omfattande syftet med studien är att expandera kunskapen om detta fällt, genus inom 

fitnesstävlingar. Syftet är att ta reda på om de olika könen skiljs åt på detta fält, vad det beror 

på och hur det i sådant fall sker. Vi vill ta reda på hur genus konstrueras, vad som anses 

feminint och maskulint,  hur det sedan upprätthålls och utmanas i fitnesstävlingar. Idealen och 

normerna för hur en man respektive kvinna ska se ut och vara kommer vara en röd tråd 

genom uppsatsen.  

 

1.3  Frågeställningar 

 

Som ett stöd för syftet har vi utvecklat dessa frågeställningar: 

  

Hur konstrueras genus inom fitnesstävlingar? 

Vilka ideal existerar för kvinnor respektive män inom fitnesstävlingar”? 

Hur konstrueras femininitet och maskulinitet inom fitnesstävlingar?  

Hur  upprätthålls och utmanas genuskonstruktionerna? 
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1.4  Tidigare forskning  

 

Den redan existerande forskningen på idrottens fält visar att idrottsutövning alltid tillhört 

männen, det är en mansnorm och kvinnor som överträtt detta har antingen ifrågasatts eller 

förbjudits (Funderg 2003, Imsen 2005, Treadway 2013). Vi kommer här att presentera 

tidigare genomförd forskning som berör vår egna studie. Vi kommer att expandera 

forskningsfältet genom att förena denna forskning med vår egna studie. 

  

Andreasson och Johansson (2014) förklarar att kvinnliga bodybuilders kan uppfattas som 

utmanare av den manliga hegemonin. Vidare skriver författarna hur deras intervjupersoners 

berättelser visade hur normativt laddade gränser mellan kön och muskler är. Vidare skriver 

författarna hur en intervjuperson, en kvinna, förklarar hur hon och hennes kropp hyllas inom 

fältet gym medan hon trycks ner utanför fältet, i vardagslivet. Författarna menar att 

omgivningen uppfattar intervjupersonen som att hon går över en gräns genom sin 

kroppslighet, en könsbarriär. Författarna förklarar att kvinnorna försöker framhäva sin 

femininitet på andra sätt såsom genom skönhetsoperationer, exempelvis bröstförstoring.  

 

Johansson har skrivit en bok som utgörs av intervjuer och studier av svenska gym och folk 

som tränar där. I Den skulpterade kroppen förklarar författaren hur könsidentiteter 

konstrueras på gymmen (1998). Johanssons centrala idé är att förklara konstruktionen av kön 

på detta fält, han klarlägger hur våra kroppar disciplineras av samhället. Författaren förklarar 

hur många inte är nöjda med sina kroppar. Han diskuterar också hur en kvinna tappar det som 

definierar henne till kvinna (såsom bröst) om hon börjar tävla inom styrketräning. 

 

Andreasson (2007) utförde en studie om ett elitaktivt damfotbollslag där det presenteras hur 

det är att som kvinna utöva en idrott som traditionellt sett betraktas som manlig. Kvinnorna 

förklarade hur de ofta ifrågasätts av sin omgivning, medan män som spelar fotboll stöttas 

(Ibid). Kvinnorna blir ifrågasatta och männen blir stöttade, när kvinnorna träder in i en 

idrottslig arena som betraktas maskulin (Andreasson 2007, Henriksson- Larsén 2008). 

Andreasson förklarar hur idrottsliga egenskaper alltid har betraktats som manliga och att det 

är därför kvinnliga idrottare och deras kvinnlighet blir ifrågasatt (2007). Edling & Liljeros 

(2010) förklarar hur manliga egenskaper uppskattas mer än kvinnliga i samhället, uttryck som 

“ta det som en man” (positiv bemärkelse) eller “du slår som en kärring” (negativ bemärkelse) 

är en del av genuskonstruktionen. En kvinna förväntas inte kunna vara lika “bra” som en man. 
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Bohun redovisar exempel på kvinnliga tävlingsidrottare, som blivit utsatta för medicinska 

kontroller om de såg för manliga ut, då man misstänkte att kvinnorna inte kunde prestera så 

bra som de gjorde (2015). För att få en uppfattning och kunna upptäcka eventuella skillnader 

mellan könen på detta fält är det betydelsefullt att båda könen representeras i vår studie.  

  

Ehrenreich (1983) förklarar att männen på 50-talet var tvungna att beskydda sin kvinna och 

sina barn, de var tvungna att hålla denna fasad uppe. Det här levnadssättet finns kvar i vissa 

delar av samhället, t.ex. Wiegers studie (1998) klarlägger varför styrketräning är en 

mansdominerad sport. Att ha en muskulös kropp uppfattas som att personen har god 

självkänsla och tål både fysisk och psykisk smärta, det blir en symbol för många goda, men 

främst manliga, personlighetsdrag. 

  

1.4.1 Sammanfattning av forskningsöversikten 

 

Med vår forskningsöversikt ämnar vi visa fältets tidigare forskning som är relevant för vår 

studie. Dels visar den att genus konstrueras tydligt i idrott och tävlingsidrott. Den visar också 

vilka egenskaper som önskas på fältet, att det ofta är manliga sådana. Forskningsöversikten 

visar alltså att det existerar skillnader mellan könen inom idrottens värld, för att förstå och 

undersöka dessa konstruktioner inom fitnessvärlden måste vi veta hur kontexten ser ut och 

vad som skiljer könen åt på fältet. Forskningsöversikten visar även hur kvinnor måste 

framhäva sin femininitet om de tävlar i Bodybuilding (som anses vara en maskulin sport) 

genom exempelvis bröstförstoring. Kvinnorna försöker alltså förstärka sina kvinnliga attribut 

för att ej betraktas som avvikare av samhället, för att inte gå utanför normen om hur en kvinna 

bör se ut. Överlag så utmanas och reproduceras normerna.  

 

Vi kommer att använda vår tidigare forskning när vi fastställer vårt syfte och våra 

problemställningar, samt så kommer den att fungera som en bas i utvecklandet av vår 

intervjuguide.  Då vi upptäckte att det existerar betydande skillnader mellan män och kvinnor 

på idrottsfältet fann vi ämnet ännu mer intressant att studera. Men då vi enbart fann lite 

forskning om hur genus konstrueras inom fitnesstävlingar, ville vi därför fylla denna lucka 

med ny information genom vår studie. Då styrketräning är en mansdominerad sport (Wieger, 

1998), men även blivit allt mer populär bland kvinnor de senaste åren ville vi genomföra vår 

studie för att se hur genus konstrueras på detta fält. Detta ledde till att forskningsöversikten 

även hade en avgörande roll i hur vårt urval konstruerades.  
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2. Teoretiskt ramverk 

 

Vi kommer i denna del att redovisa för de vetenskapliga teorier och begrepp vi valt att 

använda oss av när vi analyserar vår empiri. Först och främst börjar vi med att förklara vad vi 

menar med genus och genuskonstruktioner då syftet i vår uppsats är att undersöka 

genuskonstruktioner inom fitnesstävlingar. Genuskonstruktioner kommer följaktligen vara ett 

återkommande begrepp genom hela studien. Därefter kommer teorin om den heterosexuella 

matrisen av Butler att presenteras följt av Ambjörnssons betydelse av begreppen normal och 

normativ femininitet. Ambjörnsson har tagit inspiration av Butlers matris i hennes tolkning av 

begreppet heteronormativ genusordning. I linje med detta kommer vi att redovisa hur vi ska 

tolka begreppen femininitet och maskulinitet, vi kommer att använda oss av Connell & 

Pearses (2015) tolkning. Vi kommer också att använda oss av Connells teori om hegemonisk 

maskulinitet (Connell, 2008). Syftet med att använda dessa begrepp är att förstå hur och genus 

konstrueras på fältet och vilka manliga och kvinnliga ideal som finns i sporten.   

 

 

2.1 Genus och genuskonstruktioner 

 

Vår genomgång av tidigare forskning visar att det finns skillnader mellan hur kvinnor och 

män uppfattas och bedöms inom sportvärlden (Bohun, 2015 & Wanneberg, 2011). 

Genusforskningen har vuxit sig allt större i modern tid, den startade som en del i kvinnors 

kamp för jämlikhet med striden mot det samhällssystem som kännetecknades av favorisering 

av män och åsidosättning av kvinnor (Connell & Pearse, 2015). Rubin (1975) har introducerat 

begreppen kön och genus (sex and gender, på engelska), där begreppen visar en skillnad 

mellan det kroppsliga könet och det socialt konstruerade genuset. Rubin klarlägger att både 

kön och genus utgår från kroppen. Med begreppet kön menas den fysiska kroppen och med 

begreppet genus menas människors formande av den (Ibid). Med detta menas alltså att 

samhället tillskriver de biologiska könen (kvinna eller man) olika genusaspekter (Ibid). Vad 

som anses som manligt och kvinnligt (genus) i ett samhälle tillskrivs alltså de biologiska 

könen likaså (Ibid). Connell & Pearse klarlägger att i alla aspekter av människors privatliv, 

genom sociala relationer och normer konstruerar vi ständigt oss själva feminint eller 

maskulint, genus är en social konstruktion som hela tiden är rörlig i vardagslivet och inte 

något som är biologiskt förutbestämt. Människors genus bestäms inte beroende på om man 

föds som man eller kvinna, man blir kvinna eller man genom beteende, vi socialiseras och 
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disciplineras utav omgivningen. Connell & Pearse (2015) skriver att genus innebär hur 

samhället står i relation till människors kroppar och vilka följder det får, hur människors 

privatliv påverkas av förhållandet mellan genus och människokroppen. Människors liv 

påverkas av det eftersom människokroppen är en vital del i samhället och sociala relationer, 

då kroppen oftast är det man uppfattar först på en person. De reproduktiva skillnader som 

finns mellan kroppar är något som ständigt behandlas och uppmärksammas i samhället vilket 

påverkar människors sociala beteende och mönster i vardagslivet (Connell & Pearse, 2015, s. 

26-27). Människor behandlas och bemöts olika i sociala relationer beroende på om man har 

en kvinnlig respektive manlig kropp. De reproduktiva skillnader som existerar mellan könens 

kroppar är exempelvis kvinnors förmåga att föda barn och männens oförmåga till det  (Ibid). 

Genusbegreppet ger oss möjligheten att se vad som uppfattas som manligt, respektive 

kvinnligt och se hur dessa uppfattningar skiljer sig över tid och rum. Connells & Pearse 

(2015) definition av genus bidrar till vår studie då deras definition innefattar hur samhället 

förhåller sig till människokroppen, som är fokus i vår studie, där vi behandlar fitnesstävlingar. 

Författarnas definition hjälper oss att se vad samhället uppfattar som kvinnligt och manligt, 

exempelvis vilka kroppsdelar som ligger i fokus hos könen, exempelvis rumpa när det gäller 

kvinnor. Vi citerar Connell & Pearse, “Genus är den struktur av sociala relationer som 

fokuserar på den reproduktiva arenan, och den uppsättning praktiker som drar in reproduktiva 

skillnader mellan kroppar i sociala processer” (Ibid, s. 26). 

  

 

2.2 Den heterosexuella matrisen 

  

Butler (2007) talar om den heterosexuella matrisen, som ett system med en tvingande 

genusordning med uppdelningen av endast två möjliga kön, man respektive kvinna. Endast i 

uppdelningen av två motsatta kön kan kroppar bli begripliga i samhället, vi reproduceras i 

tvingande mallar om vad som anses normativt och felsteg utanför dessa mallar leder till 

negativa sanktioner (Ibid). Med detta menas exempelvis att det är normativt för en man att ha 

muskler och för en kvinna att ha bröst. Om en kvinna tränar sig till muskler och bryter mot 

normen kan hon utsättas för negativa sanktioner såsom exempelvis höra att hon “blivit för 

muskulös”, “tränat bort sina bröst” och att hon nu ser ut som en man. Alltså gör kvinnan 

“felsteg” innanför sin mall som kvinna för samhället menar Butler. Det finns en 

heteronormativ genusordning som ställer krav på hur individer med kvinnliga attribut 

respektive manliga ska uppföra sig och vara på ett visst sexuellt, kroppsligt och socialt sätt. 
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Vad som anses kvinnligt respektive manligt grundar sig i en normerande heterosexualitet och 

det är dessa föreställningar som samtidigt upprätthåller normen att män ska attraheras av 

kvinnor och tvärtom (män ska attraheras av kvinnlighet och kvinnor av manlighet) som 

självklar och naturlig (Ambjörnsson, 2008, s. 16, 49). Dessa begrepp ger oss möjlighet att 

förstå uttalanden och uppfattningar om kön och genus genom att de tydliggör vilka 

egenskaper eller kroppsdelar som uppfattas som exempelvis manliga och som i sin tur alltså 

ska attrahera det motsatta könet, kvinnorna. Det en kvinna inte har ska en man ha och på så 

sätt attrahera kvinnan. 

 

 

2.3 Normal och normativ femininitet 

  

Ambjörnsson (2008) använder sig av den heterosexuella matrisen för att avgöra vad som 

anses “normalt” för kvinnor respektive män. Vi kommer använda oss av hennes begrepp 

normal och normativ femininitet, som utgår ifrån att det finns ett centralt ideal och regler för 

hur människor och kvinnor ska vara och se ut. Normal är något som eftersträvas, ett ideal som 

både skildrar och reglerar människor. Begreppet är maktutövande genom människors 

självdisciplinerad anpassning till samhällsnormer i tron om att man ska passa in mer och 

uppleva ökad lycka (Ibid). Normen måste sättas i relation till en motpol för att den ska kunna 

existera och vara åtråvärd, det som anses mindre åtrått, onaturligt och går emot normen blir då 

en avvikelse. Dessa begrepp är viktiga för studien, då de hjälper oss att förstå våra 

respondenters uppfattning av deras ideal och vad som anses vara normalt i samhället (Ibid, s. 

14-24, 53-66).  

  

 

2.4 Femininitet och maskulinitet 

  

Genom vår empiri har vi kommit fram till att det finns många olika ideal, både manliga och 

kvinnliga, konstruktionen av genus och de ideal som existerar är inte något som är biologiskt 

förutbestämt, vi människor konstruerar oss själva som feminina eller maskulina. Vi kommer 

därför använda oss av begreppen femininitet och maskulinitet i vår studie, Connells och 

Pearse använder dessa och hävdar att människor kan inta olika roller inom samma kön. 

Begreppen är viktiga för vår studie då vår empiri visar att genus konstrueras i dikotomin 

manligt - kvinnligt, definitionen av vad som anses manligt anses inte kvinnligt och tvärtom 
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(Connell & Pearse, 2015, s. 146-150). Dock konstrueras genus även utanför den dikotomin, 

Connell är av uppfattningen att även det manliga idealet sätts i jämförelse med omanliga män, 

hennes begrepp hegemonisk maskulinitet redogör detta (2015). 

 

 

2.5 Hegemonisk maskulinitet 

  

För att vi ska förstå varför män strävar efter att betraktas som manliga bör vi förstå 

relationerna mellan de olika maskuliniteterna, därför kommer vi använda oss av Connells 

begrepp hegemonisk maskulinitet i vår studie. Begreppet belyser en hierarki som männen 

konkurrerar om, där olika typer av maskuliniteter spelar roll. Raewyn Connell (2008) 

förklarar hur det inte enbart räcker att ha kännedom om att det finns olika typer av 

maskuliniteter, utan att vi måste känna till relationerna mellan de olika formerna av 

maskulinitet. Connell (2008) avskiljer de olika maskuliniteter i fyra olika kategorier: 

  

●   Hegemoni 

●   Underordnade 

●   Delaktighet 

●   Marginalisering 

  

Connell (2008) förklarar att begreppet hegemoni innebär på vilket sätt en grupp människor 

kan försvara och upprätthålla en maktposition i samhället. Den grupp som intar en 

hegemonisk maktposition kan påverka samhället genom att göra att deras världsbild anses 

som norm (Ibid). De som lyckas nå upp till idealbilden av hegemonisk maskulinitet i ett givet 

samhälle vid en given tidpunkt, är de som blir mest mäktiga för tillfället och de som har mest 

makt får också mer makt därefter (Ibid). Den hegemoniska maskuliniteten är ett ideal som de 

flesta män ej kan leva upp till, trots att det målas upp som något går att nå upp till. 

Skådespelare i filmer avbildas ofta att leva upp till idealet. Den hegemoniska manligheten har 

egenskaper som anses vara positiva. Egenskaperna är inte fasta, de varierar beroende på 

kultur, socioekonomiska grupper och över tid och rum (Ibid). I den underordnade kategorin 

hamnar de homosexuella männen. Att vara heterosexuell anses mer “naturligt” än att vara 

homosexuell. Därför överordnas den heterosexuella maskuliniteten över den homosexuella 

maskuliniteten (Ibid). De underordnade männen ses inte som riktiga män trots att de tillhör 
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manligheten, dock är de underordnade männen viktiga för hegemonin då de ständigt står för 

det som är fel och dåligt (Ibid). 

  

Majoriteten av männen hamnar bland de delaktiga, en kategori som tar del av patriarkat (mäns 

överordning) trots att de kanske inte aktivt försöker nå hegemonin i samhället (Ibid). Att de är 

delaktiga innebär att de kompromissar med kvinnan om att exempelvis fördela 

hushållssysslorna jämt (Ibid). Sverige kan exempelvis betraktas som ett jämställt land där 

männen tycker att jämställdhet är viktigt och bra, men när det kommer till praktiken ser det 

annorlunda ut, exempelvis när det gäller uttag av föräldraledighet. De delaktiga männen 

upprätthåller genusordningen, samtidigt som de utvecklar allianser med kvinnor (Ibid). 

  

De marginaliserade männen är en kategori män som hamnar “utanför” samhället på grund av 

etnisk tillhörighet eller “ras” (Ibid). De marginaliserade maskuliniteterna varierar beroende på 

tid och kontext, detta innebär att olika etniciteter marginaliseras i samhället (Ibid). Män som 

hamnar i kategorin marginaliserade kan ha egenskaper som passar in i idealet, såsom 

exempelvis en muskulös kropp, men ändå aldrig riktigt uppnå idealet på grund av sin etniska 

tillhörighet eller hudfärg (Ibid). Connell tar som exempel upp att om en svart man blir 

idrottsstjärna ses han som en förebild för den hegemoniska maskuliniteten, då han visar 

exempel på maskulin hårdhet (Ibid). Om en svart man istället gör någon dålig handling, såsom 

våldtäkt exempelvis, ses han nu istället som en fantasifigur i de vitas sexualpolitik (Ibid). 

Sexualpolitik innefattar de normer, attityder och lagstiftning kring sexualitet (Riksförbundet för 

sexuell upplysning, 2016).  Trots att enskilda svarta män ses som förebilder leder det inte till 

att svarta män i allmänhet får någon sorts social auktoritet (Ibid). De marginaliserade männen 

kan legitimera den hegemoniska maskuliniteten, men hotar inte hierarkin (Ibid). Denna 

samverkan mellan genus och klass och ras skapar ännu fler förbindelser mellan olika 

maskuliniteter (Ibid). 

  

 

3. Val av metod 

  

Vi har valt att undersöka hur genus konstrueras på fitnesstävlingar i denna studie. För att 

besvara våra frågeställningar har vi använt oss av kvalitativ metod i form av intervjuer. Våra 

frågeställningar belyser social interaktion och vi anser därför kvalitativ metod som mest 

lämplig för vår studie eftersom det vi ville undersöka inte kan mätas med siffror (Rennstam & 
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Wästerstoff, 2015, s. 13). I kvalitativ forskning är intervjuer en central metod (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 27), som vi använder oss av för att få en förståelse för våra individers 

tankar och handlingar, vilket innefattar deras livsvärld, deras erfarenheter, uppfattningar, 

identiteter och handlingar (Ahrne & Svensson, 2015, s. 38). Fördelen med metoden är att vi 

har kontroll över situationen och möjligheten att ändra på våra frågor under intervjuernas 

gång för att på så sätt få möjlighet att anpassa och fördjupa oss i frågeställningarna (Eliasson, 

2013, s. 21). Om en respondent svarade ytligt på frågor, ställde vi följdfrågor för att på så sätt 

få intervjun att flyta på naturligt och även för att få djupare svar. Bearbetningen av våra 

intervjuer skedde genom sortering och kategorisering av empirin för att se  om det finns 

mönster i utsagorna från våra intervjupersoner (Rennstam & Wästerstoff, 2015, s. 67, 82). Vi 

har använt oss av Steinar Kvales analytiska spår, i form av intervjuer för att få en bild av 

intervjupersonens livsvärld. Efter transkriberingen av intervjuerna började vi koncentrera och 

kategorisera vårt material genom att reducera det, sortera ut det mest relevanta från materialet, 

vilket ledde till att framträdande teman och kategorier växte fram. Den djupare förståelsen 

över våra intervjupersoners åsikter och tankar bortom deras svar som vi sökte efter gjorde att 

vi brukade Kvales analysmetod för tolkning av materialet.  (Ibid, s. 29-32) 

  

Vi kommer att använda oss av semistrukturerade intervjuer för att få reda på så mycket som 

möjligt om informanternas upplevelser och uppfattningar om genus och miljön på vårt fält. 

För att få ut det bästa materialet av våra intervjuer kommer vi att ta del av intervjupersonernas 

vardag och villkor, lära känna dem genom att få dem att prata fritt (Ahrne & Svensson, 2015, 

s.36). Vi har skapat en intervjuguide som kommer att hjälpa oss att strukturera samtalen och 

hålla oss inom vårt ämne, semistrukturerade intervjuer kan ofta leda till avvikelse från ämnet 

med det fria spelrum intervjupersonerna får (Kvale & Brinkman, 2014, s. 44-45). Möjligheten 

att ställa uppföljningsfrågor och inte bara strukturerade frågor i vår intervjuguide gjorde att vi 

kunde följa upp intressanta svar, vilket gav oss mer insyn och kunskap inom vårt ämne (Ibid, 

s.176-177). Vi har anpassat frågorna i vår intervjuguide med målet att få svar på våra 

frågeställningar, ämnena bakgrund, fitness och könsskillnader hamnade därför i fokus. I 

utformandet av intervjuguiden var även vårt teoretiska ramverk en ledande del i utvecklandet 

av frågorna. För att få fram relevant information anpassade vi frågorna efter våra begrepp, 

frågorna gällande synen på jämställdhet inom fitnesstävlingarna samt idealkroppen baserades 

efter begreppen heteronormativ genusordning, normal och normativ femininitet. Frågorna 

angående upplevelsen av atmosfären/känsloläget och hur bedömningen skiljer sig åt mellan 

kvinnor och män baserades efter begreppen femininitet, maskulinitet och hegemonisk 
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maskulinitet. Berättelserna våra intervjupersoner talade om kan ej generaliseras. Bryman 

(2011) förklarar i boken Samhällsvetenskapliga metoder att det är orimligt att generalisera ett 

resultat en forskare fått fram av en liten grupp människor till andra miljöer. Detta innebär att 

vår studie inte kan representera en större population. Bryman skriver “Resultaten från den 

kvalitativa forskningen ska i stället generaliseras till teori och inte populationer” (2011, s. 

369). Vår studie är intersubjektiv och skulle absolut kunna repeteras. Eftersom vi själva är 

insatta på fältet så ger det oss fördelen att se fältet ur intervjupersonernas ögon. Bryman 

(2011) klarlägger att det är nyckeln för en kvalitativ studie, att kunna sätta sig in i 

intervjupersonens roll och uppfatta den sociala verkligheten som intervjupersonen. 

 

 

3.1 Urval 

 

Urvalet av informanter som används i en studie är vitalt för studiens resultat (Ahrne & 

Svensson, 2015, s. 39-40). Vårt urval av intervjupersoner skedde utifrån kriterierna att de ska 

ha tävlat/tävlar i fitnesstävlingar eller vara utbildade personliga tränare. Vi kände oss tvungna 

att komma ut på fältet och interagera med de människor som rör sig på vårt berörda fält för att 

få svar på våra frågeställningar (Becker, 2008) och tillträde till fältet fick vi dels genom 

relationer till en del eventuella informanter samt gatekeepers. Vi har en del bekanta från gym 

vi har tillträde till som vi vet tävlar inom fitness. För att få tillräckligt många informanter 

utnyttjade vi dessa både som intervjupersoner och som gatekeepers för att ge oss access till 

fler på fältet, vi använde oss av det så kallade snöbollsurvalet (Ahrne & Svensson, 2015, s. 

41, 43, 95). Vi användes oss av tre gatekeepers, de hjälpte oss framåt, de ingav oss trygghet 

och trovärdighet på fältet och var avgörande för vårt urval (Ibid, s. 105). Risken att inte få ett 

tillräckligt allsidigt material med snöbollsurvalet gjorde att vi sökte efter så stor variation som 

möjligt i vårt urval (Ibid, s. 41). Intervjupersonerna i studien har varierande åldrar och bor i 

olike orter inom Sverige. Vi fick sammanlagt ihop åtta intervjupersoner, fem män och tre 

kvinnor. Vissa av våra intervjupersoner var utbildade till personliga tränare och andra har 

tävlat i någon/några av grenarna.  

 

Vi upplevde det som en fördel att vi är kvinnor då vi intervjuade både män och kvinnor i en 

mansdominerad miljö (Funderg 2003, Imsen 2005, Treadway 2013). Fangen (2005) förklarar 
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hur män kan ha svårt att studera en mansdominerad miljö, speciellt om dessa präglas av 

stereotypa uppfattningar om kön.  

 

Då vårt fokus i studien är hur genus konstrueras inom fitnesstävlingar ansåg vi att en jämn 

fördelning av intervjuerna med män och kvinnor skulle vara optimalt för att kunna jämföra 

och hitta mönster i svaren. Dock gjorde den svåra åtkomsten till fler informanter att vi fick 

ändra vårt upplägg efter arbetets gång, slutresultatet och analysen är baserat på material från 

fem intervjuer med män och tre med kvinnor. Det var svårt att få tag på respondenter överlag 

när vi introducerade vårt ämne, att det ska behandla genus. Många intervjupersoner trodde 

nog att vi skulle testa dem, en del nämnde hur det är så aktuellt med genus och att det hörs 

överallt på media men betonade att de absolut inte var sådana som skiljer på män och kvinnor. 

Vårt mål var att finna fler intervjupersoner men vår avgränsning med deltagande i 

fitnesstävlingar försvårade arbetet att hitta fler relevanta individer. Vi hade problem med att 

hitta fler kvinnliga respondenter eftersom de vi var bekanta med sen innan, samt våra 

gatekeepers var främst män. De kvinnor vi var bekanta med uppgav tidsbrist som anledning 

att inte delta i studien.  

 

Studien kommer inte vara generaliserbar, den kommer enbart uttala sig om våra 

intervjupersoners upplevelser och erfarenheter. Studien kommer enbart generaliseras till vårt 

teoretiska ramverk.  

 

 

3.2 Forskningsetisk hänsyn 

  

För att vår studie skulle genomföras etiskt korrekt följde vi Vetenskapsrådets (2017) fyra 

huvudregler. 

  

●   Informationskravet 

●   Samtyckeskravet 

●   Konfidentlitetskravet 

●   Nyttjandekravet 
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Med avseende på informationskravet informerade vi alla informanter om vilken funktion 

deras medverkan i studien skulle fylla. Studiens syfte och en beskrivning av hur 

forskningsprocessen skulle gå till förmedlades till deltagarna, vi förklarade för dem att vi 

skulle ställa olika slags frågor, privata, om själva fitnesstävlingarna och deras syn på 

jämställdhet och bedömning inom dem. Tillvägagångssättet av insamlingen av empirin 

(intervjuer, sortering, kategorisering) nämndes också, samt att vi skulle använda oss av 

genusteori för att förstå det insamlade materialet. Vi tydliggjorde även att de fick avbryta och 

gå ifrån när de ville och att de inte skulle behöva redogöra för någon anledning för lämningen. 

Informanterna fick skriva under att de gick med på att delta i studien innan intervjun 

genomfördes och vi betonade att allting skulle ske på valfri basis för att samtyckeskravet 

skulle uppfyllas. Vi fullgjorde konfidentialitetskravet genom att informera våra informanter 

om att all insamlad empiri skulle behandlas konfidentiellt, de skulle avidentifieras och alla 

beskrivningar skulle uteslutas eller avskärmas till oigenkännlighet för annat folk. Vi 

informerade våra informanter att materialet om dem enbart skulle användas till vår forskning 

och inget annat för att tillgodose nyttjandekravet. Vi tydliggjorde att vi skulle ta hänsyn till 

personerna som informanten nämnde i sin berättelse och att ingen person skulle komma till 

skada på grund av deras medverkan i vår studie. För att intervjupersonerna skulle känna sig 

bekväma ägde intervjuerna rum vart intervjupersonen önskade, de flesta skedde på caféer, 

gym men även vissa hembesök ägde rum. 

 

 

4. Resultat 

 

I denna del kommer resultatet att presenteras. Vi har valt att kategorisera svaren efter fem 

olika teman, för att det ska bli tydligare för läsaren. Vi har även valt att döpa om våra 

informanter i resultatdelen i hänsyn till de forskningsetiska principerna. Informanterna 

kommer presenteras löpande i texten.  

 

Följande avsnitt kommer att redogöra för informanternas uppfattningar och åsikter om hur 

genus konstrueras inom fitnesstävlingar som kommit fram i intervjuerna. Bearbetningen av 

vårt empiriska material skedde genom ett samspel mellan tidigare forskning, teori och empiri, 

vilket ledde till olika teman växte fram. Dessa teman ledde till uppdelningen av fem olika 

kategorier; att valet föll på just styrketräning, fitness betydelse, uppfattningen om ideala 
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mans- respektive kvinnokroppen, synen på jämställdhet inom tävlingarna, samt upplevelsen 

av olikheterna i bedömningen av kvinnor och män. 

  

 

4.1 Att valet föll på just styrketräning 

  

När vi pratade om vilken orsak som låg bakom att de började träna styrketräning fick vi olika 

sorters svar. Nästintill alla informanter var i åldern 15–17 år gamla när de började träna, dock 

förklarar de manliga informanterna att de oftast var missnöjda med något på kroppen och att 

de därför började med styrketräning. Det som började som utseendefixering ledde till ett 

fördjupat intresse för styrketräning, då snabba resultat på kroppen upptäcktes. Kvinnorna 

sökte sig istället dit för gemenskapen med kompisar eller för rehab efter olika skador, och 

även de förklarar att de efter synliga resultat fick upp intresset och fastnade för det.  

  

Erik som har tävlat inom fitness i 4 år var väldigt smal i tonåren vilket gjorde att han kände 

sig obekväm, han började bygga muskler för att se bättre ut och passa in bättre i skolan och 

med omgivningen, han såg snabbt resultat och blev “beroende”. 

  

Det började med i gymnasiet, skitsmal var jag, då ville jag bygga muskler, man ville ju se 

bättre ut, allting var ju ytligt från början, man ville passa in eller så.  

 

 

Liknande var det för Ali som är personlig tränare och har tävlat två gånger i fitnesstävlingar, 

han förklarar: 

  

Var 15 år gammal och jag började styrketräna på gym. Jag var rund när jag var liten, så jag 

började typ springa och sen bara men ja magrutor var roligt, och det tyckte väl flickorna var 

rätt häftigt. Sen har det successivt ökat. 

  

Två av våra informanter nämner att de “glidit in” på styrketräning genom skador. 

Både Lina som har tävlat i fitness i 2 år och Katarina i 3 år, spelade lagsporter när de var 

yngre men skadade sig vilket ledde till att de kom in på styrketräning i form av rehab, de fick 

då upp intresse för det och fastnade. Emma som har tävlat i fitnesstävlingar tre gånger nämner 

att hon började med styrketräning för gemenskapens skull.  
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Även Benjamin som har tävlat i fitness i 4,5 år började med styrketräningen för 

gemenskapens skull, en rolig sak att göra med kompisarna, dock nämner han att han även 

ville bli starkare och hårdare.  

 

Sammanfattningsvis började männen med styrketräning för att de ville ändra på något på 

kroppen de inte var nöjda med. Kvinnorna började på styrketräning för gemenskapens skull 

överlag. Nedan följer svar på vad intervjupersonerna definierar fitness som. 

 

 

4.2 Fitness betydelse   

 

Vi ville ta reda på vad fitness hade för innebörd för intervjupersonerna, ifall vi finner likheter 

eller olikheter i svaren.  

 

Katarina svarade:  

 

Det är målet att få en stark atletisk kropp med bra definition och bra välutvecklad 

muskelmassa. Att känna mig nöjd med min kropp när jag står framför spegel, liksom känna 

vilken snygg kropp jag har!  

 

Emma:  

 

Jaa, svår fråga. Det är ju mer en hobby för mig. Jag älskar ju att träna. När det gäller tävlingen 

var det ingenting sånt här ”oh shit jag vill tävla”. Men man testade på, sen har jag älskat det. 

Även om det bara är några minuter uppe på scen efter så många månaders slit. Driven bakom 

att tävla är att få komma upp på scenen, glänsa lite, man är ju sminkad, man glittrar. 

 

Lina: 

 

Men fitness för mig är att utveckla mig själv på ett kroppsligt sätt, utmana och utveckla sig själv som 

person. Målet är att utveckla och förbättra min kroppsform för varje tävling och känna mig stolt över 

den när jag står på scen. 
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För Emma är fitness alltså mer en hobby där den stora vinsten sedan blir att få stå på scenen 

och glänsa. Hon betonar hur hennes motiv för att tävla är att stå på scenen och glittra, då man 

blir sminkad osv. Även Katarina och Lina betonar att fitness för dem är att se bra ut 

kroppsligt, få snyggare kroppar och bättre självkänsla. Dennis, som är personlig tränare, 

svarade ganska kort på vad fitness var för honom: 

 

Hälsosam livsstil. Att leva hälsosamt. 

 

Därav fick vi ställa en fråga som inte var med i intervjuguiden för att få ut mer av hans svar. 

“Hur lever man hälsosamt enligt dig?”  

 

Dennis:  

 

Äta det man ska, det som är nyttigt. Träna på ett nyttigt sätt och så träna sin kropp för att bli 

funktionell, inte bara att jag tränar vikter och att se pumpad ut som fan men ont i ryggen typ. 

Utan bli frisk, inte ha några smärtor, bygga sin kropp så gott man kan. 

 

Ali svarade:  

 

Nu har det blivit en tävling. Fitness är en tävlingsgren. Men fitness är en livsstil, ja man lever i 

fitness. Mycket träning och mycket kost. 

 

Eriks svar var likvärdiga Alis, att välmåendet kommer först. 

 

Erik: 

 

Det innefattar också styrketräning och kost, två olika världar som möts. Tanken med hela 

fitness är ju att man ska må bra, många mådde ju säkert sämre innan.  

 

Ett mönster vi kan se tydligt här är hur det för männen innebär en hälsosam livsstil där 

mående är första prioriteringen. Det ska vara ett sätt man lever på, en långvarig livsstil medan 

Emma förklarar att höjdpunkten med att stå på scenen och tävla inom fitness är att visa upp 

det man åstadkommit under några månader. Alltså har hon troligtvis ingen långvarig syn på 
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fitness. Även för Katarina och Lina är det viktigt att få visa upp sina kroppar på scen, de 

betonar att ha snygga och välformade kroppar är fitness för dem.  

 

Sammanfattningsvis innebär fitness god hälsa och gott välmående för männen. Fitness för 

kvinnorna är att jobba för att få en snygg kropp som de sedan kan visa upp på scen, samtidigt 

som de är sminkade och glammiga. Nedan följer svaren på intervjupersonernas syn på ideal.  

 

 

4.3 Uppfattning om ideala mans- respektive kvinnokroppen 

  

Uppfattningen om den ideala mans- och kvinnokroppen varierar lite hos våra informanter. Vi 

märkte under intervjuerna att de tänkte efter lite extra innan de svarade på frågan. Det kändes 

som om de upplevde frågan lite känslig och jobbig att svara på. I bearbetningen av 

intervjuerna märkte vi ett mönster i svaren. Männen i studien hade en bestämd syn både på 

hur en man och en kvinna ska se ut medan kvinnorna hade mer en avslappnad och kravlös 

inställning. Kvinnornas svar tyder mer på att de tycker människokroppen ska vara hälsosam 

och sund, men ändå individuell. Ali och även Alexander fokuserade mest på att vara 

hälsosamma. Båda männen har tävlat inom fitness men är också personliga tränare i grunden. 

Alexander förklarar hur fetma är så osunt det kan bli. Han förklarar hur personer som lider av 

fetma mår fruktansvärt psykiskt dåligt. 

  

Ali var väldigt tydlig med att förklara hur det har blivit mer “inne” att ha muskler som tjej och 

klarlägger att han tycker det är bra. Han upplever att det är en hårfin gräns mellan att vara 

“lagom” vältränad och “för biffig” för hans kvinnliga klienter. Ali menar hur den ideala 

kvinnokroppen i samhället är att ha muskler, men absolut inte för mycket, då kan man som 

kvinna kategoriseras som en man. 

  

Ali berättar: 

  

Oj. Det nya nu är att tjejer ska ha mer muskler, det är jätteinne nu. Ja vad är det de säger nu? 

”Strong is the new skinny”. Vilket är sunt och bra. För förut har det varit att tjejer ska vara 

jättesmala and that’s it. Men nu är det tjejerna som kör lösa vikter, lyfter marklyft, vilket är 

jävligt sunt och bra. Mer muskulösa tjejer och mindre muskulösa killar skulle jag vilja säga. 

Det är mer modernt att vara slim fit än väldigt stora muskler. Men det är en trådfin gräns när 
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en tjej betraktas för biffig. Direkt när tjejer får, säg att en tjej har fina linjer på magen, det 

tycker de är skitsnyggt, sen så kör de lite sit-ups till och får klaffar, liksom sex-pack. Då är det 

plötsligt för mycket. Det är nog många som tycker det. Vart gränsen går kan jag nog inte säga. 

Men vissa tycker ju, att när en tjej börjar få snygga axlar ”oj, det ser ut som en mans axlar”. 

Det är liksom också fel tanke. 

  

Benjamin förklarar att ”Arnold Schwarzenegger är mitt mål, så ska män se ut”. Benjamin 

nämner att kvinnor inte får vara för hårda i kroppen eftersom det inte är snyggt och tar bort 

kvinnligheten. Han nämner också att han inte vill ha en tjej som tävlar i fitness. Han berättar:  

 

Kvinnor ska ha symmetri, inte vara för hårda i kroppen. Jag vill personligen inte ha en tjej 

som tävlar, det är inte snyggt med för tränad kropp, det tar bort hela kvinnligheten.  

 

Dennis och Erik är av samma åsikt, de skulle inte kunna vara ihop med en fitnesstävlande tjej 

då de inte dras till kvinnor som är för hårda. Kvinnor som tränar inom fitness blir ofta rejält 

tränade, och för mycket muskler och kvinnlighet går inte ihop. Manskroppen däremot ska 

vara hård, muskulös och symmetrisk, Erik nämner att både män och kvinnor hela tiden 

eftersträvar perfektion för att bli så bekräftade som möjligt. Dennis har också en fullständigt 

klar bild av hur en kvinna ska se ut enligt honom. Dennis förklarar sin definition såhär: 

  

Vad det kvinnliga är? Ganska smal midja, runda höfter, en fin rumpa, slanka fina ben, runda 

fina bröst, små delikata axlar, kvinnliga händer, stora läppar, stora ögon. Det är en kvinna för 

mig. 

  

Kvinnorna i studien nämner istället att både kvinnokroppen och manskroppen ska vara 

hälsosam och sund. Lina och Katarina anser att idealet med smala kvinnor och stora hårda 

män varken är hälsosamt eller sunt. De nämner att man på en hälsosam kropp ser att personen 

ifråga tar hand om sig själv och bryr sig om det de blivit tilldelade, vilket de attraheras av, 

istället för sådana som fokuserar för mycket på ytliga preferenser och är fixerade av sitt 

utseende. Lina säger att vi i dagens samhälle ska kunna se ut och vara på vilket sätt vi vill, 

hon förklarar: 

 

Jag tycker i dagens samhälle att man ska få se ut som man vill och vara som man vill, både 

män och kvinnor. Vill man som kvinna se ut som typ Schwarzenegger så ska man få det, vill 

man som man dansa zumba eller yoga så ska de så klart få det utan att någon annan ska tycka 
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och tänka till om det liksom, eller klanka ner på en. Jag känner bara att man ska få göra vad 

man vill med sin kropp och sitt liv överlag liksom, bara man trivs och mår bra av det själv.  

 

 

Emma tycker snarlikt, även här lägger man tyngd på att det viktigaste är att vara hälsosam. 

Emma förklarar: 

  

Det finns väl ingen direkt så, jag säger hälsosam helt enkelt, sen kan de se hälsosamma ut på 

olika sätt. Det behöver inte vara värsta vältränade, fit, alltså man kan vara normalbyggd och 

hälsosam helt enkelt. Man ska bara se ut och må bra, tycker jag. Sen har man lite mer och ta 

på, ja då är det ju bara bra. Man kan inte se ut som på tävlingarna, det är ju inte så hälsosamt. 

Man har ju ingen fettprocent, det kan man ju inte leva med. Vissa tror ju det, och bara ”hon ser 

ju ut så hela tiden”. Vissa går ju upp tio kilo, det är väldigt varierande, man bara ”nej man kan 

inte se ut så”. Vissa har ju enklare att hålla sig i form, kollar man bara på killar, alltså dem har 

lättare. Så är det bara. 

 

Sammanfattningsvis har männen tydliga och skarpa åsikter om hur en snygg manlig kropp ska 

se ut, men även hur en snygg kvinnlig kropp ska se ut likaså. Kvinnornas svar visar att de inte 

har så extrema åsikter kring ideal, de nämner inte utförliga och exakta beskrivningar på hur 

kvinnor eller män ska se ut. De argumenterar däremot emot normen att kvinnor inte får vara 

för muskulösa. Nedan följer intervjupersonernas åsikt om hur jämställt det är på 

fitnesstävlingarna. 

  

 

4.4 Synen på jämställdhet inom fitnesstävlingar 

  

Våra informanter uppger att de upplever att det överlag är jämställt inom tävlingarna, dock 

anser de att bedömningen inom vissa grenar är orättvis och inte helt jämställd. Det är 

framförallt grenarna Bikini fitness och Men’s physique som ska vara motsvarande grenar, en 

för kvinnor och en för män. Katarina och Lina nämner att grenarna Bikini fitness och Men’s 

physique skiljer sig mycket, trots att de ska motsvara varandra. Katarina förklarar: 

 

Det skulle i så fall vara den biten med grenarna Bikinifitness och Men’s physique, 

poseringarna som kvinnorna gör är väldigt sexistiska, särar på benen och sånt och att 

kvinnorna måste ha nästintill string, männen i Men’s physique har ju badshorts ner till knäna. 
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Sen måste ju kvinnor ha högklackat, medans männen är barfota. Borde vara att männen ska 

antingen få ha skor eller vara barfota och kvinnorna likadant för att det ska vara jämställt. Då 

tycker jag det är mycket mer jämställt inom grenarna Bodyfitness och Bodybuilding.  

  

Erik nämner också att han anser att kraven på kläder i grenarna är orättvisa. Benjamin nämner 

att det är orättvist att det är män som bedömer kvinnor på tävlingarna, det finns enstaka 

kvinnor ibland men oftast är det män som är domare. Benjamin anser att det borde vara 

hälften kvinnor och hälften män då fitnesstävlingar blivit allt mer populärt bland kvinnor på 

senare år och att kvinnliga domare kan ge ett kompletterande perspektiv på bedömningen. 

Även Ali påpekar att domarna i Sverige får tycka till personligt mer än i USA, där 

bedömningen sker utefter bestämda mått. Ali menar att om domarna tycker en viss kroppsdel 

är snyggt, så är det personen med den kroppsdelen som tar hem tävlingen det året för både 

män och kvinnor. 

  

Katarina och Lina säger att de tycker det största motståndet inte kommer från själva 

fitnesstävlingarna, utan från omgivningen. När de började tävla inom fitness fick de mycket 

negativa reaktioner från omgivningen, de ansågs vara konstiga och fick utstå kommentarer 

som “det är inte snyggt med kvinnor med så mycket muskler” och “du behöver inte gå ner 

mer i vikt nu”. Män behöver inte utstå sådana reaktioner då det anses helt normalt för dem.  

 

Lina berättar: 

  

Ja det är väl jämställt så men svårt att säga, killar märker ju inte av så mycket motstånd eller 

uppseendeväckande från omgivningen som tjejer som tävlar gör. När jag började tävla inom 

fitness var det många som tyckte man var konstig och sa saker som att ’det är inte snyggt med 

tjejer med så mycket muskler’ och typ ’du behöver inte gå ner mer i vikt’ som om det är mitt 

mål, det är det ju inte, men det är många som inte förstår vad själva grejen med fitness är. 

 

Katarina berättar även hon att hon inte har fått utstå negativ kritik om sin fysik inom 

fitnesstävlingarna, utan ifrån omgivningen:  

 

Det här med muskler på kvinnor är väldigt laddat i samhället, tycker jag. Människor, både 

män och kvinnor, som inte tävlar själva inom fitness har väldigt svårt att förstå sig på mig 

liksom. De säger saker som “är du inte rädd för att få för stora armar, axlar bla bla bla” och en 

gång hörde jag till och med två killar prata om mig och liksom säga att ja visst jag var väl 
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snygg, men alldeles för muskulös för deras smak. Som om min kropp är till för att 

tillfredsställa dem, nej verkligen inte liksom! Men sånt kan göra mig så arg liksom, kvinnor 

och män ska ha samma rätt till att se ut hur de vill utan att folk ska kommentera eller tycka till 

om det, tycker jag, det är synd vi inte kommit längre inom detta område med ja, jämställdhet.   

 

Fem av informanterna nämner att juryn ställer hårdare krav på män, att de ska ha lägre 

fettprocent och hårdare muskler för att det går ställa mer krav på dem utan att det blir lika 

hälsofarligt som för kvinnor. Fitnesstävlingar utgör större hälsorisk för kvinnor än för män då 

kvinnor naturligt behöver ha mer fettprocent än män. 

  

När vi ställde denna fråga till Alexander fick vi ett annorlunda svar än vi fick från de andra 

informanterna. Han uppfattade frågan som jämställt när han står på scen med sina 

motståndare, inte som jämställt generellt i tävlingen (mellan könen). Han har mycket 

erfarenhet av fitnesstävlingar, han har deltagit sammanlagt 11 gånger. Alexander har en 

otroligt bra fysik och ett icke-europeiskt utseende. Han förklarar hur han frågat en av domarna 

(som han känner sen tidigare) ifall hans fysik inte räckte till. Domaren hade svarat att han var 

bäst och att fysiken var på topp, men att resultatet blev som det blev på grund av andra 

orsaker. 

  

Alexander förklarar: 

  

Jag är besviken över tävlingen och vill helst inte prata om den, då den tog hårt på mig. Har 

tränat länge och strikt på det här, men kom ej till finalen. Riktigt missnöjd över placeringen. 

Han som vann kommer från Tyskland och domaren kommer också från Tyskland. Det är inte 

så konstigt.  

 

Sammanfattningsvis går åsikterna isär bland våra informanter angående jämställdheten inom 

fitnesstävlingar. Männen upplever att det är jämställt men att det ställs lite högre krav på dem 

på grund av hälsoriskerna för kvinnor. Kvinnorna nämner utseende kraven för män och 

kvinnor som problematiskt, samt framhåller de att dem möts av mycket motstånd från 

omgivningen i form av negativa reaktioner angående deras utseende och val att tävla inom 

fitness. Nedan följer intervjupersonernas åsikter angående olikheterna kring bedömningen av 

kvinnor och män. 
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4.5 Upplevelsen kring olikheterna i bedömningen av kvinnor och män 

  

Bedömningen av kvinnor och män i tävlingarna var ett återkommande ämne i stora delar av 

intervjuerna, även när vi inte påpekade det, och därför är det ett av de framstående temana i 

studien. 

 

Informanternas åsikter kring bedömningen går isär utefter kön, alla kvinnorna i studien men 

endast en informant av männen framhävde att det finns skillnader i hur respektive bedöms, 

både i utseende och personlighet. De flesta männen däremot är av åsikten att kvinnor och män 

bedöms lika utefter vilken gren som anses. Till exempel i de motsvarande grenarna 

Bikinifitness och Men’s physique och i Classic Bodybuilding för både män och kvinnor är 

kraven och föreställningarna lika enligt dem.  

  

Erik och Katarina säger att det skiljer sig i bedömningen mellan kvinnor och män i vissa 

grenar, männen ska utstråla hårdhet och manlighet för att bedömas bra och kvinnorna 

femininitet. Katarina förklarar: 

  

Det finns ju en del olika grenar, i den lägsta nivån Bikinifitness ska man vara mer feminint 

stark, framhäva kvinnligheten, Bodyfitness som jag tävlar i är inte så. Jag kan nästan skämmas 

lite när jag sitter i publiken och de tävlande i Bikinifitness står på scen, tycker det är så 

sexistiskt! Den manliga motsvarigheten till Bikinifitness är Men’s physique, och där ska 

mannen vara strandsnygg och framhäva det manliga, det hårda, inget krav eller föreställning 

om att männen ska vara lika “glamorösa” finns inte där. 

  

Erik är ungefär av samma åsikt, dock påstår han att även männen i grenen Men’s physique 

ska vara glamorösa, som kvinnorna är i motsvarande grenen Bikinifitness. Han förklarar: 

  

Bedömningen är oftast att killar vara hårdare, man ska ha mindre fettprocent, medans tjejer 

inte behöver de kravet eftersom när man mäter så mäter man på olika ställen, och så har ju 

tjejer i genomsnitt mer fett. Tjejer ska ju vara lite mer glamorösa, medans killar ska vara mer 

brutala i grenen Bodybuilding. Det kan nog skilja sig lite mellan grenarna, i Men’s physique 

ska ju också männen ha en viss glamorös stil. 
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Linas uppfattning är liknande Katarinas men hon nämner att det var mer förr i tiden 

bedömningen var sådan, nu har bedömningen utvecklats och blivit mer jämställd och rättvis 

enligt henne. Hon förklarar: 

  

Jag tycker det har blivit mer jämnt och rättvist i bedömningen på senare tid, men killar ska ju 

vara hårdare än tjejer, tjejer kan inte bli det utan preparat, så är det bara. Förr var det mycket 

att endast tjejerna bedömdes utifrån utseende, ansiktet, smink och hår och sånt, men nu har de 

börjat bedöma även killar utifrån utseende, ansiktet och allt. 

  

Dennis, Ali, Benjamin och Alexander är istället av åsikten att det inte finns några stora, 

avgörande skillnader i hur kvinnor och män ska se ut i liknande grenar, de nämner alla att de 

anser att föreställningarna och kraven på män och kvinnor är relativt lika utefter vilken gren 

som bedöms. Benjamin förklarar: 

  

Jag tycker inte det skiljer sig i bedömningen av kvinnor och män i de motsvarande grenarna, 

utefter vilken gren det är så är kraven samma på män och kvinnor anser jag. I Bodybuilding är 

det inte så jättestor skillnad, kvinnorna måste också vara stenhårda i det, i Bikinifitness 

behöver de inte vara så hårda, där ska det vara fint och snyggt. Därför gör de massa, fixar 

håret och fixar smink, de behöver inte vara så jättehårda utan se mer eleganta ut. Men’s 

physique är ju motsvarigheten till Bikinifitness, de är ändå lite hårda men inte riktigt lika, de 

ska också se eleganta ut på ett sätt. Jag tävlar i Classic Bodybuilding, kvinnorna är som män 

där, man ser knappt skillnaden, brösten och de kvinnliga formerna är helt borta. 

  

Sammanfattningsvis anser männen att kvinnor och män bedöms lika utefter gren, endast en 

man nämner att kvinnor ska vara mer glamorösa än männen. Kvinnorna upplever att utseende 

och personlighet skiljer sig åt i bedömningen av män och kvinnor. Nedan följer vårt 

analysavsnitt som framställer den empiri vi redovisat i resultatdelen. 

 

     5. Analys 

 

Här kommer vi att analysera resultatet. Den tidigare forskning och de teorier vi nämnt tidigare 

i uppsatsen kommer att blandas med våra egna reflektioner. Vi kommer att hålla oss till 

samma kategorisering som i resultatet, för att det ska bli enklare att följa med i texten. Den 

huvudsakliga uppgiften med denna uppsats är att ge ny kunskap om hur kön konstrueras på 

fitnesstävlingar. För att detta skulle vara möjligt var vi tvungna att ha frågor rörande 
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styrketräning, då könskonstruktionerna börjar ta form långt innan än på fitness-tävlingarna. 

Den tidigare forskningen tyder på att det finns tydliga skillnader om hur män och kvinnor 

särskiljs i tävlingsidrott och att det är oftast manliga egenskaper som uppskattas på detta fält. 

Våra intervjupersoners svar tyder på samma sak, att båda könen ska ha mer av de ”manliga” 

egenskaperna för att lyckas inom sporten. Männen i vår studie drar tydliga gränser om hur en 

kvinna ska se ut, för att passa in i mallen som potentiell partner. Kvinnorna i studien har en 

rädsla för att bli för manliga, samtidigt som de vill lyckas och få bra resultat på tävlingarna. 

Utanför fältet, tävlingarna, vill de inte betraktas icke-feminina av omgivningen  

  

 

5.1 Att valet föll på just styrketräning 

 

Ali och Eriks uppfattningar om varför de började styrketräna i sin ungdom kan kopplas ihop 

med Connell & Pearse (2015) studie om hegemonisk maskulinitet, där de hävdar att det 

manliga idealet sätts i jämförelse även med omanliga män, och inte bara i dikotomin manligt-

kvinnligt. Både Ali och Erik förklarar att de sökte sig till styrketräning för utseendets skull, de 

var inte nöjda med sina kroppar och kände det som att de inte passade in någonstans. Ali var 

“små-tjock” när han var mindre och Erik var väldigt smal, förhoppningen om att de skulle 

passa in mer och få uppmärksamhet från flickorna om de skaffade muskler var alltså 

anledningen bakom styrketräningen. Relationerna mellan de olika formerna av maskulinitet är 

uppbyggda av allianser, dominans och underordning, Erik och Ali ansåg deras position som 

underordnad och de kände sig utanför, de ville passa in mer och på uppmärksamhet från 

omgivningen, uppnå en hegemonisk position och bli riktiga män. Att ha muskulös kropp 

ansågs mer normalt för dem och därav eftersträvade de detta, de ville inte vara avvikelser utan 

tillhöra normen i samhället (Ambjörnsson, 2008). 

  

Även Benjamins skäl till att börja styrketräna kan kopplas till hegemonisk maskulinitet, han 

nämner att huvudskälet till att han började styrketräna var en slump, att han gjorde det som ett 

roligt tidsfördriv men ändå nämner han att han samtidigt ville få muskler och se ut som 

Arnold Schwarzenegger. Omedvetet kände han ändå att han ville förbättra något med sitt 

utseende och att styrketräning skulle kunna hjälpa honom med detta. Idealiska maskuliniteten 

för honom är att ha muskler som Arnold Schwarzenegger har och han skulle uppnå denna 

positionen genom att börja styrketräna och få stora muskler. Den hegemoniska mannen enligt 

honom ska alltså se ut som Arnold Schwarzenegger och det är det målet han strävar efter hela 
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tiden. Därför fortsätter han med sin styrketräning, han vill ligga i toppen där den hegemoniska 

mannen är idealet (Connell & Pearse, 2015).  

  

Dennis och Alexanders skäl till varför de började styrketräna var för att vara hälsosamma, de 

tydliggjorde båda två i sina intervjuer hur osunt fetma är och att det kan leda till psykisk 

ohälsa. Vid intervjutillfällena la vi märke till att båda uttryckte att det var viktigt för dem att 

uppfattas som sunda människor, inte att vara sund. De är alltså viktigt för dem att 

omgivningen tror att de lever hälsosamt. Att leva hälsosamt ses alltså som ett steg närmare 

hegemonin, idealet. Då personer som lever hälsosamt är medvetna om vad de stoppar i sig för 

mat resulterar det indirekt i en god fysik. Exempelvis minskar risken för fetma när individer 

äter hälsosam kost m.m.  Alexander och Dennis anser det mer normalt att vara sund än osund, 

de vill inte vara avvikelser utan tillhöra normen i samhället. Att tävla inom fitness är 

avvikande från det normala i samhället men att leva hälsosamt och träna överlag anses som 

mer normalt och mindre avvikande än att aldrig träna och vara överviktig enligt dem. Att vara 

normal är något som eftersträvas av dem, ett ideal som både skildrar och reglerar dem i form 

av livsstil, såsom träning och kost. Det visar att begreppet är maktutövande genom 

självdisciplinerad anpassning till samhällsnormer i tron om att de ska passa in mer och 

uppleva ökad lycka  (Ambjörnsson, 2008). Att uppnå hegemonin, idealet, att anses som 

normal och passa in i samhället påverkar dem så starkt att de reglerar sina liv efter detta mål. 

  

Kvinnornas svar på samma fråga skiljer sig från männens, de sökte sig till styrketräning som 

ett roligt tidsfördriv och för gemenskapens skull. Lina och Katarina hamnade där av slumpen, 

de skadade sig som unga och började styrketräna som rehab. Det visar att kvinnorna inte sökte 

sig till styrketräning på grund av ytliga orsaker eller för att passa in, som männen gjorde, utan 

istället för sociala och hälsosamma orsaker.  

 

Männen i vår studie påverkas starkare av samhällsnormer än våra kvinnliga informanter, i 

form av hur de vill uppfattas av omgivningen. Önskan om att passa in mer och uppfattas som 

normal kroppsligt är viktigare för dem och deras välmående (Ambjörnsson, 2008).  
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5.2 Fitness betydelse  

 

Informanternas åsikter är en aning motsägelsefulla då deras uppfattningar om fitness 

betydelse motsäger de uppfattningar om varför de började med styrketräning. Männen 

förklarade generellt hur fitness för dem är en livsstil. De förklarade hur fitness är något 

långvarande. Huvudsakligen handlar fitness för männen om god hälsa, att må bra från insidan. 

De förknippade inte fitness med snygg fysik överlag.  

 

Kvinnorna förknippade också fitness med hälsa, men de la ofta fokus på snygg fysik. Det 

ansågs vara väldigt viktigt att vara stolt över den kropp man har när man väl står på scen. Väl 

på scen vill de vara stolta över en snygg fysik, känna sig fina när de är sminkade och 

glammiga.  

 

Svaren motsäger det vi kom fram till i kategorin ovan, där det var männen som verkade bry 

sig mer om normer som råder i samhället kring hur en man ska se ut. Vi kopplar kvinnornas 

svar här till Ambjörnssons begrepp normal och normal femininitet. Kvinnorna vill känna sig 

fina på scen, vilket i sin tur innebär att de vill vara sminkade och glammiga. Männen i 

tävlingen behöver inte vara sminkade och glammiga. Kvinnorna har en norm att försöka 

eftersträva som männen inte har. Skulle de inte vara glammiga och osminkade hade de inte 

känt sig nöjda, de hade avvikit från en norm i det läget.  

 

Sammanfattningsvis beblandar även kvinnorna in vikten av att vara feminin i denna sport. 

Fitness för dem är en blandning av en snygg och tränad kropp som man sedan får visa upp på 

scen när man är stylad.  

 

5.3 Uppfattningen om den ideala mans- respektive kvinnokroppen 

  

Benjamin, Erik och Dennis åsikter om att den ideala kvinnokroppen absolut inte får vara hård 

eller att kvinnan inte får ha tävlat i fitness för att de ska bli attraherade av henne ligger i linje 

med Johanssons (1998) studie, där han förklarar att en kvinna som styrketränar tappar en del 

av sin kvinnlighet såsom bröst exempelvis. Det kan vara anledningen till att dessa män inte 

finner en kvinna som tävlar inom fitness attraktiv. Det kan också kopplas ihop med Butlers 

(2007) studie om den heterosexuella matrisen, ett tvingande system med uppdelningen av 
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endast två möjliga kön, man och kvinna. Det klarläggs att män och kvinnor reproduceras i 

mallar som anses vara normativa och om man går emot normen bemöts man av negativa 

reaktioner från omgivningen. Detta innebär att om en kvinna går utanför den mall hon ska 

leva efter, den hårda styrketräningen, är hon inte tillräckligt attraktiv eller sedd som potentiell 

partner på grund av att hon då anses “för vältränad”. Männen i studien visar starka åsikter om 

att de anser att vara vältränad och ha muskler är något maskulint och inte kvinnligt. 

(Ambjörnsson, 2008) 

  

Det finns en heteronormativ genusordning som ställer krav på hur individer med kvinnor 

respektive män ska uppföra sig socialt, sexuellt och framförallt kroppsligt. Dennis definition 

av hur en den ideala kvinnokroppen ska se ut visar att kvinnor som tränar styrketräning på 

hög nivå och som tävlar i fitnesstävlingar inte är kvinnor. Även Benjamin, Ali och Eriks 

uttalanden visar att de inte tycker kvinnor som är för hårda och vältränade är snygga eller 

kvinnliga, de anses onormala enligt dem. Kvinnor som tävlar inom fitness utmanar den 

rådande genusordningen genom att gå emot de sociala strukturer som finns mellan män och 

kvinnor i samhället. Maktrelationerna mellan dem förändras när kvinnorna tränger in sig på 

ett fält utanför den genusordningen som rått.  

 

När kvinnorna skulle besvara samma typ av fråga lades mycket fokus på att se hälsosam ut. 

Emma berättade att man inte behöver vara värsta fit och betonade att män har enklare för att 

hålla sig i form än kvinnor. Detta kan tolkas via Ehrenreichs studie (1983) som att hon 

omedvetet “underordnar sig” männen genom att tro att det är en självklarhet att hålla sig i 

form för en man, medan det inte är det för en kvinna. Omedvetet rankar hon männen högre än 

kvinnorna. Emma menar kanske att män överlag har bättre självdisciplin än kvinnor när det 

gäller att hålla sig i form. Det kan också betyda att män har ett hårdare krav från samhället om 

att de borde hålla sig i form, därav hennes åsikt om att män överlag har enklare för det. Det 

kan tolkas som att de anstränger sig mer för att hålla sig i form. Alltså rankar Emma 

omedvetet männen över kvinnorna när det gället att hålla sig i form (Ehrenreich, 1983). 

 

Ett mönster i kvinnornas svar är att de betonar vikten av att varje människa egentligen ska få 

välja själva hur de vill vara och se ut, bara de mår bra själva. Kvinnorna visade kritiska åsikter 

gentemot det bestämda och normala i samhället. Männens åsikter faller in i den existerande 

mallen som finns i samhället, att män och kvinnor ska se ut på ett speciellt sätt för att 

accepteras fullt ut. Männens bestämda syn på hur män men framförallt kvinnor ska se ut och 
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kvinnornas relativt neutrala inställning till frågan visar att det bland männen i vår studie finns 

en stark uppfattning av normativ femininitet (Ambjörnsson, 2008). Kvinnors underlägsenhet 

och samhällets rätt att diskutera kvinnokroppen lever kvar än idag, vilket ses tydligt inom 

fitnesstävlingar. 

 

5.4 Synen på jämställdhet inom fitnesstävlingarna 

  

Alla informanter ansåg inledningsvis att det är jämställt inom fitnesstävlingarna, men när vi 

gick djupare kom det fram saker som visar att så inte är fallet. De flesta informanter nämner i 

intervjuerna hur bedömningen och kraven är orättvisa mellan könen. Det är ett tecken på att 

både kvinnor och män har upptäckt detta själva, utan att någon behövt berätta det för dem. Då 

det förklaras hur det är krav på att kvinnor ska blottas mer och visa sig mer utmanande, med 

kläder och höga klackar, att målet är att visa så mycket hud som möjligt medan män får ha 

långa shorts på sig kopplar vi det till Andreassons studie (2007). Där förklaras hur kvinnor 

blir ifrågasatta när de kliver in i ett idrottsligt fält som anses vara maskulint, kvinnors 

kvinnlighet blir helt enkelt ifrågasatt, just på grund av att de idrottsliga egenskaperna alltid 

betraktats som maskulina och måste då framställas och tydliggöras med överdrivet kvinnliga 

kläder, hår, smink och utmanande posering (Ibid). Katarina och Lina nämner att det är 

tydligast i de två motsvarande grenarna Bikinifitness och Men’s physique men att det även 

inom de andra grenarna förekommer krav på att kvinnor ska visa och utstråla överdrivet 

mycket kvinnlighet. 

 

Det ligger även i linje med den heterosexuella matrisen, där Butler (2007) klargör att det 

enbart finns två möjliga kön, kvinnan och mannen. Är du en man förväntas du agera 

maskulint och är du en kvinna förväntas du agera feminint. Dessa två kön binds samman 

genom att det förväntas av könen att ha heterosexuella begär, att dras till det motsatta könet. 

Reglerna och kraven i tävlingen är applicerade så att de positionerar kvinnorna, att de tvingas 

se ut och bete sig feminint via exempelvis kläder och utseende. Det är inte lika regler och krav 

som för männen. Könen förväntas ha olika kläder och bete sig olika. Butler menar att de rätta 

kopplingarna mellan genus, kön och begär är villkor för att omgivningen ska bedöma oss som 

godtagbara kvinnor och män. 
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Katarina och Lina nämner att de möter mest motstånd från omgivningen och inte från 

människorna inom fitness, trots deras åsikter om den ogynnsamma jämställdheten med 

bedömningen. Det är istället från omgivningen som inte tävlar inom fitness, som reagerar 

negativt.. Män som tävlar inom fitness anses vara normala medan kvinnor anses konstiga och 

att deras kroppar inte är snygga med så mycket muskler. De är för manliga och anses för 

onormala för att framstå som kvinnor och utstråla normativ femininitet, och trycks ner i 

vardagslivet på grund av det (Ambjörnsson, 2008 & Butler, 2007). Även Connell & Pearses 

(2015) begrepp hegemonisk maskulinitet och Andreasson och Johanssons studie (2014) kan 

kopplas till att kvinnorna som träder in på fältet utmanar den manliga hegemonin och möts av 

negativa sanktioner från omgivningen då de går emot det normala förhållandet mellan 

muskler och kön.  

 

När det gäller Alexander och hans upplevelser om hans senaste tävling, ligger detta i linje 

med Connells (2008) teori om hegemonisk maskulinitet. Han har fått bekräftat från domaren 

att det inte var fysiken det var fel på, utan att det låg andra orsaker bakom resultatet. Då han 

förklarar att vinnaren är tysk, likaså domaren kan det kopplas ihop med den marginaliserade 

maskuliniteten. Alexander medverkade i en tävling i Europa, han själv är icke-europeisk. 

Connell (2008) menar att den hegemoniska maskuliniteten kan legitimera marginaliseringen, 

Alexander fick alltså beröm om att han var bäst på scen med en ypperlig fysik, och han hotar 

då hierarkin. En annan man vann tävlingen, som antagligen uppfyllde fler krav som den 

hegemoniska maskuliniteten bär med sig, såsom etnicitet. Eftersom både domaren och 

vinnaren har samma ursprung ses detta inte som en tillfällighet. Alexander och vinnaren hade 

otroligt bra fysik, enligt ena domaren var Alexanders bäst och han skyllde istället på andra 

orsaker, trots hans bättre prestation så vann istället mannen som låg mest i linje med den 

hegemoniska maskuliniteten för vita i Europa (Connell & Raewyn, 2008, s.104). Män är inte 

enbart överordnade kvinnorna, det kan även förekomma dominans och underordning bland de 

olika kategorierna män. Detta behöver givetvis inte vara anledningen till att Alexander 

förlorade tävlingen, men om fallet är så kan det tolkas som ovan.  

 

 

5.5 Upplevelsen kring olikheterna i bedömningen av kvinnor och män 

  

Åsikter om grenarna inom Fitness går isär mellan våra informanter. Alla män i studien 

förutom Erik betonar att både män och kvinnor bedöms lika utefter gren, i Bikinifitness ska 
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kvinnorna utstråla femininitet och vara glammiga, detsamma gäller i motsvarande Men’s 

physique där männen ska utstråla maskulinitet och även de vara glammiga och 

“iordninggjorda” på ett visst sätt. Kvinnorna anser att det finns skillnader i hur respektive män 

och kvinnor bedöms. I grenen Bikifitness framställs kvinnorna mycket mer glamorösa och 

sexistiska än männen gör i den motsvarande grenen Men’s physique. I den “hårdare” grenen 

Classsic Bodybouilding nämner informanterna att männen och kvinnorna ska se likadana ut, 

de ska se så muskulösa och hårda ut som möjligt. Dock nämner alla informanter att det ställs 

lite högre krav på männen än kvinnorna, då de ska ha mindre fettprocent så ska de också vara 

lite hårdare. Detta kan förstås via Edling & Liljeros (2010) studie som poängterar att de 

manliga egenskaperna uppskattas mer och att kvinnor ofta får höra hur de ska “ta det som en 

man”. En man rankas alltså högre upp än en kvinna och i tävlingen kommer detta till uttryck 

genom att det ställs högre krav på männen i de motsvarande grenarna. Det förväntas alltså att 

en man ska vara “bättre” med exempelvis mindre fettprocent. På så sätt “tvingas” kvinnorna 

indirekt att alltid vara snäppet under männen. Då det förväntas att en man ska vara bättre, så 

försöker männen hela tiden att leva upp till det. 

  

Benjamin nämner att man i Classic Bodybuilding, som han själv tävlar i, knappt ser skillnad 

på man och kvinna där, kvinnorna ser ut som män då deras bröst och kvinnliga former är helt 

borta. Detta kan kopplas till Ambjörssons begrepp normativ femininitet (2008). Om Benjamin 

exempelvis vet att det är en kvinna som står på scen, varför väljer han att betrakta henne som 

maskulin om hon saknar bröst? Han väljer att betrakta henne som en kvinna men poängterar 

att hon ser maskulin ut då hon saknar en kroppsdel en kvinna ”borde” ha för att betraktas som 

feminin. Alltså betraktar Benjamin henne som maskulin. Att uppnå normativ femininitet 

innefattar att exempelvis ha bröst. Det existerar förväntningar för hur kvinnor bör se ut (Ibid). 

Om kvinnorna på scen inte har bröst blir de genast jämförda med motpolen till det feminina, 

alltså maskulin. 

 

Både Lina och Katarina har tävlat i grenen Bikinifitness men de ansåg att den var för sexistisk 

och de sökte sig därför till den mer “neutrala” Bodyfitness istället. Benjamin som tävlar i 

Classic Bodybuilding berättade under intervjun att den manliga motsvarigheten till 

Bikinifitness, Men’s physique är för “elegant” och glamorös för honom, han vill istället tävla i 

en gren som framhäver hans manlighet och hårdhet. Erik tävlar i Men’s physique, den gren 

som är lite mer elegant och ska representera en snygg strandkropp, alla olika val som våra 

informanter gjort av gren, hur de ska visa upp sig och om de vill utstråla antingen femininitet 
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eller maskulinitet, visar att våra informanter kan anta många olika roller inom ett och samma 

kön. Antingen maskulin roll i form av sökningen till den tyngre och hårdare grenen, Classic 

Bodybuilding, eller feminin roll med sökningen till den mer glamorösa och eleganta grenen, 

Bikinifitness respektive Men’s physique, som informanterna har påpekat. Lina och Katarina 

visar en viss motsträvig attityd mot båda dessa grenar, och tävlar därför i den mer neutrala 

grenen Bodyfitness som hamnar lite mittemellan med en mer balanserad blandning av 

maskulinitet och femininitet.  

 

Detta innebär att både maskulinitet och femininitet utmanas, genom att både män och kvinnor 

kan söka sig till grenar vars exempelvis kvinnor förväntas vara ”maskulina” i form av mycket 

muskler. Män kan söka sig till grenar där inte lika mycket muskler förväntas,  utan mer en 

snygg och glamorös strandkropp, där maskuliniteten utmanas helt enkelt. Men maskulinitet 

och femininitet upprätthålls också, genom att exempelvis kvinnor måste ha klackarskor i vissa 

grenar (Larsson, 2003), medan männen inte har samma krav i de motsvarande grenarna. 

Klackarskor anses vara något feminint, därav upprätthålls femininiteten i tävlingarna. 

Maskuliniteten upprätthålls genom att männen förväntas vara hårda, tunga och ha mycket 

muskler i de flesta av grenarna.  

  

 

De flesta intervjupersonerna upplever att det är skillnad i bedömningen av män och kvinnor. 

Oavsett om män eller kvinnor väljer att konstruera sig mer feminint eller maskulint i 

fitnesstävlingarna så ställs det mer krav på kvinnorna att de ska utstråla sin kvinnlighet och 

glamour för att få en bra bedömning. Detta kopplar vi till den heterosexuella matrisen (Butler, 

2007), den heteronormativa genusordningen samt normativ femininitet (Ambjörnsson, 2008) 

då kvinnorna och Erik upplever att det finns ett centralt ideal och föreställningar om hur en 

kvinna ska se ut som är återkommande i alla grenar, och de som sticker ut från detta anses 

onormala. 

 

Benjamins uttalande om att kvinnor i hans gren, Classic Bodybuilding, är så hårda och 

tränade att de ser ut som män, visar att han anser att vara hård och vältränad inte kan vara 

något kvinnligt, han ser inte dem kvinnorna som väldigt vältränade kvinnor, utan han tycker 

istället att de ser ut som män. Detta kan förstås via Wiegers (1998) studie, där författaren 

klarlägger att vara hårt tränad anses kräva mycket psykisk och fysisk smärta, vilket i sin tur 
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anses maskulint. Därav ser Benjamin kvinnorna som tävlar i denna gren som manliga. I hans 

värld går det ej ihop att personen är hård, vältränad och samtidigt ser kvinnlig ut. 

 

Även Benjamins och Eriks uttalande om att de inte skulle kunna vara ihop med en kvinna som 

tävlar i fitness, för att de inte attraheras av en sån kvinna visar att kvinnor som konstruerar sig 

som maskulina stöter på negativa sanktioner av det motsatta könet och inte bedöms lika. 

 

Dessa uttalanden, Erik och kvinnornas uppfattning visar att kvinnor och män bedöms olika, 

då det finns starka föreställningar om hur kvinnor ska vara och se ut. I vår studie stärks dock 

inte detta, majoriteten av intervjupersonerna delar uppfattningen att kvinnor och män bedöms 

lika oavsett.  

 

6. Slutsats 

  

Syftet med uppsatsen var att få reda på hur genus konstrueras, upprätthålls och utmanas inom 

fitnesstävlingar. Samt ta reda på hur idealen är formade för hur en man respektive kvinna ska 

se ut och vara. Här kommer en kort slutsats om varje kategori.  

 

 

Att valet föll på just styrketräning 

  

Analysen visade att männens anledningar till början av styrketräning oftast var att de var 

missnöjda med något på sin kropp, utseendemässigt eller hälsomässigt. Kvinnornas 

anledningar generellt var att de började på grund av gemenskapens skull. Teorin om 

hegemonisk maskulinitet har hjälpt oss att förstå hur männen “tävlar” mot varandra, de 

försöker nå upp till hegemonin. Varför inte kvinnornas anledning var likartad som männens 

kanske beror på att normen för hur en kvinna ska se ut i samhället idag inte innefattar lika 

mycket muskler.  

 

Fitness betydelse  

 

Svaren i denna kategori tyder på att vikten av att visa att man är kvinnlig och ha en estetiskt 

snygg kropp är det som innebär fitness för våra kvinnliga intervjupersoner. För männen i 
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studien var hälsan och välmående definitionen av fitness. Detta tyder på att kvinnorna 

försöker uppnå normal femininet i denna sport, vilket innebär att vara snygg, tränad och 

sminkad när man står på scen och ska visa upp sig. 

 

Uppfattning om ideala mans- respektive kvinnokroppen 

  

Denna undersökning visar att männen i vår studie har en bestämd syn på hur män, men 

framförallt kvinnor, ska se ut. Kvinnorna i studien har en relativt neutral inställning. Vi drar 

slutsatsen av detta att det bland männen i vår studie finns en stark uppfattning av normativ 

femininitet (Ambjörnsson, 2008), vilket visar att männen ställer högre krav, både på sitt egna 

kön men framförallt på det kvinnliga, än vad kvinnorna gör. 

 

Synen på jämställdhet inom fitnesstävlingarna 

  

Det ställs högre krav på att kvinnor ska blottas mer och visa sig mer utmanande, i form av 

kläder och bära klackarskor, målet är att visa så mycket hud som möjligt. Män behöver inte 

anpassa sig till liknande krav för att utstråla liknande överdriven manlighet. 

Sammanfattningsvis innebär detta att det enbart finns två möjliga kön inom fitnesstävlingar, 

kvinnan och mannen. En man förväntas agera maskulint och en kvinna förväntas agera 

feminint.  

 

Upplevelsen kring olikheterna i bedömningen av kvinnor och män 

  

Analysen visar att idealen ser olika ut, trots att män och kvinnor tävlar inom motsvarande 

grenar. Männen anser generellt att bedömning är lika för män och kvinnor. Kvinnorna anser 

att det ställs högre krav för kvinnor, då de förutom att träna sig till en snygg kropp måste vara 

glamorösa, utstråla kvinnlighet överdrivet för att få en bra bedömning. De förväntas 

upprätthålla femininiteten samtidigt som de ska bedömas på sina muskler. Den heterosexuella 

matrisen (Butler, 2007), den heteronormativa genusordningen samt normativ femininitet 

(Ambjörnsson, 2008) har hjälpt oss att förstå hur en kvinnas kvinnlighet är avgörande om hon 

vill få en bra bedömning. Femininitet och maskulinitet både utmanas och upprätthålls på olika 

sätt inom fitnesstävlingar. 
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7. Slutdiskussion 

 

Givet syftet och genom vårt tillvägagångssätt fick vi fram ett material som var avgörande för 

vårt resultat. För att få en förståelse för hur genus konstrueras inom fitnesstävlingar 

analyserade vi informanternas intervjuer, där vi fokuserade på ämnena bakgrund, fitness och 

könsskillnader. 

 

Vi kan med denna studie se att det finns stora skillnader i hur genus konstrueras. Även om de 

flesta intervjupersonerna inledningsvis betonade att de anser att det är jämställt inom 

fitnesstävlingar, så visades det genom analyseringen av resultatet tillsammans med tidigare 

forskning och teori att detta inte är fallet. Utseendepress, ideal och hets med att tillfredsställa 

samhället är genomgående i hela studien. Det visade sig att männen i studien påverkas mycket 

av samhällsnormer och därmed är vikten av att passa in tydlig. Detta kopplades till 

hegemonisk maskulinitet (Connell & Pearse, 2015), där strävan efter att uppnå idealet är stark. 

Männen i studien ställer höga krav och har starka åsikter om hur kvinnor ska se ut och vara 

för att anses kvinnliga, dem hade starka åsikter kring vad normativ femininitet innebär 

(Ambjörsson, 2008). Kvinnorna i studien har inte lika höga krav eller lika starka åsikter på 

denna fronten. Femininitet och maskulinitet utmanas och upprätthålls på olika sätt på 

fitnesstävlingarna, b.la. genom att kvinnor exempelvis måste ha på sig klackarskor när de 

poserar på scenen som kopplades till Ambjörssons begrepp normativ femininitet (2008). 

Femininiteten och maskuliniteten utmanas också, exempelvis via att män kan välja att tävla i 

grenar där det inte krävs lika mycket muskler, utan där de förväntas vara mer glammiga och 

ha en ”strandkropp”. Det förklaras hur kvinnor och män reproduceras i mallar, går någon av 

dessa kön utanför sin mall får de negativa konsekvenser utav omgivningen. Butlers (2007) 

studie om den heterosexuella matrisen har hjälpt oss att förstå detta tvingande system med 

uppdelningen av endast två möjliga kön som även sker på fitnesstävlingar. Kvinnorna bedöms 

på sina muskler, samtidigt som de ska vara feminina. Trots detta uppfattas de ändå inte vara 

tillräckligt feminina. Detta har hjälpt oss att förstå hur genus konstrueras.   

 

Vi genomförde våra intervjuer enskilt vilket ledde till att vi upptäckte att vissa frågor 

uppfattades som lite känsliga av några informanter, detta gjorde att vi uppfattade det som om 

de blev en aning obekväma och inte besvarade frågan helt fullt ut. Vi hade kunnat lösa detta 

problem genom att utföra några kompletterande gruppintervjuer med män respektive kvinnor 

avskilda, där de kunnat diskutera och prata lite mer fritt om de mer känsliga delarna. Dock 
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hade även detta sätt kunnat stöta på problem då en diskussion om känsliga frågor med okända 

människor kan leda till ännu mer tillbakadragande. 

  

Genom våra teorier, teoretiska begrepp och analys har vi fått en ökad förståelse för hur genus 

konstrueras inom fitnesstävlingar. Eftersom vi båda hade en viss förförståelse om vad som 

händer på ett gym hade vi lätt för att relatera till våra informanter. Vi anser inte att det har 

påverkat vårt resultat negativt, snarare tvärtom. Detta för att vi lätt kunde förstå vad våra 

informanter ville berätta och därefter ställa frågor som inte fanns med i intervjuguiden. Vi tror 

inte att detta hade varit möjligt om vi inte varit bekanta med fältet innan. Vi har, genom vår 

empiri och tidigare forskning upptäckt hur samhället ser på män och kvinnor som två olika 

sätt. Mallarna för vad som anses maskulint och feminint är väldigt tydliga, går man utanför 

mallen riskerar man att bemötas med negativa reaktioner från omgivningen (Butler, 2007). 

Denna kunskap kommer vi att ta med oss ut i arbetslivet, för att motarbeta könsrollerna som 

idag är givna i samhället. 

  

Genom vår utförda studie har ytterligare frågor blivit aktuella efter att vi satt in oss i ämnet 

fitnesstävlingar. Under vår insamling av tidigare forskning så observerade vi inspelade 

tävlingar och upptäckte då en återkommande sak under poseringtillfällena på scenen. Det vi 

såg var att de flesta tjejer som tävlar inom fitness har opererat sina bröst och satt in 

silikonimplantat. Detta fick vi även bekräftat när vi läste i olika forum på internet där tjejer 

som tävlar inom fitness diskuterar sina bröstoperationer. För att få ett bredare perspektiv när 

det gäller vår frågeställning hade det varit intressant att undersöka denna fråga i sig, varför 

kvinnor väljer att göra en sådan operation. Kan det vara så att de vill framhäva det kvinnliga 

när de träder in på detta fält? Får de högre poäng av domarna i poseringen när de både har 

kroppsdelar som anses kvinnliga och muskler? En framtida studie om detta ämne skulle vara 

intressant och värdefull för forskning inom genus i idrott. Dock är det något som kan upplevas 

känsligt av både intervjuaren och informanten att fråga och besvara, vilket försvårar 

situationen. 
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8. Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

  

Kön? 

  

Hur gammal är du? 

  

Har du en partner/familj? 

  

Hur länge har du tävlat inom fitness? 

  

Hur ofta tränar du i veckan? 7 dagar i veckan 

  

Hur ofta tävlar du/ hur ofta har du tävlat? 

  

Fitnesstävlingar 

  

Vad är fitness för dig? 

  

Vad fick dig att börja träna styrketräning? 

  

Vad fick dig att börja tävla inom fitness? 

  

Vad motiverar dig till att träna? 

  

Hur upplever du gemenskapen på tävlingar? 

  

Känner du dig bekväm eller obekväm när du tävlar, ge ett exempel? 

  

Hur kan en tävling se ut? 

  

 Hur upplever du att din coach är? 

  

Könskonstruktioner och fitnesstävlingar 

  

Hur upplever du atmosfären/känsloläget på tävlingarna? 

  

Hur skiljer sig bedömningen på kvinnor och män? 

  

Hur ska den ideala kvinnokroppen respektive ideala manskroppen se ut enligt dig? 
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Vad är jämställdhet för dig? 

Bilaga 2. Presentation av informanterna  

 

 

●   Erik, 25 år, singel, tävlat i fitness i 4 år, styrketränar 4–6 gånger i veckan, tävlat i 

fitnesstävlingar 2 gånger 

  

●   Benjamin, 39 år, sambo med tre barn, tävlat i fitness i 4,5 år, styrketränar 4–5 pass i 

veckan, tävlat i fitnesstävlingar 3 gånger 

  

●   Katarina, 35 år, gift med man och två barn, tävlat i fitness i 3 år, tränar 5–6 gånger i 

veckan, tävlat i fitnesstävlingar 2 gånger 

  

●   Lina, 25 år, sambo, tävlat i fitness i 2 år, tränar 5-8 gånger i veckan, tävlat i 

fitnesstävlingar 4 gånger 

  

●   Dennis, 31 år, sambo, tränar 7 dagar i veckan, Personlig tränare 

  

●   Emma, 25 år, sambo och dotter, tränar varje dag, tävlat i fitnesstävlingar 3 gånger 

  

●   Ali, 26 år, fästmö, tränar 5 gånger i veckan, tävlat 2 gånger i fitnesstävlingar, 

personlig tränare 

  

●   Alexander, 36 år, fästmö och dotter, tävlat 11 gånger i  fitnesstävlingar, personlig 

tränare 

 

 

 

 

 

 


