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Sammanfattning 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur kvinnors träning formas i olika 

gymmiljöer i och med den ökade trenden bland kvinnor att träna på kvinnogym. För att 

undersöka detta har vi i denna studie använt symbolisk interaktionism som teoretisk 

referensram. Detta då teorin problematiserar det förgivettagna, vilket könsskillnader ofta 

betraktas som. Datainsamlingen skedde genom deltagande observationer på två unisexgym 

och ett kvinnogym. Resultatet visade att kvinnors tränande tycktes begränsas i båda 

miljöformerna genom gymmens inramning som tycks spegla rådande samhälleliga ideal. 

Detta visade sig tydligast på kvinnogymmet samtidigt som det är viktigt att notera att denna 

institution tycks utgöra en motreaktion på problem i unisexgyms manliga kultur. Vår slutsats 

är att unisexgymmen inrymmer begränsningar för kvinnors tränande men att en 

könsseparation i detta fall tycks avgränsa kvinnors möjlighet till idealbrytande och istället 

reproducera problematiken. 

Nyckelord: kvinnogym, gym, könsskillnader, symbolisk interaktionism, observation, ideal 

Abstract 
The aim of this study was to examine how women’s exercising is formed in different types of 

gym settings due to the increasing popularity of women only gyms. The study used symbolic 

interactionism as theoretic reference since it problematizes the taken for granted, a common 

view when it comes to gender differences. Participating observation was used to gather data at 

two unisex gyms and one women only gym. The result showed that women’s exercising was 

restrained in both settings due to their framing which appeared to reflect social ideals. This 

was most obvious at the women only gym though it is important to note that this institution 

seems to represent a counter reaction against the male culture at unisex gyms. The conclusion 

is that unisex gyms pose obstacles for women’s exercising, however, an alternative that 

provides gender segregation in this case seems to delimit women’s opportunity to diverge 

ideals and thus seems to reproduce the problem. 

Keywords: women-only gym, gym, gender differences, symbolic interactionism, observation, 

ideals 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Det kan idag skönjas en växande trend i sportvärlden att skapa träningsmöjligheter 

uteslutande för kvinnor, exempel på detta är Tjejmilen, Vårruset och Tjejvasan (Lindelöf 

2012). Även i den mer vardagliga träningen syns denna trend i och med ökningen av antalet 

kvinnogym som skett under de senaste decennierna (Thomsen 2011).  Inom idrottsvärlden har 

jämställdheten mellan män och kvinnor till viss del gynnats av en separation mellan könen då 

tävling i bland annat fysisk styrka kommit att gynna män. En uppdelning av könen har 

därigenom ansetts bidragit till möjligheten för kvinnor att tävla och träna på skäligare villkor.  

 

Historiskt har kvinnor exkluderats från tävlingssammanhang på grund av deras påstådda 

känslighet för fysisk aktivitet. Colette Dowling (2002) kallar detta för svaghetsmyten, en idé 

om kvinnan som skör och bärare av en kropp som inte tål fysisk aktivitet i samma 

utsträckning som manskroppen (25). Under de senaste decennierna har kvinnor dock börjat 

tävla och träna i allt högre utsträckning vilket har lett till både framgångar och högre social 

status. Elitidrottkvinnors fysik utmanar det kroppsliga idealet för kvinnor som svaghetsmyten 

ständigt reproducerar. I kvällspressen (Wulcan 2012) rapporteras det om att 

längdskidåkerskan Marit Björgens armar och sprintern Caster Semenyas fysik har väckt 

reaktioner och i dess kommentarsfält stämplas de båda stundtals som okvinnliga och 

onaturliga. Kvinnor uppmanas på så sätt hålla sig borta från manliga symboler som 

exempelvis muskulösa kroppar, som utgör ett manligt ideal. Således befästs normer om 

manligt och kvinnligt samt idén om svaghetsmyten. 

 

När det kommer till män och kvinnors tränande skapas och upprätthålls normer i interaktion; 

bland annat via media som i exemplet ovan men även i direkt interaktion i olika 

träningssammanhang. Med andra ord konstrueras och omkonstrueras dessa normer genom 

interaktion och leder till olika handlings- och förhållningssätt i tillvaron, exempelvis sätt att 

träna.  

 

För att studera den process där normer och ideal konstitueras och blir till vardagsverklighet är 

symbolisk interaktionism ett lämpligt perspektiv. Teorier som tillämpar ett interaktionistiskt 

synsätt verkar nedbrytande på konventionella tankesätt och etablerade institutioner (Becker 

2006, 160). Med utgångspunkt i detta avser denna uppsats att problematisera synen på 

könsskillnader som naturliga och undersöka vad en sådan föreställning får för konsekvenser i 

en miljö där kroppsideal konstitueras: gymmet. Forskning visar också att kvinnors och mäns 

träningspreferenser och träningsmönster skiljer sig åt på gym (Riksidrottsförbundet 2001). 

Utifrån tron på svaghetsmyten är detta förhållande naturligt men med hjälp av symbolisk 

interaktionism går det att undersöka huruvida detta verkligen är fallet. I och med ökningen av 

särskilda kvinnogym blir det intressant att undersöka hur dessa träningspreferenser och 

mönster kommer till uttryck i en gymmiljö där män utesluts. Utifrån kvinnogym blir det 

därmed intressant att se om ideal och normer får utrymme att omskapas och huruvida 

traditionella tankesätt kring kön utmanas. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med undersökningen är att studera hur kvinnors träning formas i olika gymmiljöer. För 

att undersöka detta genomför vi deltagande observationer som avser att undersöka interaktion 

på kvinnogym och unisexgym. För att se hur gymmen marknadsför sig mot olika grupper 

studeras även gymmens hemsidor. De totala observationerna ämnar undersöka hur mening 

skapas utifrån de förutsättningar som ryms inom respektive gymmiljö. För att uppfylla detta 

syfte utgår studien från följande frågeställningar: Vilka typer av interaktionsmönster ger 

könsfördelningarna upphov till i de olika gymmen? Hur skapas normer och regler i 

interaktionerna på gymmen? och Vilka roller reproduceras och rekonstrueras på gymmen och 

hur går detta till? 

 

1.3 Disposition 
Uppsatsen är indelad i 6 kapitel med olika underrubriker där det inledande kapitlet utgör en 

kortfattad presentation av kvinnors träningsmöjligheter. Kapitlet avslutas med studiens syfte 

och frågeställningar. Kapitel 2 behandlar tidigare forskning på området och beskriver 

gymmens historiska bakgrund. I kapitel 3 presenteras uppsatsens teoretiska referensram som 

utgörs av symbolisk interaktionism. Kapitel 4 behandlar den valda metoden för datainsamling 

(observation) och analys (kodning). Avsnittet avslutas med etiska överväganden. Vidare 

presenterar kapitel 5 studiens resultat och analys av observationerna. I kapitel 6 sammanfattas 

och diskuteras resultaten mer övergripande i relation till den tidigare forskningen. Detta 

avslutas med den slutsats vi kommit fram till och implikationer för framtida forskning. 
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2 Tidigare forskning 
Följande avsnitt börjar med en kortare genomgång av gymmens historia för att sedan 

presentera tidigare forskning på området. Den tidigare forskningen ämnar belysa de områden 

som är viktiga för att förstå gymkulturen så som den presenteras i denna uppsats. De teman 

som presenteras är i följande ordning (1) Hur kön är konstruerat och görs performativt på 

gym, (2) Kroppens estetik och ideal, (3) Idealens verkningar på träning och (4) 

Svaghetsmyten - bilden av kvinnan som oförmögen till träning. Hela avsnittet avslutas med 

ett stycke om hur denna tidigare forskning relaterar till uppsatsens syfte. 

2.1 Gymmens historiska utveckling 

Intresset för träning, gymnastik och kroppsvård har existerat sedan långt tillbaka. En viss typ 

av styrketräning förekom troligtvis redan under antiken (Johansson 1997, 16-17). Det nutida 

kroppsbyggandet är något som vuxit fram efter lång tids utvecklande av vetenskapliga 

träningsmetoder. Det var på 1930-talet som ett par gym började dyka upp i Sverige i och med 

en ny syn på hälsa och sundhet för nationens bästa (a.a. 20, 30). Utbudet i form av gymträning 

var dock magert ända fram till 70-talet då kroppsformandet och bodybuildingen från USA på 

allvar nådde Sverige. Vid denna tid skapades ett nytt fokus på träningen från den hälsosamma 

kroppen till en inriktning på det individuella förverkligandet (a.a. 41).  

 

Till en början var det övervägande män som vistades i gymmen då muskler och bodybuilding 

ansågs vara manligt (Hammarén & Johansson 2007, 62). Gymträningen anammades även av 

män som inte hade för avsikt att bli bodybuilders men som ändock ville forma sina kroppar. 

På 80-talet slog fitnesskulturen igenom efter att Jane Fonda gjort aerobics till en trend som 

tilltalade många kvinnor (Johansson 1997, 59). Bodybuilding och fitnesskulturen grundar sig i 

en ideologi om den amerikanska drömmen. Denna dröm inbegriper att man med egen kraft 

och beslutsamhet kan nå status och vilka mål som helst. Den kroppsliga kontroll som den 

vältränade kroppen står för är en symbol för sådan framgång (a.a. 46-48).  

 

Under slutet av 1900-talet började gym enbart för kvinnor att bli mer populärt. Curves
1
 är en 

kvinnogymskedja som idag har 10 000 gym runt om i världen och 4 miljoner medlemmar. 

Kedjan skiljer sig från traditionella unisexgym med ett motto som lyder “no makeup, no men, 

and no mirrors.” (Curves 2013). Utbudet av en alternativ gymform har alltså ökat under 

senare år och fenomenet med separata kvinnogym har spridit ut sig över hela Sverige. På så 

vis har en ny miljö för kvinnors tränande vuxit fram vilket kan komma att utmana tidigare 

synsätt på kvinnor i gymkulturen. 

2.2 Hur kön är konstruerat och görs performativt i gymkulturen  
Forskning som studerat gymkulturer har påpekat det faktum att gymmen inte enbart utgör 

träningslokaler; det är även arenor där specifika könsidentiteter konstrueras genom interaktion 

(Johansson 1996, 32). Socialkonstruktivismen menar att könsidentiteter är socialt skapade och 

en viktig aspekt av denna process är utvecklingen av olika kroppsideal. Judith Butler (2007) 

som är att betrakta som en frontfigur i feministisk teori, har visat på hur kön görs 

                                                           
1
 Denna studie har undersökt ett annat kvinnogym som i studien hålls anonymt med hänsyn till deltagarna 
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performativt. Koncist uttryckt åsyftar detta att kön inte existerar innan uttryck för skillnaderna 

genomförs (214). Denna uppsats kommer att utgå ifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 

och när det talas om kön är det således genus – det socialt konstruerade manligt respektive 

kvinnligt – som avses. 

”Om uppdelningen mellan kvinnor och män tas för given, och om kön endast används för 

att visa på vad som kännetecknar dessa kvinnor och män i olika avseenden för att 

framhålla dikotoma skillnaderna […] halkar man mycket lätt in i de naturliggjorda 

genusdiskurser som här behandlats. Dessa utgör alla kraftfulla och sega föreställningar 

som ingår i vårt kulturarv, och som på ett till synes självklart sätt styr vårt tänkande. De 

får därmed begränsande effekter på våra levnadsmöjligheter och livsvillkor. Detta även 

om vi inte alls avsett det eller insett det.” (Fahlgren & Edlund 2006, 71) 

 

Thomas Johansson (1997) talar om en historisk framställning av könsskillnader, både med 

kulturell och biologisk grund (58). Johansson (1996) menar dock att gymdeltagarna både 

reproducerar och rekonstruerar könsstereotyper med sina handlingar som i sin tur styrs av 

gymmets utformning. Han skriver “The gender order is materialized in clothes, body 

techniques, magazines, facilities and pictures on the walls. The gym is a gendered space, 

where certain body techniques and locations are related to the female body and others with 

the male body.” (32). Denna tanke överensstämmer med Butlers idé om performativiteten och 

kön som konstruerat genom normativ åtskillnad. Dessa normer kan avslöjas genom 

handlingar som trotsar sådana normativa praktiker (Butler 2007, 215-216). Enligt Johansson 

utgör gymmen rum för konstruktionen av olika kroppsideal och det är därför möjligt att finna 

samband mellan gymmen och det övriga samhället (1996, 44).  

 

Maxime Leeds Craig och Rita Liberti (2007) har undersökt organisatoriska processer inom en 

kedja av kvinnogym för att ta reda på hur dessa processer har feminiserat det historiskt 

manliga gymmet. De menar att kvinnogymmets användning av teknik och personal riktar 

kundernas deltagande i en feminiserad organisatorisk kultur. Denna process uppmanar 

könsbunden interaktion och identitet bland deltagarna (676). Det kvinnogym som Leeds Craig 

och Liberti har utgått ifrån är del av en gymkedja som erbjuder program med så kallad 

cirkelträning. Sådana gym riktar sig till kvinnor som kategori men författarna menar att dessa 

gym är designade för att locka de kvinnor som känt sig exkluderade från andra träningsarenor 

(a.a. 677). Deras studie av den organisatoriska kulturen på det undersökta kvinnogymmet 

belyser processer, performativa handlingar, som naturaliserar konstruktionen av kön i 

vardagliga kontexter (a.a. 696). Kvinnogymsstudien gav ett tillägg till denna syn på gymmen 

där kvinnorna på kvinnogymmet premierade en ny kvinnlig konstruktion. En konstruktion 

som tillåter kvinnor att vara åldrande, tyngre och icke-atletiska (a.a. 692). 

2.3 Kroppens estetik och ideal 
I västvärlden är den smala och slanka kroppen beskriven som ett estetiskt ideal (Edlund 2003 

refererad i Hedblom 2009, 69). Studier har visat att detta gäller i synnerhet för kvinnor medan 

det manliga idealet dessutom är sammankopplat med muskler (Hammarén & Johansson 2007, 

62). Att inte åstadkomma de kroppsideal som konstruerats i samhället kan leda till att 

människor utvecklar ett starkt missnöje med den egna kroppen, drabbas av dålig självkänsla 

och i vissa fall ätstörningar (Hammarén & Johansson 2007, 62). 
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Gym erbjuder människor en möjlighet att förändra sina kroppar och därmed behålla eller 

förändra sina sätt att betrakta förhållandet mellan kroppen och könsidentitet (Johansson 1996, 

34).  Fagrell (refererad i Svensk och Edlund Östlund 2012, 8) menar att barn redan i ung ålder 

har en uppfattning om vilka idrotter som är manliga respektive kvinnliga. Barnen i Fagrells 

studie uttryckte att killarna var starka och tävlade medan flickorna oftare roade sig utan inslag 

av tävling, vilket framkom när dessa barn fick besvara frågor gällande idrott och kön (a.a. 8). 

Men trots att både män och kvinnor tränar på gym visar tidigare forskning att det kvarstår en 

allmän uppfattning om gym som en manlig institution (Leeds Craig & Liberti 2007, 681). 

Även Johansson talar om detta och menar att den manliga hegemonin på gymmet kan 

betraktas som en maktposition som är relaterad till övergripande manliga dominansen i 

samhället (Johansson 1997, 245). Christina Hedblom visar också att män som lever upp till 

det muskulösa idealet också är de som tillfrågas om tips i träning och ses som bärare av 

kunskap. Dessa män idealiserar hur en gymkropp ska se ut men även hur man ska leva för att 

nå dessa ideal (Johansson 1997, 24-25). 

 

Riksidrottsförbundet (2001) visar i sin framställning av svenska folkets gymvanor att kvinnor 

tycker det är viktigare att träna rumpa medan män anser det vara viktigare att träna bröst. 

Johansson i sin tur lyfter fram att kvinnor tenderar att träna för att forma kroppen medan det 

anses vara manligt att bygga kroppen stor och stark (1996, 35). Enligt Johansson är den unga, 

vackra och hårda kroppen en symbol för lycka och status. Han menar att denna samhälleliga 

ordning leder till ett förakt mot exempelvis fetma (1997, 196). De kvinnor som trotsar idealen 

för den kvinnliga kroppen, får ständigt jobba för att stå emot den press som samhället, media 

och modevärlden sänder ut. Denna press innefattar att man som kvinna bör vara liten och 

smal (Dowling 2002, 97, 134). Att kvinnliga ideal verkar på individer med kroppslig 

”avvikelse” kan även ses hos de kvinnliga bodybuilders som Johansson intervjuat varav 

samtliga uttryckte en hög angelägenhet om att behålla sina “kvinnliga kvaliteter” (1996, 42).  

2.4 Idealens verkningar på träning 
Jessica Salvatore och Jeanne Marecek (2010) har utfört en studie som undersökte 

könsskillnader i användandet av träningsmaskiner och redskap på gym. De fann att den största 

skillnaden var vid användningen av fria vikter, vilken var avgjort dominerad av män. De 

menar att många kvinnor undviker vissa redskap på gymmet eftersom dessa har en manlig 

könskodning. Undersökningens deltagare ansåg att bänkpress var ett manligt kodat redskap 

medan trappmaskinen ansågs kvinnligt kodad. För att undersöka huruvida deltagarnas 

upplevelse av manliga och kvinnliga redskap och tränande överensstämde med verkligheten 

studerades dessutom användandet av olika maskiner och träningsformer i praktiken. Det 

visade sig överensstämma; kvinnor använde i högre utsträckning trappmaskinen än vad 

männen gjorde medan männen använde bänkpressen oftare än kvinnorna gjorde. Kvinnorna i 

studien angav att de inte ville bli stora och muskulösa och undvek därmed träning med fria 

vikter då det inte var att betrakta som ett bra alternativ för deras ändamål. Trappmaskinen 

tränar bak och lår, områden som Johansson menar betraktas som kvinnliga ”problemdelar”, 

och lämpade sig därmed bättre för att uppnå kvinnliga ideal (1997, 59, 157). Forskning har 

dessutom uppmärksammat att det manliga idealet begränsar mäns handlingsmöjligheter. 



 
 

9 
 

Hedblom menar att det tycks svårare för män att förflytta sig till de traditionellt kvinnliga 

områdena, exempelvis aerobicspass, än vice versa (Hedblom 2009, 153). 

 

Trots att det finns tydliga ideal som säger att kvinnor bör eftersträva slankhet före muskler 

finns det många kvinnor som använder vikter och träningsmaskiner. Dock tenderar kvinnor att 

använda vikter på ett mycket mer begränsat sätt än vad män gör (Johansson 1996, 34). Fastän 

kvinnor har tagit sig in på gymmen finns det fortfarande olika mönster för hur kvinnor 

respektive män vanligtvis tränar. Många kvinnor väljer aerobisk träning i högre grad än 

styrketräning och vice versa vad gäller män; detta beror till stor del på olika ideal vad gäller 

könen (Riksidrottsförbundet 2001). 

 

Filip Jansson (2012) intervjuade kvinnor som tränade på ett kvinnogym i Sverige. Hans studie 

visade att kvinnorna upplever att männen tar stor plats och att de uppträder som att de har 

förtur på gymmet. De uttryckte därtill att männen utgjorde ett störande inslag för deras träning 

(20).   

2.5 Svaghetsmyten - bilden av kvinnan som oförmögen till träning 
Colette Dowling presenterar i sin bok Svaghetsmyten kvinnors fysiska förtryck genom 

tiderna, framför allt i träningssammanhang. Hon beskriver denna svaghetsmyt som ”... 

samhällets dominans över kvinnors kroppar. Den handlar om flickors och kvinnors 

kringskurna fysiska utveckling. Den handlar om försöket att få hela kvinnokönet att fortsätta 

känna sig [...]fysiskt begränsade” (Dowling 2002, 25). Dowling argumenterar att 

svaghetsmyten drevs av männens undertryckta önskan att bevara sin position som det 

överordnade könet (a.a 26). Salvatore och Marecek (2010) visar i sin studie om könskodade 

träningsredskap hur kvinnor oftare än män känner sig bedömda på gymmet, dels ur 

kompetens (i användandet av träningsredskap) men även i kroppsligt utseende, och ofta i 

sexuell bemärkelse. Jansson är inne på samma linje då de intervjuade kvinnorna i hans studie 

uppgav att känslan av manliga blickar på gymmet var de jobbigaste inslagen på 

unisexgymmen (2012, 23). 

 

Karin S. Lindelöf (2012) skriver i sin studie om motionslopp för kvinnor att det också finns en 

manlig idrottsnorm som sätter likhetstecken mellan män/maskulinitet och sport/idrott, där 

kvinnor och femininitet istället framställs med begrepp som hälsa och skönhet (38). Anna 

Engel (1994) har visat att de historiskt accepterade sporterna för kvinnligt deltagande var de 

som var estetiskt njutningsfulla att betrakta, som inte innefattar otillbörlig styrka och, om de 

är tävlingsinriktade, inte inbegriper kroppskontakt, exempelvis skridskoåkning (439-440). 

Sporter som exempelvis boxning, som ansetts aggressivt och inbegriper kroppskontakt, tyckts 

ha varit oacceptabelt. Engel visade även att kvinnligt sportutövande minskade under 

ungdomsåren och då speciellt för kvinnor som tränat stereotypt manliga sporter. Hon fann 

belägg för tesen att unga kvinnor pressas i sin socialisation att uppfylla ett manligt definierat 

koncept av femininitet, vilket hon menade var en möjlig förklaring till nedgången i 

sportutövandet (446). 
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Tidigare forskning har därtill sökt visa på hur särskiljandet mellan könen i 

träningssammanhang skapar en ojämställdhet som i hög grad begränsar kvinnor. “Separate is 

never equal. When women are excluded or exclude themselves from building muscles, 

choosing instead to craft their bodies in more socially accepted forms, the division of space 

can be seen as a form of control and intimidation” (Spielvogel 2003, citerad i Hedblom 2009, 

152). 

2.6 Tillämpning av tidigare forskning 
Uppsatsen ämnar besvara frågeställningar som rör hur kvinnors träning formas av olika 

miljöer och betingelser, det vill säga unisexgym och kvinnogym. Den tidigare forskningen ger 

en bakgrund till de förutsättningar som existerar i gymkulturen och därmed formar och 

återskapar den. Den tidigare forskningen har till stor del varit inriktad på unisexgym även om 

det inte råder total avsaknad av studier som berört kvinnogym, exempelvis Jansson och Leeds 

Craig och Liberti. Därav anser vi att det är nödvändigt att utöka forskning vad gäller 

kvinnogymmen och deras inverkan på kvinnors träning. Den tidigare forskningen skapar, 

tillsammans med teori inom symbolisk interaktionism, en grund för den framtida analysen av 

det insamlade materialet från de olika gymmen. Uppsatsen kan förhoppningsvis bidra med 

breddad kunskap till forskningsområdet om gymkulturer och sprida ett ljus över hur olika 

träningsmiljöer påverkar befintliga köns- och träningsmönster. 
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3 Teori 

3.1 Symbolisk interaktionism 
Symbolisk interaktionism lämpar sig vid studier av individers meningsskapande i sin vardag. 

Detta sker genom interaktion med andra människor genom de symboler som man har kommit 

överens om, för att skapa en objektivitet i den sociala verkligheten (Trost och Levin 2004, 

17). Fördelen med att tillämpa symbolisk interaktionism vid studier av gymkulturer är att man 

kan ta sig förbi det förgivettagna och problematisera det. Därigenom erhålls en möjlighet att 

upptäcka vad aktörers handlande betyder, för personen själv och för hens omgivning, samt 

vad detta får för konsekvenser. Eftersom uppsatsens fokus är att undersöka hur kvinnors 

träning formas i olika gymmiljöer krävs en teori som möjliggör studiet av 

socialisationsprocesser. Med andra ord: en teori som kan studera de processer där individen 

internaliserar rådande konsensus och rekonstruerar och objektiverar detta genom 

externalisering utifrån dennes definition av situationen (Berger & Luckmann 1998, 76). 

Symbolisk interaktionism är en sådan teori och denna studie kommer således ta hjälp av 

nedan följande termer och begrepp som samtliga framförts av teoretiker inom symbolisk 

interaktionistisk forskningstradition. 

3.2 Meningsskapande i interaktion 

Enligt Erving Goffman (2009) kontrollerar vi den information vi överför för att styra de 

andras intryck av oss och detta bygger upp och befäster våra ”jag” och identiteter (18). Han 

menar att det alltid ligger i individens intresse att när denna presenterar sig kontrollera de 

andras reaktionsbetingade behandling av hen (a.a. 12). ”När en individ konfronteras med 

andra individer finns det som regel alltså ett eller annat skäl för honom att styra sitt 

handlande så att det överför till de andra ett intryck som det ligger i hans intresse att 

överföra” (Goffman 2009, 13). Kontrollen av hur vi presenterar oss själva svarar oftast 

omedvetet till ideal i kulturen (se avsnitt 3.3). Goffman talar alltså om att det finns ett glapp 

mellan utsända respektive överförda uttryck, där de senare är särskilt relevant för symbolisk 

interaktionism (a.a. 12). Med andra ord behöver det en individ gör inte betyda samma sak för 

hen själv som för individen som uppfattar handladet. 

 

Även George Herbert Mead (1976) behandlar detta glapp när han talar om gester och mening. 

Gester utgör olika typer av aktioner eller handlande hos en individ som fungerar som stimulus 

för andra individer, mottagare av aktionen. Gester ger upphov till nya gester då den uppfattas 

hos en mottagare, som då väcker ytterligare en gest hos den första sändaren. Denna 

anpassning till varandra skapar en social handling, en konversation av gester (Mead 1976, 51-

52). När individerna förstår vad gesterna inom konversationen betyder framgår också 

meningen bakom dessa gester och de bildar symboler med en klar mening som uppfattas som 

naturlig och objektiv (a.a. 54-55). När en individ framträder inför andra kommer hens 

handlingar att påverka den definition av situationen som de kommer fram till, genom de 

gester och symboler som överförs. Denna intrycksstyrning av framträdaren sker mer eller 

mindre medvetet och Goffman menar att de situationsdefinitioner som projiceras i vanliga fall 

är tillräckligt samstämda för att det inte ska uppstå någon öppen motsättning (Goffman 2009, 

15,18).  
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3.3 Kultur och regler 
Goffman (2009) poängterar att interaktionsdeltagarnas enskilda definition av situationen inte 

ständigt är enig mellan parterna men att man söker undvika öppen konflikt. Detta sker genom 

en överenskommelse kring vilkas anspråk i frågan som för tillfället ska favoriseras. Denna 

preliminärt fungerande enighet kallar han rådande (med engelsk terminologi ”working”) 

konsensus. Innehållet i denna enighet ser olika ut från situation till situation (18). I linje med 

detta talar Howard S Becker (2006) om kultur. Han definierar begreppet som ”… 

konventionsstyrda uppfattningar, manifesterade i handlingar och artefakter, som 

karaktäriserar olika gemenskaper” (Becker 2006, 77). Han menar att ju högre grad av 

samstämmighet i det konventionsstyrda beteendet bland samhällsmedlemmarna, desto 

tydligare kultur (ibid.). 

 

Becker förklarar att sociala kontrollmekanismer upprätthåller värdesatta beteendeformer 

genom att belöna dessa och bestraffa negativt värderade sådana. Sådana kontrollmekanismer 

sker inte nödvändigtvis genom tvång utan kan fungera genom mer subtila verktyg. 

Exempelvis kan man kontrollera någons beteende genom att påverka hens bild av den 

aktivitet som behöver kontrolleras, och på möjligheten eller lämpligheten att engagera sig i 

denna (a.a. 61). Kontrollmekanismer skapar sociala regler som ”bör” följas. Berger och 

Luckmann (1998) talar om att social kontroll också är något som utövas från kulturen på 

individen genom institutionalisering (71). Institutioners uppkomst förklaras enligt följande av 

Berger och Luckmann ”Institutionalisering uppträder varhelst det förekommer en ömsesidig 

typifiering av vanemässiga handlingar av typer av individer” (Berger & Luckmann 1998, 70) 

där institutionen påverkar individer i den grad att ”handlingar av typ X kommer att utföras av 

aktörer av typ X”(Berger & Luckmann 1998, 71). Den sociala kontrollen uppträder därmed 

”av sig själv” inom institutionen.  

 

En individ som socialiserats inom en specifik samhällelig kontext uppmanas att uppträda på 

specifika sätt som svarar mot samhällets värden och normer. Individen kommer, vid en väl 

fungerande socialisation, handla efter i förväg uppställda handlingsmönster. Institutioner 

riktar därmed, eller kontrollerar, individer till vissa handlingar genom att utesluta andra 

möjligheter i förväg. Berger och Luckmann poängterar att den institutionella världen som 

objektivitet alltid är konstruerad av människor och att den därmed inte existerar i sig som en 

fysisk verklighet även om den kan uppfattas så ibland. Vidare existerar det simultana 

institutionsprocesser samtidigt och dessa behöver inte fungera tillsammans och skapa ett 

logiskt system. Däremot kommer institutionerna befästas desto mer handlandet tas för givet 

och den sociala kontrollen kommer framträda effektivare (a.a. 71-79). Denna sociala kontroll 

inbegriper att avvikande från det förgivettagna handlandet stigmatiseras. Becker skriver att 

avvikelse kan betraktas som en underlåtenhet att följa gruppregler. Sociala regler, menar han 

”… definierar situationer och beteendeformer som passar för dessa, specificerar somliga 

handlingar som ”riktiga” och förbjuder andra som ”felaktiga” ”(Becker 2006, 17). Det är 

brytandet av sådana regler som karaktäriserar utanförstående, men Becker poängterar att 

informella och nedärvda regler ofta är vaga och inbegriper stort spelrum där skilda tolkningar 

kan göras (a.a. 117). Vad som blir avvikelse är därmed inte självklart utan beror på 

situationen och de som medverkar i denna samt deras intressen.  
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Goffman är inne på Beckers linje då han menar att intrycksstyrningen i många avseenden 

tenderar att bland de agerande ge deras observatörer ett idealiserat intryck som förmedlas 

genom symboler. Individen måste dölja eller avstå från handlingar som inte passar med 

idealnormerna för att framstå som ”korrekt”. Detta menar Goffman sker som en ”… expressiv 

förnyelse och bekräftelse av samhällets moraliska värden.”(Goffman 2009, 39). Eftersom 

jaget i symbolisk - interaktionistisk mening är en social produkt skapar de idealiserande 

intrycken hos andra dessutom ett rättfärdigande för personen själv som sänder ut intrycket. 

Individen internaliserar denna bild av sig själv och uppfattar den genom vad som kallas den 

generaliserade andre.  

Den generaliserade andre är en term som används för att beskriva att vi ser oss själva, mer 

eller mindre, på det vis som andra ser oss. Det innebär att man ser sitt beteende utifrån sett 

genom en generaliserad attityd som bygger på enskilda attityder man mött utifrån den 

kulturella miljö man är en del utav. Individens jag blir därmed en social konstruktion. ”Det är 

den sociala processen själv som är ansvarig för jagets uppkomst; det finns inte som ett jag, 

skilt från den typen av erfarenhet”(Mead 1995, 113). Människoindividen agerar inom den 

sociala situationen där den generaliserade andre skapar specifika handlingsmönster för 

individen i det samhälle hen är den del utav. Den generaliserade andre utgör således en sorts 

kontroll av beteenden hos individuella samhällsmedlemmar (a.a. 121, 125). Hur individen 

navigerar inom denna kontroll handlar om hur individen ser på sig själv och vilka positioner 

eller roller hen kan inta i situationen. 

3.4 Roller och fasad  
Enligt Berger och Luckmann inbegriper allt institutionaliserat handlande roller. Hur det 

handlande jaget och handlande andra betraktas blir typifierade roller snarare än unika 

individer och dessa roller objektifieras genom språket och handlingar. Dessa roller är 

underkastade ett kontrollerande tvång genom traditionsbundna normer som hänger samman 

med olika rollutföranden (Berger & Luckmann 1998, 91-92). Berger och Luckmann är här 

inne på det som nämndes tidigare beträffande regler och kultur men utvecklar det med tanken 

att anpassaningen till dessa regler och ideal sker genom roller som i sin tur skapar dessa 

institutionaliseringar genom vanemässiga handlingar (a.a. 70). Proceduren liknar den i fråga 

om gester hos Mead och hur mening skapas genom internalisering och objektifiering (Mead 

1976, 55). Rollerna får karaktären av objektiva typifieringar genom att de tillskrivs en 

objektiv mening. Goffman utvecklar begreppet roller genom att tillskriva dem vissa attribut. 

Attributen kallar Goffman teckenförmedlare som tillsammans skapar en fasad som speglar 

och möjliggör rollen (28-30).  

 

Fasaden inbegriper enligt Goffman ”… den del av individens framträdande som regelbundet 

fungerar på ett allmänt och fastställt sätt för att definiera situationen för de personer som 

observerar framträdandet” (a.a. 28). Inramningen utgör de betingelser som framträdandet 

framförs inom. Där skapar rummets inredning och struktur förutsättningar för hur man 

definierar situationen och vilken roll som kan intas för att rådande konsensus ska uppnås med 

övriga deltagare. Vidare talar Goffman om social fasad där individuella roller och fasader slås 
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samman till institutionaliserade abstrakta stereotypiseringar (a.a. 29, 33). Berger och 

Luckmann menar att en analys av roller är essentiellt för att man därigenom studerar på vilket 

sätt en individs världsuppfattning framträder i dennes medvetande. En sådan analys måste ske 

genom att ”… undersöka på vilka sätt individen i sin totala sociala aktivitet relaterar till 

kollektivet i fråga.”(Berger & Luckmannn 1998, 96).  

 

Individen rör sig och intar roller utifrån de inramningar som finns i olika regioner. Regioner 

definierar Goffman som ”vilket ställe som helst som till en viss grad är avgränsat av 

perceptions- eller varseblivningsbarriärer”(Goffman 2009, 97). Rollerna intas oftast i främre 

regioner, det vill säga regioner där även andra individer rör sig och man eftersträvar 

konsensus i situationen. Det är i den främre regionen som idealiseringen och normer 

upprätthålls och förkroppsligas genom handlande (a.a. 97-98). Den bakre regionen är istället 

vad Goffman kallar ”bakom kulisserna”, ett ställe i anknytning till ett visst bestämt 

framträdande där det intryck som uppammats av framträdandet medvetet bestrids (ibid.). I den 

bakre regionen finns alltid mer spelrum för normbrytande än i den främre men framträdanden 

sker även där, inför sig själv om inte annat. Hur ”fri” man är i den bakre regionen varierar 

således från fall till fall. 

3.5 Tillämpning av teori 
Begrepp som definitionen av situationen och regioner är lämpligt för att studera hur 

kvinnorna på gymmen konstituerar sin verklighet genom definitioner och framträdanden. Av 

intresse för studien är till exempel i vilken miljö (vilka gym, vilka delar på gymmen) man 

tycks besitta mer spelrum för normbrytande agerande och i vilka kontexter man besitter 

mindre av detta spelrum. 

Studerandet av olika roller på gymmen torde vara något som ger en förståelse för att en 

individs handlande utifrån sådana ofta är underkastat tvång. Det är därför nödvändigt att ta 

reda på vilka roller som finns i de olika kontexterna och vilka förutsättningar och hinder dessa 

för med sig. Att studera vilka roller som finns bidrar dessutom till att förstå hur aktörerna i sin 

interaktion definierar situationen och skapar mening.  

Med hjälp av begrepp som mening och den generaliserade andre innehar man verktyg för att 

förstå identitetens och självbildens sociala ursprung. Med detta avses att en individ alltid står i 

förhållande till sin omgivning, även om hen stundtals är ensam. Till exempel kan man med 

dessa termer studera hur och vilka normer som produceras aktivt i gymmet. Dessutom är det i 

sammanhanget intressant att studera hur aktörer samarbetar för att bibehålla konsensus genom 

regeltillämpning inom olika gymkulturer. 
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4 Metod 
För att uppfylla studiens syfte och svara på uppställda frågeställningar har en kvalitativ ansats 

valts; och mer specifikt – olika former av observation. Denna ansats kommer i detta avsnitt att 

förklaras och utvecklas för att ge inblick i valet av metod, metodens grunder samt dess 

fördelar och begränsningar. Vidare kommer studiens mer specifika ramar att presenteras, 

liksom val av gym och observationernas tillvägagångssätt. Avsnittet avslutas med etiska 

överväganden i relation till studiens syfte och frågeställningar. 

4.1 Val av metod – observation av gymmiljöer och hemsidor  
Deltagande observation, som utgör en kvalitativ ansats, har valts som studiens huvudsakliga 

metod och detta av tre anledningar. För det första så ansågs metoden vara lämplig för 

datainsamling inom fältet i relation till syftet. Denna uppsats kommer att arbeta efter en 

kvalitatitv-objektivistisk ansats. Enligt Patrik Aspers (2011) kan kvalitativ forskning använda 

en subjektivistisk eller en objektivistisk utgångspunkt. Den subjektiva ansatsen använder 

aktörernas perspektiv för att beskriva och tillskriva dem handlingar och mening. En objektiv 

ansats tillskriver aktörerna handling utifrån forskarens perspektiv. En kvalitativ-objektivistisk 

ansats innebär i sin tur att studera kvalitativa stadier i en interaktionsprocess (29-30). Detta är 

vad studien sökt göra då fältet är tillgängligt för deltagande observation och svarar väl mot det 

syfte som har ställts upp. 

 

För det andra bedömde vi att tidigare forskning till stor del var inriktad på att undersöka 

meningsskapande hos individer genom intervjuer. Denna studie söker då bredda förståelsen 

av meningsskapande genom den interaktion som sker inom olika gym genom deltagande 

observation. Aspers skriver att en kvalitativ ansats ”… ifrågasätter förgivettagna antaganden 

i syfte att förstå det som studeras genom att skapa distinktioner via närmande” (Aspers 2011, 

14). Med detta menas att förståelse för ett fenomen blir tydligare och inte lika förgivettaget 

genom att man närmar sig fenomenet och bryter upp det i förklarande bitar. Med andra ord 

kan man exempelvis förklara hur ett fenomen som kön konstrueras genom att titta på hur olika 

praktiker så som träningsmönster och kommunikationsmönster skapar vissa distinktioner 

mellan könen. Därigenom uppstår olika konstruktioner av manligt respektive kvinnligt, olika 

genus.  Detta närmande är ett villkor för att den etnografiska förklaringen ska vara etablerad 

(ibid.). Vi delar därtill Aspers slutsatser om den kvalitativa ansatsens syfte samt 

hermeneutikens betydelse för forskningen. Han anser att den hermeneutiska cirkeln är av hög 

relevans inom kvalitativ forskning och att hermeneutiken betonar att man måste se helheten 

genom delarna, samtidigt som delen måste få sin betydelse genom helheten; allt för att skapa 

en djupare förståelse och ökad kunskap (a.a. 25). Det interaktionsmönster som kartläggs 

kommer därför att analyseras genom en hermeneutisk analys där objektiva 

interaktionsmönster sätts i relation till redan existerande kunskap om aktörernas 

meningsskapande. 

 

För det tredje lämpar sig deltagande observation väl till vald teori och frågeställning vilket 

också är ett av Aspers kriterier för val av metod (a.a. 83). Som tidigare presenterats använder 

sig studien av symbolisk interaktionism som teoretisk bakgrund. Aspers nämner att ett vanligt 

misstag är att man utgår från en teori och söker hitta belägg för att bedöma dess giltighet 
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(a.a.71). Istället ska teorin öppna upp möjligheter och nya tankar ska kunna födas i mötet 

mellan teori och empiri. Det material som samlas in ska kunna analyseras utifrån den valda 

teorin (a.a. 81). Som tidigare nämnts så intresserar sig symbolisk interaktionism för individers 

meningsskapande i sin vardag för att skapa en objektivitet i den sociala verkligheten. Således 

anser vi att studien svarar upp till detta förhållande med hjälp av vald metod och teori. De 

begrepp som introduceras i teoriavsnittet skapar möjligheter för att analysera de 

frågeställningar som presenterats i inledningen t.ex. om normer och interaktionsmönster. 

Deltagande observation tillsammans med symbolisk interaktionism ger därmed flera viktiga 

egenskaper och förtjänster till studien som helhet. Den täcker upp vissa tillkortakommanden 

inom tidigare forskning, den svarar väl mot fältet och datainsamling och ger en bra analytisk 

grund till insamlat material men även som referensram under observationernas gång.  

 

Som tillägg till observation på gymmen har vi för denna studie även valt att observera olika 

gyms hemsidor (både unisex-och kvinnogym). Detta för att öka vår förståelse för fältet vilket 

främjar kvaliteten på studiens slutsatser (a.a. 249). Att ta reda på hur de olika gymmen 

utformat sina respektive hemsidor är erforderligt för att medvetandegöra den inramning som 

skapas genom en särskild marknadsföring. Tanken är att olika gym har olika profiler vilket 

gör att inredning, maskinutbud, med mera, ska ge deltagarna olika känslor och att profilerna 

därigenom syftar till att locka olika typer av klientel. Att veta hur gymmen arbetar med dessa 

frågor skapar förhoppningsvis förståelse för vilka som tränar på gymmen och därmed hur man 

tränar på gymmen. Kunskapen om detta bör medverka till att uppfylla studiens syfte och 

kunna besvara uppställda frågeställningar. 

4. 2 Förtjänster och begränsningar med deltagande observation 
När det kommer till deltagande observationer kan forskaren använda allt som gör sig gällande 

inom fältet. Detta är fördelaktigt för att få en bättre förståelse av fältets första ordningens 

konstruktioner genom att delta i det som aktörerna gör (a.a. 109). Genom denna metod ges 

material om vad människor säger och gör i specifika sociala och kulturella situationer (Kaijser 

och Öhlander 2009, 87). Aspers skriver att ”Genom att vara med när saker händer har 

samhällsvetaren tillgång till mycket empirirskt material, och forskarens kropp är förstås en 

källa till kunskap och tolkning genom att den erfar fältets logik.” (Aspers 2011, 108). Detta är 

av hög relevans för denna studie. Dels då förståelsen för fältet gör att vi kommer närmare och 

blir en del av interaktionen, dels då vi själva har möjlighet att undersöka vad som händer om 

konventioner bryts. Dessutom kan händelser få en annan innebörd när man deltar än om man 

studerar dem utifrån. Aspers poängterar dock att det finns en risk att den deltagande 

observatören blir för involverad i aktörernas aktiviteter; att hen kan få problem att hålla 

distansen till fältet (a.a. 110). Men trots detta är den närhet som uppnås av deltagande 

observation en stor fördel gentemot icke-deltagande observationer och intervjuer. Samtidigt 

menar Lars Kaijser och Magnus Öhlander (2009, 75) att deltagande observationer kan ge 

kunskap om sådant som är så förgivettaget och självklart för människor att de inte tänker på 

att tala om det i intervjuer. På samma sätt kan vissa företeelser vara alltför känsliga för att 

individer ska vilja nämna dem för forskaren. Deltagande observationer kan därtill 

uppmärksamma kroppars handlingar då även tystnad kan sägas ”tala”, ”Det man gör är inte 
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alltid formulerat i ord.” (Kaijser och Öhlander 2009, 76) Således bedöms metoden svara väl 

mot studiens syfte och lämpa sig för insamling av nödvändig data. 

4.3 Urval och material 
Vi har i denna studie avänt oss utav två olika typer av gym: unisexgym och kvinnogym. Med 

unisexgym menas här gym som är tillgängliga för individer oavsett kön. Kvinnogym är gym 

som enbart kvinnor får vistas i och träna på. Gym i denna studie är ”moderna” gym vilket 

innebär att man har tillgång till olika former av träning. Dessa former är vanligtvis 

egenträning i form av fria vikter, styrketräningsmaskiner, konditionsmaskiner och mer fria 

områden med olika typer av mattor och redskap. Även tillgång till olika ledarledda 

gruppträningar brukar ingå. Vi har däremot avgränsat oss till själva gymlokalen där maskiner, 

fria vikter och stretchmatta är belägna. Ledarledda pass har inkluderats i den mån vi passerat 

dessa lokaler. Inga deltagande observationer har skett på något pass då dessa normalt sker i 

avskilda rum och är styrda av en instruktör vilket gör att träning där skiljer sig från träning i 

det övriga gymmet.  Vi utesluter inte att passen hade tillfört intressanta resultat men på grund 

av studiens storlek och tidsram valde vi att fokusera observationerna till andra delar i gymmet. 

För att öka studiens reliabilitet utfördes ett flertal observationstillfällen vid olika tidpunkten 

på dygnet. Observationerna har sammanlagt omfattat 18 tillfällen (38 timmar) och är 

fördelade på 4 tillfällen (8 timmar) på kvinnogymmet och 14 tillfällen (30 timmar) totalt på 

unisexgymmen. 

 

Gymmen som observerats är belägna i en större stad i Sverige och utgör delar av gymkedjor 

med samma namn på olika platser. Gymmen har valts utifrån att de erbjuder liknande tjänster 

men har olika kundsammansättningar, samt att de var möjliga att få tillträde till. Ett 

kvinnogym samt två unisexgym (inom två olika kedjor) har använts för deltagande 

observationer. Kontakt togs med andra gym men dessa avböjde möten på grund av tidsbrist.  

De observerade gymmen bedöms dock kunna bidra med det material som är nödvändigt för 

analys och slutsatser i förhållande till frågeställningarna. Angående hemsidorna har 

hemsidorna använts från de gym där de deltagande observationerna genomförts. Att hemsidor 

från samma gym som undersökts på plats använts motiveras genom att det därigenom blir 

möjligt att relatera dessa till varandra på ett tillförlitligt sätt. Att använda sig av flera olika 

metoder i samma studie är enligt Aspers något som forskaren får förhålla sig till utifrån hur 

det är möjligt att besvara frågeställningarna. Vi menar att deltagande observationer i 

kombination med studerandet av hemsidorna bidrar till en fördjupad förståelse för fältet och 

vad som sker inom detta(81). 

4.4 Tillvägagångssätt 
Under observationsperioden har vi haft medlemskort på varsitt av de två unisexgymmen och 

därför bedömde vi det som att det inte fordrades något godkännande för observationer i de 

lokalerna. Det kvinnogym som studerats erhölls tillträde till genom att via mail kontakta 

ägaren till gymmet. Författarna stämde träff med hen och genomförde ett möte tillsammans 

där vi fick presentera studien och förklara varför vi ville undersöka gymmet i fråga. Här 

informerade vi ägaren muntligt om att både gym och de observerade förblir anonyma samt att 

materialet enbart används för studien i fråga. Den kvinnliga författaren av denna uppsats 
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beviljades deltagande observationer i gymmet. Dock nekades den manliga författaren då man 

hänvisade till att endast kvinnor skulle vistas i lokalerna. Å ena sidan kan detta vara en fördel 

för studiens validitet då kvinnorna som tränar inte blir obekväma utan agerar som de brukar. 

Å andra sidan kan vi därigenom inte jämföra olika intryck som vi fått om båda hade haft 

tillträde, vilket hade kunnat öka studiens validitet och reliabilitet.  

 

Efter varje observationstillfälle fördes fältanteckningar som relaterade till de sex frågor 

Aspers (a.a. 126) presenterar för att bevara aktörernas mening med hjälp av citat eller 

situationer som belyser dem. Dessa frågor är följande: Vad sker? (Kommunikation, blickar, 

rörelse etc.), När sker det? (Vilken tid på dygnet?), Var sker det? (På vilket gym?), Var på 

gymmet? (Till exempel på konditionsmaskiner eller vid fria vikter), Med (av) vem sker det? 

(Man, kvinna, instruktör, nybörjare etc.), Hur sker det? (Händelseförloppet) och senare varför 

sker det? Dessa frågor har använts som utgångspunkt för att kunna stärka studiens validitet. 

Att anteckningarna fördes efter observationstillfällena var för att smälta in i fältet och inte 

väcka uppmärksamhet. Om anteckningarna förts under observationerna är det möjligt att fler 

detaljer antecknats och därmed stärkt reliabiliteten. Hade deltagarna vetat om att de var 

observerade hade det dock varit möjligt att de agerat annorlunda vilket hade påverkat 

resultatet och därmed studiens validitet.  

 

I observationen av hemsidorna är det främst presentationssidorna som har undersökts då de är 

det första som möter läsaren och ger ett omedelbart intryck genom bilder och text. I 

kombination med detta har även respektive gyms beskrivning av träning observerats. Här har 

vi tittat på hur gymmen profilerar sig och genom vilka typer av ord man marknadsför sig. För 

att hålla respektive gym anonymt kommer resultaten från denna observation presenteras ytligt 

utan direkta citat och beskrivningar. Observationerna från hemsidorna har sedan förts samman 

med fältanteckningarna från de deltagande observationerna för att ingå som del av det 

fortsatta kodningsarbetet. 

4.5 Kodning 
Det insamlade materialet har kodats enligt marginalmetoden. Metoden utgör ett smidigt 

förfaringssätt som innebär att koder antecknas i marginalen på ett utskrivet material. Detta 

utgör ett sorts sorteringsarbete och utförs för att identifiera mönster i materialet. På så vis 

underlättar marginalmetoden möjligheten att generalisera det empiriska materialet inför 

analysen av det kodade underlaget (a.a., 185). Fältanteckningarna från observationerna på 

gymmen kan sägas utgöra studiens primärmaterial då detta inhämtats och skapats i relation till 

uppsatsens frågeställning. Hemsidorna utgör vad Aspers beskriver som sekundärmaterial då 

författarna inte själva skapat materialet (165). Koderna skapades både induktivt och deduktivt 

genom bearbetning av anteckningarna, dels utifrån de mönster som kunde urskiljas i empirin 

och dels med hjälp av teorin. Genom kodningen skapades olika delmaterial som i analysen 

jämförs mot varandra. Det är för denna studie till exempel intressant att jämföra olika platser i 

gymmen för att ta reda på vem som är på vilken plats och vad som görs där. Eller i vilka 

situationer, och av vilka deltagare som olika sorters kommunikation sker. Materialanalysen 

kommer således att bestå av flera mindre analyser. Aspers menar att detta är nödvändigt då 

det inte är möjligt att analysera hela det empiriska materialet på en gång (a.a. 18). 
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Utifrån analysen med kodningen som grund ämnar denna studie tydliggöra och systematisera 

den tolkning som gjorts av materialet under kapitlet resultat och analys. Tolkningsmöjligheten 

utgör i denna uppsats en fördel jämfört mot en kvantitativ ansats som huvudsakligen arbetar 

med förutgivna kategorier (a.a. 193). Kaijser och Öhlander (2009) menar att det är oklart 

huruvida det finns någon tydlig linje mellan beskrivning och analys. Därtill poängterar de att 

det är omöjligt att komma ifrån att all empiri är teoriberoende (86). Detta är något som vi 

hållit i åtanke under kodningsprocessen, där en del koder är kopplade till teorin.  

4.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2012) lyfter fram att det finns ett forskningskrav som är nödvändigt för 

utvecklingen av samhället och innebär att tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas och 

metoder förbättras. De framhåller därtill att det finns ett individskyddskrav som innebär att 

individer inte får utsättas skada eller otillbörlig insyn. Individsskyddskravet är enligt 

vetenskapsrådet utgångspunkten för forskningsetiska överväganden (Vetenskapsrådet 2012, 

5) Det finns fyra riktlinjer som vetenskapsrådet fastställt för individskyddet och dessa 

behandlas i tur och ordning nedan:  

 

1) Informationskravet, dvs. att informera deltagarna om syftet med uppsatsen/annat 

vetenskapligt arbete och vad det är man vill veta. Då denna studie inte ämnar uttala sig om 

enskilda individer utan snarare om mönster i olika gymmiljöer ansågs det inte nödvändigt att 

informera de tränande om vad som skulle undersökas. Att tala om detta hade riskerat ett 

onaturligt agerande och påverkat resultatet och studiens validitet. Alla deltagare är dessutom 

anonyma i texter och fältanteckningar och därmed blir informationskravet inte lika avgörande 

för individskydd i denna studie. 2) Samtyckeskravet, som handlar om att respondenterna 

måste få information om att deras deltagande är frivilligt och att de kan när som helst välja att 

inte delta. På unisexgymmet togs varken kontakt med gymmet eller deltagare inför, under 

eller efter observationer. Detta motiveras med att gymmet anses vara en offentlig plats som 

vem som helst kan få tillgång till. Däremot har kontakts tagits med kvinnogymmet innan 

observationerna där. Detta motiverades med att kvinnogymmet är en inrättning som inte alla 

har tillgång till. Den verksamhetsansvariga informerades om studien och att det insamlade 

materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Studien fick därmed dennas medgivande och 

samtycke till de dolda observationerna. 3) Konfidentialitetskravet innebär att respondenternas 

anonymitet bör garanteras. Eftersom varken namn på de studerade gymmen eller deltagarna 

kommer att presenteras ämnar studien uppfylla detta krav. 4) Nyttjandekravet handlar om att 

all den information som forskaren får av respondenterna endast ska användas i det syfte som 

har angetts till respondenterna. Den information som observationerna genererat används 

endast för studiens syfte och vill på så sätt svara upp till nyttjandekravet, vilket underströks 

för kvinnogymmets verksamhetsansvariga.  

 

På så vis har vi i denna studie sökt värna om individskyddet och leva upp till de krav som 

ställs på etisk forskning. 
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5 Resultat och analys 
Under detta avsnitt kommer resultatet och analysen av observationerna att beskrivas och 

förklaras. Kapitlet inleds med en begreppsförståelse av de gymtermer som används. Sedan 

följer resultatet av observationerna inom gymmen, samt en analys inom varje resultat. 

Resultatet presenteras i olika teman som beskriver olika aspekter av vad som händer inom 

gymmen. De teman som presenteras är: Hur hemsidorna typifierar sina träningssubjekt, 

Speglarnas, maskinernas och de fria vikternas symboliska betydelse, Det dubbla underläget – 

kvinna med idealbrytande kropp, Att ta plats eller flytta runt och Kommunikationens 

kunskapsöverföring. Resultaten kommer att belysas ytterligare med utdrag från de 

fältanteckningar som har gjorts (KG=kvinnogym, UG=Unisexgym). Alla teman följer på 

varandra och analysen ger allt eftersom en fördjupande kunskap om gymmen och de 

förutsättningar som ryms däri genom att relatera resultaten till varandra.  

 

En snabb genomgång om vad som har tagits upp tidigare i uppsatsen vad gäller syftet och den 

tidigare forskningen kan vara nödvändigt för att återknyta till studiens utgångspunkter och 

bakgrund. Syftet som klargjorts i inledningen är att undersöka hur förutsättningar för kvinnors 

tränande formas av olika gymmiljöer. Syftet har avgränsats till tre forskningsfrågor: Vad för 

interaktionsmönster ger könsfördelningarna upphov till i de olika gymmen? Hur skapas 

normer och regler i interaktionerna på gymmen? Och vilka roller reproduceras och 

rekonstrueras på gymmen och hur går detta till?  

 

Denna uppsats kommer, liksom viss del av den forskning som idag bedrivs inom fältet, att 

förhålla sig till hur kön är konstruerat och görs performativt i gymkulturen och hur detta 

återskapar manliga och kvinnliga normer. Uppsatsen förhåller sig även till hur tidigare 

träningsmönster har skapats i gymmet och hur detta hänger samman med den historiska 

begränsningen av kvinnors tränande, den så kallade svaghetsmyten.  

5.1Gymmets olika användningsområden– en begreppsförståelse 
För att så långt som möjligt erbjuda en förståelse för resultatet och de termer som används ges 

här en förklaring av vissa termer som kommer användas i fortsättningen för att förklara och 

beskriva olika händelser i gymmen.  

 

 Styrketräningsmaskiner 

o På unisexgymmen så står detta för maskiner, för att träna specifika muskler 

eller muskelgrupper, med inställningsbara vikter efter förmåga. Ställningarna 

kallas maskiner men hjälper inte till att fysiskt utföra övningen, men begränsar 

rörelsen i en specifik riktning, det vill säga att rörelseomfånget avgränsas. 

Däremot är de flesta maskinerna utrustade med beskrivningar om hur man 

sitter, hur man ska ställa in olika vinklar för rörelse, vilka muskler som tränas 

med mera.  

o Kvinnogymmens styrketräningsmaskiner fungerar lika begränsade av rörelser 

som maskinerna på unisexgymmen. En väsentlig skillnad är dock att dessa 

styrketräningsmaskiner inte har några vikter att ställa in utan fungerar med 

hjälp av luftmotstånd, där motståndet regleras efter hur mycket man tar i. I 
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samband med dessa maskiner så finns det på kvinnogymmet en lampa som 

indikerar när du ska träna och när du ska vila. 

 

 Fria vikter/fria - vikterområde – Områden på gymmen som domineras av hantlar och 

skivstänger med olika vikter eller reglerbara vikter. Det kan även finnas utrymme för 

bänkar och ställningar för styrkeövningar med mera. I dessa områden tränar man i 

”fria” rörelser; alla rörelser utförs således med kunskap om vilken kroppsdel som för 

tillfället ska tränas. Det finns inga utomstående krafter eller strukturer som begränsar 

rörelseomfånget. 

 

 Konditionsmaskiner – Cyklar, löpband och crosstrainers är de vanligaste 

konditionsmaskinerna. Konditionsmaskiner är som det låter maskiner för att träna upp 

konditionen och används även för uppvärmning. 

 

 Stretchmatta – Områden på gymmen som avgränsas av en gummimatta där folk tränar 

och stretchar med eller utan redskap. Inom detta område går det att träna själva, två 

och två eller i små grupper.  

 

 Pass – Pass är träning i grupp som leds av en passinstruktör. Det finns en mängd av 

olika pass på de olika gymmen, allt från gruppgymnastik, dans, boxning, 

skivstångsträning och spinningpass. Oftast sker dessa pass i separata rum från 

gymdelen, ibland går det dock att se in i dessa rum på grund av glasväggar. 

5.2 Hur hemsidorna typifierar sina träningssubjekt 

5.2.1 Resultat 

Via hemsidornas marknadsföring framgår att unisexgymmen respektive kvinnogymmet riktar 

sig till olika målgrupper. På ena unisexgymmets presentationssida fanns det bilder på barn, 

oftast i samband med text om hur man kombinerar barn och träning i sin vardag. Här tycks 

man rikta sig mot personer mitt i livet. På det andra unisexgymmets hemsida syns bilder av 

yngre kvinnor och män som är mitt inne i en träningsaktivitet. Presentationssidan uppvisar 

mycket starka färger och kantiga dekorationer. Målgruppen man här tycks rikta sig till 

förefaller något yngre och utmaningssökande. Båda unisexgymmens bilder är vanligen 

ljussatta på ett dramatiskt sätt och ger ett ”tufft” intryck. Kvinnogymmets 

presentationshemsida har mjuka färger med runda grafiska mönster och det florerar bilder på 

tränande äldre kvinnor med runda former utan synliga muskler. Hemsida välkomnar de som 

inte är vana att träna och de som har olika typer av ”problem” som deras gym erbjuder hjälp 

för, exempelvis övervikt och känslan av att bli iakttagen. 

 

Om man tittar på hemsidornas beskrivning av träning och utbud möter man på kvinnogymmet 

att alla är välkomna om de är kvinnor men det radas upp punkter på vilka som passar bäst in, 

där det bland annat nämns övervikt eller okunskap om träning. Man poängterar att träningen 

ska vara enkel och kan ta kort tid. Träningen framställs som en aktivitet för välbefinnande och 

viktminskning vilket tyder på en viss resultatinriktning. Man vänder sig särskilt till dem som 
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behöver hjälp för att lyckas med sin träning och poängterar det svåra i att på egenhand skapa 

bra rutiner. De unisexgym vi valt att studera uttrycker att alla är välkomna att träna hos dem 

och att det ska vara enkelt att träna. Men de poängterar dock att träning hos dem bör ske 

seriöst och ge resultat. 

5.2.2 Analys 

Respektive gym riktar sig till något olika målgrupper. Kvinnogymmets hemsida riktar sig 

uteslutande till kvinnor, medan unisexgymmens hemsidor riktar sig till både kvinnor och män. 

Således kan unisexgymmet på ett sätt betraktas som mer inkluderande än kvinnogymmet. 

Däremot finns en risk att man som ovan och okunnig inte känner sig inkluderad genom 

marknadsföringen på unisexgymmens hemsidor som framstår som tuff och seriös. 

Kvinnogymmets hemsida i sin tur bedömer vi som mer välkomnande för den oerfarna 

kvinnan. På så vis kan det sägas ha skapats en plats för oerfarna kvinnor, men inte för män, 

vilket implicerar att det är kvinnor som är de okunniga och behöver denna plats. Att 

kvinnogymmet betonar svårigheten i att lyckas på egen hand ger dessutom ett visst intryck av 

att man riktar sig till en målgrupp med bristande självständighet. Därmed kan det tolkas som 

att den tränande individen på kvinnogymmet konstrueras som oerfaren och osjälvständig, 

egenskaper som hänger samman med svaghetsmyten. På kvinnogymmets hemsida finns alltså 

en tydligare association mellan att träna, oerfarenhet och att behöva hjälp än det finns på 

unisexgymmens hemsidor. Det man lockar med är alltså inte bara ett särskiljande från män, 

detta särskiljande är också nära förknippat med en viss kravlöshet när det kommer till andra 

normer som ofta gäller på gymmet. Kvinnor som man vill locka till gymmet tycks alltså 

implicit framställas som i behov av just denna särskildhet. Detta medför en risk att kvinnorna 

på kvinnogymmet agerar i enlighet med detta och reproducerar denna kvinnoroll, och 

svaghetsmyten, som naturlig. Samtidigt som exkluderingen av män medför att män inte ska 

inta denna roll. Det kan även vara så att de kvinnor som söker sig till kvinnogym intagit 

denna roll innan de börjat träna där, med följden att platsen blir tilltalande, för att man känner 

igen sig i denna roll, och förstärker den än mer.  

 

Vidare bedöms kvinnogymmen via sin hemsida förmedla intrycket av att söka utgöra en bakre 

region för kvinnorna. Genom att, när det kommer till träning, åberopa välbefinnande snarare 

än utmaning tycks man söka erbjuda alternativa träningsnormer för kvinnor. Kvinnogymmet 

framställer sig därmed som att de utgör en respit för kvinnorna att komma bort från de 

träningsnormer som råder på unisexgymmen. Här verkar tanken vara att man ska kunna träna 

utifrån sig själv och sina behov, på ett enkelt sätt. Unisexgymmen kan i sin tur betraktas som 

en främre region där normer och ideal efterföljs och återskapas. På deras hemsidor åberopar 

man den klassiska gymkulturen där kroppen ska formas genom hård träning. För att förstärka 

denna kontrast säger kvinnogymmen att man i deras lokaler slipper bli uttittad. Med andra ord 

antyder man att det i deras gym finns mer utrymme för normbrytande. Detta kan tolkas som 

en framväxande ny rådande konsensus som fungerar som en motdefinition och utmaning av 

den hegemoniska gymordningen. Det kan på så vis ses som ett försök av kvinnogymmet att 

utmana de klassiska gymnormerna och förändra kvinnors träningsförutsättningar. Detta 

förefaller positivt men könsseparationen verkar problematisk här eftersom denna ”bakre 

region” exkluderar män. Detta implicerar att män hindrar kvinnorna från att slappna av. Här 
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tolkar vi det som att det skapas en reproduktion av föreställningar om att det just är kvinnor 

som är i störst behov av att skyddas från sådana normer. Att tillsammans med detta utpeka 

män som ett störningsmoment för kvinnor tycks vara att göra skillnad på könen. Denna 

differentiering är ett exempel på hur olika kön konstrueras performativt. Och i och med detta 

särskiljande torde det vara lätt att könsbundna normer lever kvar även om de förändras. Att 

olika normer gäller för respektive kön tycks problematiskt då det hämmar individers 

handlingsmöjligheter. Dessa normer reproduceras dock inte enbart av hur man riktar sig mot 

sin målgrupp, utan även genom gymmens inredning av deras utbud, vilket vi ska se i följande 

avsnitt. 

5.3 Speglarnas, maskinernas och de fria vikternas symboliska betydelse 

5.3.1 Resultat 

De olika gymlokalerna delar många likheter, bland annat har samtliga gym som observerats 

de inslag som förväntas på ett modernt gym. Alla gymmen erbjuder olika pass, alla har 

styrketräningsmaskiner, alla har konditionsmaskiner, alla har en stretchmatta och alla har fria 

vikter. Det som däremot särskiljer gymmen är omfattning och placering av träningsutbudet. 

Unisexgymmen har långa rader av hantlar och skivstänger som är uppradade framför speglar 

och dessa tar därmed ganska stor plats inne på gymmen. Hantlarna på unisexgymmen är 

sorterade i viktordning från den lättaste till den tyngsta vikten. De största hantlarna är så tunga 

att ingen person observerades använda dem under tiden för datainsamlingen. Följande 

anteckning ger en bild av de studerade unisexgymmens utformning ”Det finns två vägar in i 

gymlokalen, en går förbi konditionsmaskinerna och den andra går direkt in i området för fria 

vikter. Går man in genom konditionsmaskinerna så går det att se de fria vikterna på grund av 

rummets utformning. Där kan man se vältränade killar med muskler lyfta tunga vikter, 

vikterna är placerade utefter en hel vägg och sorterade efter vikt. Går jag in i gymmet genom 

de fria vikterna så begränsas insynen till konditionsmaskinerna och de fria vikterna kommer i 

fullt fokus” (UG Obs). De speglar som finns på unisexgymmen är i princip tillgängliga oavsett 

var och vad man tränar då de utgör hela väggar inne på gymmet. Vissa områden har sämre 

tillgång till speglar då den valda aktiviteten till exempel är placerad mitt i rummet, men det är 

fortfarande så att man kan se sig själv på håll. 

 

På kvinnogymmet har området med de fria vikterna en liten yta och enklare utbud. Denna yta 

har en mindre spegel som endast är tillgänglig om man tränar just där, i övrigt saknas det 

speglar inne i lokalen. Dessutom saknar kvinnogymmets styrketräningsmaskiner vikter då 

dessa regleras av luftmotstånd och hur hårt man tar i. ”De första maskiner som möter ens blick 

när man träder in i gymmet är konditionsmaskiner. Lokalen rymmer även 

styrkträningsmaskiner. (Dessa ska vara anpassade för kvinnor, styrs av luftmotstånd och 

saknar viktinställning vilket gör dem enklare att ställa in, berättade föreståndaren vid en 

rundvandring av gymmet). Det finns även en liten hörna med fria vikter, utbudet där är dock 

magert och några tyngre vikter i klass med de som ligger längs spegel på unisexgymmet ser 

jag inte. Området är dock mycket litet och det tycks svårt att få plats med mer än två högst tre 

personer att träna där samtidigt” (KG Obs). Observationerna visade dessutom att 
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konditionsmaskinerna var väldigt populära. ”Senare fylls gymmet på med människor som 

intar konditionsmaskinerna, vid ett tillfälle uppstår kö till löpbanden” (KG Obs). 

 

Kvinnogymmet rymmer även ett stort utbud av cyklar som används till spinningpass intill 

resterande träningsredskap i lokalen. Dessa cyklar har en sådan placering i rummet att de inte 

är möjliga att undvika då man tränar annat inne på gymmet. Pågår ett spinnigpass i rummet så 

blir det omöjligt att missa då musiken höjs och passledaren ger instruktioner och manar på i 

högtalare. På unisexgymmen sker dessa typer av pass i separata rum som inte är synbara på 

detta sätt från resten av gymmet. 

5.3.2 Analys 

Vid en första anblick ter sig möjligheten till val av träningsform på de båda gymmen 

likartade. Möjligheter att göra det mesta finns tillgängligt genom utbudet. Däremot tycks 

inredningen på kvinnogymmet skapa vissa ”förslag” för hur träningen bör bedrivas och vad 

som är målet med träningen. Även unisexgymmets inredning tycks rikta deltagarna agerande i 

rummet men med ett annat fokus. Förslagen sker dels genom speglar, dels genom 

träningsredskap och deras placering. 

 

Då speglar är en framträdande del i inredning på unisexgymmen är risken stor att man alltid 

medvetandegörs om sin kropp. Man blir ständigt påmind om kroppen, denna görs hela tiden 

till ett socialt objekt. Vare sig man springer på löpband eller med maskiner eller stretchmatta 

så finns det alltid en spegel tillhands. Denna blir till en slags symbol för kroppsfokus och 

riktar därmed deltagarnas blickar mot kroppens utformning och det estetiska värdet. Spegeln 

blir på så vis definierande för rummet och signalerar en uppmuntran att avgöra sina resultat 

och korrigera sin teknik. Även de största hantlarna, som inte nyttjades under observationerna, 

symboliserar att det alltid går att förbättra sina resultat. Unisexgymmen framstår således som 

resultatfokuserade vilket stämmer med hemsidornas profilering och beskrivning av träning 

där det påpekas att man ska få ut maximalt av sin träning (se avsnitt 5.2). Speglar och hantlar 

kan betraktas som symboler varigenom institutionen riktar handlandet hos dess medlemmar. 

Dessa symboler, tillsammans med hemsidorna, kan ses som en resultatinriktad inramning för 

deltagarna som blir en del av deras definition av situationen.  

 

I och med att kvinnogymmet endast har en liten spegel så hamnar inte kroppen i fokus på 

samma sätt för individen själv. Att man på hemsidan premierar viktminsking indikerar att det 

finns ett visst resultatfokus men det ska inte genomsyra hela lokalen. Avsaknaden av speglar 

utgör ett sätt att slippa bedöma sig själv konstant vilket i sin tur stämmer överens med 

kvinnogymmets beskrivning av sig själva som inriktade på välbefinnande (se avsnitt 5.2). 

Speglarna blir, tillsammans med ett mindre utbud av fria vikter och styrketräningsmaskiner 

utan vikter, den inramning som kvinnogymmet för med sig. Här blir förutsättningarna för 

deltagarnas definition av situationen således annorlunda mot unisexgymmens. Denna 

inramning kan verka utmanade för den hegemoniska gymordningen. Genom att rikta 

handlandet bort från de fria vikternas betydelse för formandet av kroppen och speglarnas 

riktning till kroppens estetik kan kvinnogymmen tolkas som en parallell institutionaliserande 
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process där andra värden får utrymme att formas; värden som riktar sig mer till välbefinnande 

än resultat och där kvinnogymmet blir till en egen institution.  

 

Träning som välbefinnande och okonstlad tycks som ett fördelaktigt koncept på gym men det 

är en inramning som enbart ges kvinnor. Detta kan dels tolkas som att män inte bedöms passa 

ihop med en sådan inramning, dels att kvinnors välbefinnande i träningssammanhang bedöms 

förbättras utan män på samma område. Även om kvinnogymmet framhåller att träningen bör 

handla om välbefinnande hellre än traditionellt tränande tycks dess inredning rikta deltagarna 

till att träna på ”kvinnligt” sätt. Genom att erbjuda ett enklare utbud av fria vikter och 

samtidigt förlägga denna yta till ett mindre hörn, samtidigt som konditionsmaskiner får en stor 

plats, verkar kvinnogymmet skapa en implicit uppmaning för deras deltagare att träna annat. 

Att spinningpassen här sker bland de övriga maskinerna och redskapen ger denna 

träningsform en större plats än vad den får på unisexgymmen där den istället trängs undan till 

separata rum. Även här tycks institutionen rikta hur dess medlemmar bör handla och utesluter 

därmed andra träningsmöjligheter i förväg. Den mening som skapas genom deltagarnas 

interaktion med rummet torde bli att motionscyklarna symboliserar kvinnlig träning medan 

fria vikter symboliserar manlig träning. Detta kan betraktas som en slags social kontroll då 

individer anpassar sig efter detta och handlandet riskerar att bli förgivettaget och befästas.  

 

En möjlig tolkning, å ena sidan, är att kvinnogymmet är inrett efter målgruppens förväntade 

preferenser, det vill säga, med kvinnligt kodade träningsformer så som konditionsmaskiner.  

Å andra sidan kan det även tänkas att då kvinnogymmet valt att exkludera män så vill 

kvinnogymmet på samma gång differentiera sig från unisexgym och manligt kodade 

träningsformer (fria vikter till exempel) och därmed erbjuda målgruppen andra alternativ. 

Denna differentiering kan förstås som en konsekvens av samhälleligt förgivvettagande av 

könsskillnader. Att styrketräningsmaskinerna på kvinnogymmet styrs av luftmotstånd och 

saknar viktinställningar, av förenklingsskäl, är ett exempel på hur denna differentiering tar sig 

i uttryck. Det förefaller fördelaktigt att erbjuda andra möjligheter om unisexgymmens 

alternativ inte lämpar sig för alla. Oavsett anledning till inredningens utseende så erbjuder 

kvinnogymmet dock endast denna typ av styrketräningsmaskiner och i samband med det 

mindre utbudet av fria vikter riktas deltagarna mot de alternativa maskinerna. Kvinnogymmet 

sätter därigenom en gräns för deltagarnas möjligheter att engagera sig i manligt kodade 

träningsformer. Att männen exkluderas innebär dessutom att de inte får möjlighet att engagera 

sig i detta ”kvinnliga” alternativ. På så vis reproduceras institutionaliseringen av vissa 

träningsformer som kvinnliga och andra som okvinnliga. Då denna alternativa träningsform 

enbart ges till kvinnor antyds att kvinnor behöver andra alternativ än män. Detta skulle kunna 

ses som ett tecken på svaghetsmyten då det implicerar att kvinnor behöver andra, enklare 

träningsredskap. På så sätt konstrueras män och kvinnor performativt än en gång då de 

framställs som olika grupper med olika behov.  
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5.4 Det dubbla underläget – kvinna med idealbrytande kropp 

5.4.1 Resultat 

Något som uppmärksammades under observationerna var att deltagarnas fysik skilde sig åt 

mellan gymmen, och då mellan kvinnor på unisexgym och kvinnorna på kvinnogymmet. Dels 

var många av deltagarna på kvinnogymmen större än de på unisexgymmen. De individer som 

tränade på kvinnogymmen var överlag längre ifrån rådande kvinnliga kroppsideal. ”Upplevde 

det som att flera som var där hade ”besvär” med kroppen i högre utsträckning än på 

Unisexgymmet (övervikt framförallt)” (KG Obs). Kvinnorna på unisexgymmen passade desto 

mer in på kvinnliga ideal. Samtidigt hade kvinnogymmet en högre medelålder (40 plus) bland 

sina deltagare än vad unisexgymmen hade, oavsett tid på dygnet. Dessutom var det vanligt att 

deltagarna på kvinnogymmet använde hörlurar och bar smink och smycken. ”Flera hade 

smycken (halsband, armband, klocka) och en kvinna hade sina glasögon på hjässan. 

Medelåldern var något högre (40-50) men även ett par tjejer i tonåren befann sig i lokalen” 

(KG Obs). 

 

På unisexgymmen var det mer blandade åldrar, medelåldern där var runt 25 men 

åldersfördelningen varierade beroende på tid på dygnet. På förmiddagarna var det på 

unisexgymmen generellt äldre deltagare som tränade i gymmet. Eftermiddagarna och 

kvällarna utmärktes av yngre deltagare i gymmet även om det inte alltid var så i lokalerna i 

stort. ”Vid de fria vikterna är det mycket män, med linnen och tatueringar, eller collegetröjor 

som täcker allt och gör att man ser än större ut. Inne på gymnastikpasset är det nästan bara 

medelålders (eller äldre) kvinnor som tränar” (UG Obs). Oavsett vilken åldersgrupp som 

befann sig i rummen på unisexgymmen var smink och smycken sällan förekommande. På 

dessa gym var det dock betydligt högre andel kvinnor än män som använde sig av hörlurar.  

5.4.2 Analys 

Att kvinnorna på unisexgymmen skiljer sig från kvinnogymmets deltagare är en rimlig 

konsekvens av att gymmen profilerar sig på olika sätt utifrån den avsedda målgruppen. 

Observationerna visade att deltagarna på kvinnogymmet generellt sett är större och äldre än 

på unisexgymmen. När kvinnogymmet då via sina hemsidor riktar sig till oerfarna och 

osjälvständiga är risken att dessa attribut (större/äldre/oerfaren/osjälvständig) sammankopplas 

och blir en typifierad roll på gymmet, en kvinnogymsroll. Idén att just dessa grupper (större 

och/eller äldre) behöver hjälp och stöd är rimligtvis ett resultat av att de inte uppfyller 

samhällets normer där kroppen ska hållas i schack, vilket övervikt och åldrande i hög grad 

anses strida emot. Samtidigt är oerfarenhet och osjälvständighet egenskaper som förknippas 

med svaghetsmyten och verkar på samtliga kvinnor. Genom denna attityd skapas vissa 

handlingsmönster och en kontroll av individers beteenden. Att deltagarna på kvinnogymmet i 

hög grad är äldre och större tyder på att de genom den generaliserade andre sannolikt 

internaliserat attityden att dessa attribut inte hör hemma på unisexgym. Kvinnogymsrollen 

som tycks skapas blir idealbrytande vilket riskerar att de som tillskrivs den hamnar i ett 

underläge jämfört med de som anses uppfylla idealen. Då gym fortfarande till viss del 

betraktas som en manligt definierad institution är det rimligt att tänka sig att de kvinnor som 

inte uppfyller samhällets ideal känner ett dubbelt underläge på unisexgymmen. Det första 

underläget handlar om att de är kvinnor i en manligt kodad kultur. Det andra underläget rör 
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deras kroppars idealbrytande, vilket inte sammanfaller med unisexgymmens träningsnormer. 

Att vissa kvinnor därför söker sig till separata kvinnogym kan tolkas som ett försök att 

undkomma åtminstone ett av dessa underlägen, att man inte uppfyller kroppsidealen.  

 

Det faktum att kvinnogymmets deltagare i stor utsträckning avviker från de traditionella 

kroppsidealen säger något om hegemonin på unisexgym och vad som i tysthet trängs undan 

där, det vill säga kvinnor vars kroppar strider mot det rådande idealet. På unisexgymmen ges 

inte utrymme för denna form av kvinnlighet, den utgör en avvikelse som inte passar in i denna 

institution. De kvinnor som inte uppfyller kroppsidealen ges istället ett isolerade rum, 

kvinnogym, vars inramning svarar bättre mot deras ”avvikelse”. Dock kan det antas att även 

andra grupper än kvinnor exkluderas genom unisexgymmens kroppsfokuserade inramning. 

Det faktum att män, vars kroppar avviker mot det manliga kroppsidealet, inte ges separata 

rum kan tolkas som en konsekvens av att gymmet trots allt betraktas som en manlig domän 

och förväntas vara bekväma och självständiga i den miljön. Män tycks därmed inte kunna 

drabbas av detta dubbla underläget. Men i och med unisexgymmens inramning är det rimligt 

att även män med idealbrytande kroppar och oerfarenhet känner sig malplacerade i denna 

institution. Att just kvinnors idealbrytande erbjuds ett annat alternativ kan ha att göra med 

deras prenumeration på svaghetsmyten.  

 

Att tilldelas en plats där denna avvikelse inte undanträngs torde resultera i en mer obunden 

kvinnoroll, där kroppsidealen inte är lika framträdande. Kvinnogymmets eventuella utmanade 

och nya institutionaliseringsprocess torde tyda på möjligheter för detta. Men deltagarnas 

användning av smink och smycken visar att man genom dessa teckenförmedlare visar upp en 

fasad och trots allt är knuten till ett rollframträdande som traditionellt kopplats till att vara en 

”riktig” kvinna. Dock kan dessa attiraljer utgöra en del i en bakre region. Att smycken och 

smink inte förekommer i samma utsträckning på unisexgymmen kan bero på att de inte anses 

passa in där och betraktas som normbrytande. Att få uppträda som ”en riktig kvinna” kan 

alltså även fungera avslappnande om det är i smycken och smink man faktiskt känner sig som 

sig själv. Det faktum att merparten av kvinnogymmets deltagare använder sig av olika 

utsmyckningar gör dock detta till en norm där. Avsaknad av smink och smycken blir då 

avvikande och tycks inte bryta med rådande samhällelig attityd. Det innebär i så fall, återigen, 

en reproduktion av den ”riktiga” kvinnan.  

 

Det förefaller som att kvinnogymmet hamnat i en paradox då de erbjuder ett gym där 

deltagarna ska få undkomma sitt kvinnliga underläge, genom möjligheten att omkonstruera 

och utmana gymkulturen och synen på ”rollen” som kvinna men samtidigt fastnar i gamla 

institutioners handlingsätt och tankemönster. På kvinnogymmet konstrueras istället kvinnan 

som differentierad från mannen, och deltagarna tycks anamma kvinnorollen än mer än 

kvinnorna på unisexgymmen.  

 

Unisexgymmens resultatinriktade approach riskerar att avskräcka idealbrytande kvinnor från 

att söka sig till dessa unisexgym även om de upplever könsfördelningen i sig som irrelevant. 

Vissa kvinnor som söker sig till gym riskerar därmed att ”tvingas” vända sig till kvinnogym 

och separera sig från männen för att inte utgöra en avvikelse på unisexgym. Det är inte 
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otänkbart att en kvinna som betraktar sig själv som oerfaren skulle vända sig till ett 

unisexgym som profilerade sig mer mot hennes behov av hjälp. När hon istället tränar på 

kvinnogymmet tycks hon riskera att formas av dess inramning, som i denna studie visats 

avgränsa kvinnornas brukande av manligt kodade träningsformer (Se avsnitt 5.5). 

5.5 Att ta plats eller flytta runt 

5.5.1 Resultat 

Under observationerna uppmärksammade vi att kvinnor och män uppehåller sig olika länge 

vid olika stationer. Det är främst män som tränar vid de fria vikterna. Kvinnor på 

unisexgymmen tränar ofta vid konditionsmaskiner. En del kvinnor där tränar även 

styrketräning men tenderar då att använda styrketräningsmaskiner framför fria vikter. Träning 

med styrketräningsmaskiner fordrar stor rörelse i rummet då det inte är möjligt att träna olika 

muskelgrupper på en maskin som är avsedd för en enskild muskelgrupp. Individer som tränar 

med fria vikter behöver inte flytta sig i rummet. För dessa individer finns alla redskap 

tillgängliga på samma område och har man en plats så kan man bara byta ut hantlar och 

skivstänger. Konskevensen blir att denna typ av träning blir väldigt platsbunden i rummet. 

Kvinnor som i regel tränar med styrkemaskiner tenderar alltså att förflytta sig i lokalen medan 

män tenderar att uppehålla sig och ta plats bland de fria vikterna.  ”… en kvinna iakttogs 

bland styrketräningsmaskinerna. Hon stod utan maskin och utan att veta vad hon skulle göra. 

Hon tittade runt sig och stannade ibland och tittade på någon som tränade (då de inte såg) 

och såg allmänt vilsen ut. Hon valde tillslut rygglyftsmaskinen, gjorde 3 stycken repetitioner 

för att sedan springa och ta en maskin som blev ledig” (UG Obs) 

 

Det som utmärkte deltagarna på kvinnogymmet var att de i än högre grad än på 

unisexgymmen nyttjade konditionsmaskiner och väldigt sällan styrkemaskiner eller fria 

vikter. Konditionsmaskinerna på kvinnogymmet brukades vid samtliga observationer medan 

styrketräningsmaskiner och de fria vikterna endast nyttjades mycket kort vid enstaka tillfällen. 

”Under observationstillfället, ca två timmar, nyttjas styrkemaskinerna av endast två äldre 

kvinnor. Till en början är det lite folk i lokalen med senare fylls gymmet på med människor, 

det är konditionsmaskinerna som ockuperas i störst utsträckning.” (KG Obs) 

 

Observationerna visade att merparten av de kvinnor på unisexgymmen som nyttjar de fria 

vikterna flyttar sig från detta område om män är närvarande. På så vis finns det en tendens 

bland kvinnorna att nyttja de kvinnokodade träningsformerna, både på kvinnogymmet och 

unisexgymmen, även om en del kvinnor på unisexgymmen också visade ett intresse att bruka 

fria vikter. Dock kunde observationerna inte visa på några faktiska sanktioner mot de som 

överskred det könsbundna mönstret, varken uttalade eller outtalade.  

5.5.2 Analys 

Rummet på unisexgymmet ger i teorin deltagarna möjligheten att träna på mer varierade sätt 

än på kvinnogymmet. Observationerna visade dock att detta inte omsätts i praktiken utan 

kvinnor tenderar att, oavsett gym, bruka de mer kvinnligt kodade träningsformerna. Mönstret 

tycks dock inte skapas av att män och kvinnor i sig är olika, utan dels utifrån hur de 

träningsformer som respektive kön tenderar att uppehålla sig vid är uppbyggda, dels utifrån 
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att de lämpar sig för att forma kroppen efter de olika könsidealen. Fria vikter är framförallt 

användbart för att bygga muskler medan konditionsmaskiner lämpar sig för att förbränna fett. 

Men en effektiv fettförbränning uppnås bäst med kombinerad styrketräning (Donnelly et al. 

467). Att många kvinnor på unisexgymmen tränar med styrkemaskiner kan eventuellt bero på 

att man vill effektivisera en reducering av fett. Detta då fettförbränning samspelar med det 

smala kvinnliga idealet, något som kan betraktas som en effekt av svaghetsmyten då kvinnan 

förväntas vara mindre än mannen.  

 

Alternativt kan resultatet tyda på att kvinnliga ideal på unisexgymmen förändras och rör sig 

mot det mer muskulösa och att maskinerna nyttjas för muskelbyggande. Dock krävs något 

mer som motivering till varför kvinnorna då undviker de fria vikterna. En möjlig förklaring är 

att detta område länge utgjort en exklusiv kultur för män. Att männen fortfarande uppehåller 

sig tämligen platsbundet vid detta område kan göra att de sociala regler som skapats i denna 

kultur till viss mån lever kvar. En sådan regel skulle kunna vara att man i detta område bör 

sträva mot större muskler. Kvinnor som då vistas där i syfte att förbränna fett kan då anses 

bryta mot konventioner och riskerar att stämplas som avvikande. Ett sådant beteende skulle 

skapa oenighet och att kvinnorna undviker de fria vikterna kan således ses som en 

regeltillämpning för att upprätthålla rådande konsensus angående gymmets kultur och 

rollutövning. Däremot har observationerna på unisexgymmen inte visat att männen avsiktligt 

utför några sanktioner eller kontrollmekanismer mot de kvinnor som använder manligt kodade 

träningsformer. Detta tyder på att det inte är männens handlingar som utgör hinder för 

kvinnors tränande. Till stor del tycks det vara en bild av och förväntningar på männen som 

gör att kvinnorna håller sig undan. Att kvinnorna undviker eller förflyttar sig från de fria 

vikterna tycks handla om att man följer regler som utgör en del av deras definition av 

situationen. Regler som till stor del verkar skapats i samhället snarare än på gymmet. Denna 

definition kan dock ha påverkats av faktiska stigmatiseringar i gymmet. Då vi inte kunde 

observera sådana tolkar vi det dock som att definitionen även kan skapas genom den 

generaliserade andre, det vill säga generaliserade samhälleliga attityder, och gymmens 

profilering.  

 

Då kvinnogymmet exkluderar män och profilerar sig som ett område där man slipper känna 

sig uttittad förstärks denna ovannämnda mansbild. Detta blir problematiskt när den inte tycks 

stämma överens med de observerade männens agerande. Vi utesluter inte att vissa kvinnor 

som vänt sig till kvinnogym faktiskt blivit stigmatiserade av män men vill ändock 

problematisera att samtliga män exkluderas från sådana institutioner. Rimligtvis finns det 

även män som blivit stigmatiserade av andra män och kvinnor som stigmatiserar män och 

andra kvinnor. När könen tillskrivs skilda egenskaper uppstår olika roller som för med sig 

vissa handlingsdispositioner genom den generaliserade andre. Risken blir att könen agerar i 

enlighet med deras rolls förväntningar vilket torde reproducera och förstärka skälet till att 

kvinnor anses behöva separeras från män. 
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5.6 Kommunikationens kunskapsöverföring 

5.6.1 Resultat 

Observationerna visade att de individer som tränar i grupp eller blir instruerade i sin träning 

tenderar att stanna längre bland de fria vikterna, oavsett kön. Dock visade observationerna att 

det främst är män som instruerar andra. ”Under Observationen vid konditionsmaskinerna 

kommer det 3 killar, dessa värmer bara upp för att sedan gå till styrketräningsmaskinerna. 

De två vältränade killarna hjälper den 3e killen med hur man lyfter och vad maskinen tränar 

för muskler” (UG Obs) 

 

Den verbala kommunikationen mellan olika deltagare på samtliga gym sker i begränsad form. 

På unisexgymmen är det främst män som står för den verbala kommunikationen mellan 

deltagare som inte känner varandra. Kommunikationen handlar vanligen om när någon är klar 

med sin aktivitet. ”Det förekommer viss kommunikation mellan kvinnor som känner varandra. 

Män som känner varandra kommunicerar i sin tur mycket. Kvinnor talar inte med obekanta 

personer medan män ställer frågor till obekanta män och kvinnor, exempelvis ”har du många 

set kvar?”, ”kan jag använda den här?” (UG Obs).  

 

Kvinnor på både kvinnogymmen och unisexgymmen kommunicerar sällan öppet. Dock 

upptäcktes att deltagarna på kvinnogymmen kommunicerar än mindre än kvinnorna på 

unisexgymmen. ”Samtliga löpband är under hela observationstillfället upptagna och en äldre 

kvinna på ett av dessa har hörlurar i öronen. Det sker ingen muntlig kommunikation mellan 

gymdeltagarna och heller inga sneglingar, snarare verkar de kvinnor som är på plats vara 

väldigt inne i sitt eget och knappt noterar att det finns andra där. Denna avsaknad av 

kommunikation känns nästan onaturlig på ett gym. När jag sedan byter om i 

omklädningsrummet är även 4 andra kvinnor där, när en av dessa lämnar rummet säger hon 

hejdå till oss som är kvar (utan att hon känner någon av oss) och jag märker att det är första 

gången jag hör någon yttra något. De andra tycks häpna och någon svarar ett trevande hejdå 

tillbaka.” (KG Obs) Män som tränar i par vid de fria vikterna, talar ofta med varandra då de 

vilar. Kommunikationen kan röra det mesta men stor del gäller träningen. Killar tenderar 

därmed att i gymmet överföra kunskap om träning mellan varandra på ett sätt som kvinnor 

sällan gör.  

 

Den mindre verbala kommunikationen ter sig på olika sätt vid olika träningsområden. Vid 

konditionsmaskinerna sker nästan ingen verbal kommunikation. Detta kan dels bero på att 

ljudet är högt från maskinerna och dels att de flesta har hörlurar på sig. Att tala andfådd av 

konditionsträning är även det ett hinder. Oavsett vilket gym som observerats tenderar blickar 

som riktas mot varandra att snabbt vridas bort. Om det händer att folk inspekterar andras 

träning så sker detta i rörelse mellan maskinerna och är svårt att uppfatta av den som är inne i 

en övning. Vid de fria vikterna är deltagarna mer stillastående och avsaknaden av rörelse i 

rummet tycks medföra att man tittar sig runtomkring och observerar andra som tränar. På så 

vis tenderar deltagarna att dröja kvar med blickarna längre vid de fria vikterna än vid 

styrketräningsmaskinerna. Dessa blickar riktas både mot kvinnor och män. 
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5.6.2 Analys 

Kommunikationen får betydande effekter för gymmets kultur. Det är tänkbart att området med 

fria vikter förstärks som manligt i och med att män lär upp varandra i träningsformen. 

Observationerna visade att yngre kvinnor också blir instruerade, men i liten utsträckning. Det 

kan tydas som att männen genom detta konstrueras som bärare av kunskap och suveräner på 

området och därmed bevarar sin roll och status i gymmet. Denna typifierade manliga roll 

tycks därmed utgöra en kontrast till kvinnogymsrollen och exemplifierar en ojämn 

maktordning mellan könen. 

 

En möjlig förklaring till att denna struktur fortlevt i gymkulturen kan vara att de flesta kvinnor 

inte har introducerats bland de fria vikterna. Man har därmed inte internaliserat den typen av 

kommunikationsform, varken den verbala eller den kvardröjande blicken. Kvinnor 

socialiseras snarare till att inte ta plats på gymmet, till följd av svaghetsmyten, och att träna 

själva efter de kodade redskapen. På konditionsmaskiner, som är kvinnlig kodade, har 

dessutom de flesta deltagarna hörlurar vilket kan tolkas som ett slags avståndstagande. Även 

om det kan finnas andra skäl för gymdeltagarna att använda hörlurar så kan gesten att dessa 

nyttjas symbolisera att man tränar själv och inte söker kommunikation med andra deltagare. 

Det blir så att säga det överförda uttrycket, som inte nödvändigtvis stämmer med det utsända. 

Att hörlurar brukades mer av kvinnor än män innebär att detta ”kommunikationsundvikande” 

riskerar att betraktas som ett förgivettaget kvinnligt beteende.  

 

På kvinnogymmet saknas verbal kommunikation och blickar vänds snabbt bort från andra 

tränande och de flesta har hörlurar. Detta kan ses som att kvinnorna har tagit med sig det 

internaliserade ”kvinnliga” gymagerandet in till ”sitt” gym. Kvinnogymmen tycks förstärka 

detta kvinnliga agerande i att styrketräningsmaskinerna visar när övningen är färdig. Dels 

konstruerar detta deltagarna som okunniga, dels medför det att ingen behöver ”störa” någon 

annan genom att fråga när personen är klar. Kvinnogymmet tycks på så vis återskapa 

kommunikationsundvikandet och hålla tillbaka kvinnors platstagande på gymmet. En möjlig 

konsekvens av detta är att svaghetsmyten förstärks, och detta inte av män för att bevara en 

maktposition, utan av kvinnor som uppmuntrar ”kvinnlighet”. Män i sin tur har ett mer verbalt 

kommunikationssätt då de bland annat frågar om hur länge någon har kvar på övningen. 

Dessa kan då upplevas ta mer plats och vara påträngande för de som inte är vana vid denna 

typ av kommunikation, inom denna avgränsade miljö tycks detta mestadels beröra kvinnor. I 

teorin rymmer kvinnogymmet en möjlighet för kvinnorna att våga bryta mot svaghetsmyten 

och ta för sig mer i gymmet när det tänkta hindret, män, inte är närvarande. Dock tycks inte 

detta uppnås i praktiken, dels för att deras maskiner hämmar kommunikationsmöjligheterna, 

dels för att det gymområde där mest kommunikation tycks ske (vid de fria vikterna), får en 

begränsad plats. Vi tolkar denna utformning av kvinnogymmet som en konsekvens av en 

förväntning på hur kvinnor beter sig i gymmiljöer, något som tycks bidra till att kvinnorna där 

också beter sig i linje med detta. 

 

Män och kvinnors olika socialisation på gymmen kan medföra att kommunikationen och 

kunskapsöverföringen fungerar som processer som reproducerar den maskulina gymkulturen. 

Kvinnogymmet kan tolkas som ett försök att bryta med den manliga gymkulturen för kvinnors 
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skull. Men då observationerna visat att deltagarna där tar än mindre plats och kommunicerar 

än mindre än kvinnorna på unisexgymmen tycks inte denna institution optimal för att främja 

kvinnors träningsförutsättningar. Sannolikt kan kvinnogymmet kortsiktigt sägas bidra till att 

träningsmöjligheten ökar för vissa kvinnor, men om detta även skulle vara fallet i ett mer 

långsiktigt perspektiv är mer osäkert. Detta då det kvinnogym vi observerat tycks reproducera 

och upprätthålla ett socialt konstruerat kön snarare än att ifrågasätta rådande norm. 
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6 Diskussion 
Följande avsnitt introduceras med en summering av de resultat vi kommit fram till genom 

denna studie. Därpå följer en analys av dessa resultat i förhållande till studiens teoretiska 

referensram och tidigare forskning på området. Därefter följer en diskussion kring metodens 

inverkan på resultatet som följs av vår slutsats av denna studie. Slutligen framförs en 

diskussion kring hur studiens resultat kan användas i praktiken för vidare forskning. 

6.1 Summering av resultatet 
Syftet med undersökningen var att ta reda på hur kvinnors träning formas i olika gymmiljöer 

genom att besvara följande frågeställningar: Vad för interaktionsmönster ger 

könsfördelningarna upphov till i de olika gymmen? Hur skapas normer och regler i 

interaktionerna på gymmen? och Vilka roller reproduceras och rekonstrueras på gymmen och 

hur går detta till? 

 

Vi har i denna studie uppmärksammat att de olika gymmen via sina hemsidor riktar sig till 

olika målgrupper. Att kvinnogymmet riktar sig uteslutande till kvinnor kan ses som en 

performativ handling som skapar könen som differentierade från varandra. I samband med 

denna differentiering framställs män som ett hinder för kvinnors tränande, dels genom sin 

närvaro, dels för att de lagt grunden för den kultur som råder på unisexgym. Denna kultur 

tycks innebära vissa begränsningar för kvinnor, framförallt de som befinner sig längre ifrån 

det traditionella kroppsidealet. Kvinnogymmet framställs därmed som en bakre region utan 

störande element och med andra värderingar till träning. Här blir det dock avgörande att 

kvinnogymmets målgrupp endast är riktat till ett kön. Detta medför indikationen att det är 

kvinnor som besitter vissa attribut, i detta fall oerfarenhet och osjälvständighet vad gäller 

träning. 

 

Gymmens utformning visade att kvinnogymmet riktar sina deltagare att träna på vissa sätt, 

medan unisexgymmen på denna punkt är mer öppna för deltagarna även om det visade sig 

finnas olika träningsmönster för respektive kön. Då kvinnogymmet erbjuder alternativa 

styrkemaskiner och endast ett magert utbud av fria vikter sätter gränser för kvinnornas 

möjligheter att engagera sig i manligt kodade träningsformer. Samtidigt innebär exkludering 

av män att de inte får möjlighet att engagera sig i de ”kvinnliga” alternativen som öppnat upp 

för oerfarenhet. På så sätt konstrueras män och kvinnor performativt då de framställs som 

olika grupper med olika behov. I detta fall tycks det impliceras att kvinnors kroppar fordrar 

andra, lättare träningsformer än mäns kroppar vilket tycks reproducera svaghetsmyten. 

 

Vidare har vi observerat vissa skillnader mellan deltagarna på kvinnogymmet och kvinnorna 

på unisexgymmen. Dessa skillnader handlade om att kvinnogymsdeltagarna generellt sett var 

äldre, större och använde mer smink och smycken än kvinnorna på unisexgymmen. Då man 

som kvinna genom svaghetsmyten tillskrivs begränsande attribut, riskerar äldre och större 

kvinnor att hamna i ett dubbelt underläge på unisexgymmen till följd av kvinnlig 

könstillhörighet och att ens kropp inte uppfyller idealen. Kvinnogymmet kan ses som en 

motreaktion på detta och erbjuder dessa kvinnor en plats där de är mer välkomna. Denna 

motreaktion torde leda till en mer obunden kvinnoroll men den frekventa användningen av 
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smycken och smink tyder på ett framträdande som riskerar att reproducera detta som norm. 

Detta blir en paradox för kvinnogymmet som presenterar sig som en plats där kvinnor ska nå 

välbefinnande och slippa bli iakttagna, vilket torde leda till färre framträdanden men istället 

får motsatt resultat.  

 

Vi menar att de olika träningsformerna i gymmen verkar fordra olika rörelsemönster där de 

manligt kodade redskapen nyttjas på en och samma plats medan kvinnor som tränar 

”kvinnligt” tenderar att förflytta sig i rummet. Männens träning bli på så vis ett platstagande 

vid de fria vikterna och de sammankopplas med dessa redskap. Att ta plats strider mot 

svaghetsmyten vilket kan tolkas som en anledning till att kvinnorna undviker detta område. 

Samtidigt använde fler kvinnor detta område då färre män var närvarande. Dock 

uppmärksammades ingen stigmatisering mot kvinnor som befann sig på denna plats vilket 

tycks innebära att det inte nödvändigtvis är männens handlingar i sig som utgör hinder för 

kvinnors tränande. Istället tolkas kvinnornas flykt som ett resultat av förväntningar på män 

och sig själva som bygger på den generaliserade andres attityd. 

 

Av observationerna framgår det dessutom att männen kommunicerar mer än kvinnorna. 

Denna kommunikation innebär ofta kunskapsöverföring gällande träning. Det är mest män 

som instruerar män men kvinnor får vid vissa tillfällen också råd. Men i och med att det oftast 

är män som överför kunskap till män så reproduceras strukturerna som leder till platstagande. 

Kommunikation och kunskapsöverföring kan därmed fungera som redskap vilka reproducerar 

den maskulina gymkulturen. Dock skedde mer kommunikation mellan kvinnor på 

unisexgymmen än på kvinnogymmen vilket återigen indikerar på att männens agerande inte 

utgör något hinder för kvinnors träning. Istället tycks kvinnogymmets utbud och inredning 

hålla tillbaka deltagarnas kommunikationsmöjligheter och platstagande.  

 

Vi uppfattar kvinnogymmets approach som ett försök att bryta med den manliga gymkulturen 

för kvinnors skull. Detta anser vi fördelaktig så till vida att de kvinnor som trängts undan från 

unisexgymmen välkomnas på kvinnogymmet och därmed ges en förbättrad förutsättning för 

gymträning. Detta angreppsätt tycks dock ofullkomligt då observationerna visat att 

kvinnogymsdeltagarna tar än mindre plats i gymmet än kvinnorna på unisexgymmen 

samtidigt som de med sin utsmyckning framför fler normbundna framträdanden. Därmed 

tycks även kvinnogymmet begränsa sina deltagare då kvinnlighet differentieras från 

manlighet, något som befäster könsskillnaders förgivettagande och hämmar valfriheten när 

det kommer till träningsform.  

6.2 Resultat och tidigare forskning 
Den tidigare forskningen har till stor del varit inriktad på unisexgym varför utökad forskning 

vad gäller kvinnogym ansågs nödvändigt. Vidare studier kring ämnet bedömdes även som 

relevant för att erhålla ökad förståelse om en sådan miljös inverkan på kvinnors träning. 

 

Johansson menar att gymmen utgör rum för konstruktionen av olika kroppsideal varför det är 

möjligt att finna samband mellan gymmen och det övriga samhället. Han beskriver gym som 

arenor där specifika könsidentiteter konstrueras genom interaktion. Men trots att både män 
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och kvinnor tränar på gym visar tidigare forskning att det kvarstår en allmän uppfattning om 

gym som en manlig institution. Resultatet från denna studie indikerar att denna ”manliga” 

kultur förstärks och reproduceras genom gymmens inredning och hemsidornas profilering. 

Hedblom visade i sin undersökning att män som lever upp till det muskulösa idealet är de som 

betraktas som bärare av kunskap i gymmet, något som överensstämde med den manliga roll 

som observerades på unisexgymmen. Tidigare forskning har visat att fastän kvinnor har tagit 

sig in på gymmen råder fortfarande olika träningsmönster för de olika könen, något som 

denna studie bekräftade. Resultatet tyder på att dessa träningsmönster delvis hör samman med 

kroppsliga ideal men även med gymmens inramning som på olika sätt förstärker detta.  

 

Att könen kopplas till olika träningsmönster får konsekvenser för hur man uppfattar 

definitionen av situationen. Janssons intervjuade kvinnor uppgav att känslan av blickar från 

männen och att männen tog plats och utgjorde störande inslag på unisexgymmen. Vi kunde 

inte finna att männen i sig agerande på unisexgymmet på något sätt som kunde verka direkt 

stigmatiserande i linje med upplevelsen som de intervjuade kvinnorna i Janssons studie 

uppgav. Att kvinnorna betedde sig som att de var stigmatiserade (då de flyttade sig från de 

fria vikterna när männen var där) kan dock tolkas som att denna gymkultur, blivit 

institutionaliserad och förgivettagen, och att deras flykt, snarare än männens handlingar, 

förstärker denna kultur. Vi har argumenterat för att kommunikationsformer och 

träningsmönster förstärker den manliga kulturen. Bristen på socialisation inom dessa områden 

kan tänkas skapa en känsla av att män tar plats och dröjer sig kvar med blicken, något som 

inte nödvändigtvis motsvarar verkligheten men leder till olika definition av situationen. Att 

vissa kvinnor vänder sig till kvinnogym kan även det ses som en flykt bort från den manliga 

kulturen med resultatet att man får en helt ”kvinnlig” kultur.  

 

Det faktum att kvinnogymskonceptet växer kan rimligtvis vara en följd av uppfattningen att 

gymmet utgör en ”manlig” institution. Resultatet av denna studie visar att kvinnogymmet 

utgör en ”kvinnlig” institution som inte motverkar kvinnliga träningsmönster eller 

svaghetsmyten. Att kvinnor får en egen institution behöver i sig inte innebära en närvaro av 

svaghetsmyten, även om detta tycktes vara fallet i denna studie. Dock riskerar särskiljande 

mellan könen och idén om dessa som olika att medföra en rangordning där det ena könet 

betraktas som bättre. Hedblom pekar på att det historiska särskiljandet mellan könen skapat en 

ojämställdhet som i hög grad begränsat kvinnor. Berger och Luckmann poängterar att 

institutioner inte är fysiskt verkliga utan skapade av människor. Därmed argumenterar vi för 

att den manliga hegemonin, svaghetsmyten och samhälleliga ideal alla växelverkar med hur 

människor genom sina handlingar reproducerar dessa mönster. Med andra ord menar vi att 

dessa fenomen kan betraktas som konstruktioner av olika performativa handlingar och att det 

finns utrymme för dessa att utmanas och omkonstrueras. Det tycks alltså problematiskt för 

båda könen att skapa en kvinnlig institution, så som kvinnogym, som kontrast till den man 

uppfattar som manlig, unisexgymmen. Samtidigt har kvinnogymmet uppmärksammat en 

problematik som finns på unisexgymmen; att kvinnor med idealbrytande kroppar trängs 

undan. Kvinnogymmens popularitet visar att dessa kvinnor tränar om de ges rätt utrymme. På 

så sätt kan uppkomsten av kvinnogym belysa unisexgymmens exkludering av avvikande 
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kvinnokroppar vilket kan starta en diskussion om andra gruppers undvikande av den manliga 

gymkulturen. 

 

Både kvinnogymmet i Leeds Craig och Libertis studie och i vår utgjorde miljöer för 

avvikande kvinnokroppar. Båda gymmen tycktes rikta sina deltagare mot kvinnligt tränande 

och därmed värna om kvinnligheten. Leeds Craig och Libertis kvinnogymsstudie visade att 

kvinnorna på deras kvinnogym tog till vara på sin exkludering från traditionella 

träningsarenor och uppmuntrade en ny kvinnlig konstruktion. En konstruktion som tillät 

kvinnan att vara åldrande, tyngre och icke-atletiska. Även vår studie visade på hur 

kvinnogymmet är ett svar på att vissa kvinnor exkluderas från unisexgymmen. Däremot 

tycktes inte kvinnorna på vårt studerade kvinnogym omkonstruera kvinnorollen men på 

samma sätt värna om kvinnligheten, om än genom användandet av smink och smycken. I 

Johanssons intervjuer med kvinnliga bodybuilders yttrade samtliga en hög angelägenhet om 

att bevara sina ”kvinnliga kvaliteter”. Detta är ett exempel där man i och med sina muskler 

bryter mot det kroppsliga kvinnoidealet men samtidigt är mån om att fortsätta vara ”kvinnlig” 

och därmed reproducerar det. På samma sätt tycks kvinnogymsdeltagarna i vår studie vilja 

bevara någon typ av ”kvinnlighet” när deras kroppar bryter mot idealet. Denna strävan kan 

tolkas som ett resultat av ett institutionaliserat förgivettagande av könsskillnader i samhället. 

När man sedan riktar individer åt olika håll utifrån deras kön reproduceras nya skillnader som 

i sin tur riskerar att betraktas som naturliga. Då kvinnogymmet separerar könen och riktar 

kvinnorna mot ”kvinnlig” träning riskerar detta förgivettagande att befästas än mer. Detta 

verkar problematiskt för deras möjlighet att fritt välja träningsform.  

 

Salvatore och Marecek visar i sin studie om könskodade träningsredskap hur kvinnor oftare 

än män känner sig bedömda på gymmet; dels ur kompetens, i användandet av 

träningsredskap, men även i kroppsligt utseende, och ofta i sexuell bemärkelse. Janssons 

kvinnogymsstudie visade upp liknande resultat. Det observerade kvinnogymmet i vår studie 

tycks svara väl mot dessa uppfattningar i och med att de sökt sig till kvinnogymmets profil, 

som lägger en viss betoning på detta fenomen. Detta tyder på att det är något som ett flertal 

kvinnor känner igen sig i. Kvinnogymmets hänsyn till dessa uppfattningar bör därmed 

betraktas som något positivt då dessa känslor torde hämma kvinnors träningsmöjligheter. 

Däremot tycks åtgärden att erbjuda ett kvinnogym inte vara en optimal lösning på problemet. 

Detta styrks av det faktum att kvinnogymmet presenterar sig som en plats där kvinnor ska nå 

välbefinnande och slippa bli iakttagna men att deltagarna där uppträder som att de vore 

iakttagna i högre grad än vad kvinnorna på unisexgymmen gör. 

 

Att statistik visar att det framförallt är kvinnor som känner sig uttittade på gym utesluter inte 

att vissa män också gör det. Tidigare forskning har uppmärksammat att det manliga idealet 

begränsar mäns handlingsmöjligheter att förflytta sig till de traditionellt kvinnliga områdena. 

Kvinnogymmet utgör en institution där män exkluderas från en ”kvinnlig” miljö och bevarar 

denna restriktion. Då kvinnogymsdeltagarna tränar i en miljö utan män möter de där inte 

individer som bryter mot bilden av män som ett hinder för kvinnors träning. Vår uppfattning 

är att om denna mansbild får fortleva lär den fortsätta att hämma kvinnornas inträdande i 

manliga träningssammanhang. Samtidigt är inte kvinnogymmet upphovet till denna idé i sig 
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och därmed inte ensamt ansvariga för att åtgärda problemet. Snarare tycks kvinnogymmet 

vara ett svar på problem som finns i samhället i stort genom förgivettagandet av 

könsskillnader vilket avspeglats i unisexgymmen. Dock tycktes detta förgivettagande 

reproduceras på det kvinnogym vi studerat, något som styrker idén att separation verkar 

problematiskt för jämställdhet. Genom att istället erbjuda träningsmöjligheter som möjliggör 

och uppmuntrar normbrytande torde gymkulturen bli mer öppen för mångfald, vilket i viss 

mån kan bidra till att samhället i stort också blir det.  

6.3 Diskussion av studiens resultat i relation till vald datainsamlingsmetod 
Då tidigare forskning på området till stor del varit inriktad på att undersöka individers 

uppfattningar av gymkulturen genom intervjuer har denna studie sökt bredda förståelsen av 

det meningsskapande som sker däri genom deltagande observationer. Här har interaktionen 

individerna emellan och mellan deltagarna och gymmen studerats för att uppmärksamma 

aspekter som inte alltid uttrycks i ord, vare sig medvetet eller omdevetet. Då forskarna 

deltagit i den naturliga miljön möjliggjordes ett så naturligt beteende som möjligt hos 

studiedeltagarna. Valet att föra observationsanteckningar efter istället för under 

observationstillfället skedde i syfte att minimera påverkan på studiedeltagarnas beteende. På 

så vis sökte forskarna säkra studiens validitet, det vill säga att vi undersökte det studien 

faktiskt ämnat undersöka. Denna studies resultat kan dock ha påverkats av att vi närvarade i 

fältet under en relativt kort tid, totalt 38 timmar. Emellertid upplevde vi efter dessa timmar en 

mättnad i datainsamlingen men det kan inte uteslutas att resultatet hade påverkats av fler 

timmar, något som hade stärkts studiens reliabilitet. Samtidigt har koncentrationen till dessa 

gym möjliggjort en djupare förståelse för det som sker just där och hur det påverkar de 

individer som tränar i just dessa miljöer. Dock har observationerna endast skett på ett 

kvinnogym och två unisexgym vilket gör resultaten svåra att generalisera. Att tidigare 

forsknings resultat till stor del går i linje med resultaten av denna studie tyder på en viss 

allmängiltighet men det tycks finnas ett visst glapp mellan kvinnors upplevelser av männens 

blickar och närvaron av dessa. Vi anser att fördjupande studier på flera gym bör utföras för att 

göra resultaten mer generaliserbara.  

6.4 Slutsats 

Genom denna studie drar vi slutsatsen att samtliga gym som observerats kan förknippas med 

olika begränsningar för kvinnors tränande. Vi vill poängtera att vi inte argumenterar för att 

den ena kulturen är mer problematisk än den andra. På unisexgymmen handlar begränsningen 

om att kulturen ännu tycks betraktas som en manlig institution vilket verkar leda till att 

kvinnor förflyttar sig till förmån för männens förgivettagna suveränitet och platstagande. 

Framförallt undanträngs här kvinnor vars kroppar avviker från det traditionella kvinnoidealet. 

På kvinnogymmet ges dessa kvinnor en plats men här sätts också gränser för deras 

träningsmöjligheter då de impliceras vara annorlunda jämfört med män och riktas mot 

traditionellt kvinnokodade träningsformer. 

 

Svaghetsmyten kan på så vis skönjas i båda miljöerna men den tycks återskapas än mer på 

kvinnogymmet genom dess differentiering från det ”manliga”. Samtidigt tycks kvinnogymmet 

utgöra en motreaktion på unisexgymmens exkludering av en viss sorts kvinnlighet och 
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erbjuder ett alternativ för de som undanträngs på unisexgymmen. Vi anser att detta är att 

betrakta som fördelaktigt då dessa kvinnor ges ökade förutsättningar för att träna. Att 

motverka exkludering av en grupp med exkludering av en annan tycks dock problematiskt för 

att uppnå jämställdhet. Istället menar vi att man bör söka skapa en gemensam gymmiljö och 

verka mot en ojämn statusordning mellan könen. Med denna slutsats ger studien 

förhoppningsvis ett tillskott på forskningsområdet om gymkulturer genom att belysa hur olika 

träningsmiljöer reproducerar befintliga köns- och träningsmönster. En förhoppning är att 

resultat i linje med detta uppmanar gymkulturer att agera mer inkluderande så att de som vill 

träna på gym ska kunna göra det med så lika förutsättningar som möjligt. 

6.5 Implikationer för framtida forskning 
Denna studie har framförallt undersökt hur olika gymmiljöer påverkar kvinnors 

träningsmöjligheter. Forskningsområdet skulle även gynnas av att studera hur gymkulturen 

påverkar träningsmöjligheterna för män. En kartläggning av dessa möjligheter kan vara 

nödvändig för att kunna arbeta mot att erbjuda kvinnor och män samma förutsättningar vad 

gäller träning, vilket motverkar svaghetsmyten och verkar gott för jämställdhet mellan könen. 

 

Trots att kvinnogymmet öppnat en möjlighet för fler individer att träna har denna studie visat 

separation mellan könen medför vissa problem för jämställdhet i träning. I en tid där kvinnor 

länge varit underordnade männen och drabbade av svaghetsmyten kan det tyckas hårt att inte 

möta deras önskemål om en frizon från de som de finner besvärande. Men en separation 

mellan könen tycks här medföra att individer tillskrivs roller som begränsar deras 

handlingsmöjligheter. Svaghetsmyten är en sådan roll och när den stärks reproduceras orsaken 

till problematiken, att kvinnan betraktas som svagare än mannen. Detta kan vara relevant att 

studera vidare i andra sammanhang där könen åtskiljs som följd av en idé om att kvinnor och 

män har olika behov; så som vid skolidrott och på internatskolor med mera. Just dessa 

sammanhang kan vara intressanta att undersöka då det rör yngre individer. I många fall har 

dessa ungdomar tilldelats denna separation av föräldrar eller lärare, det vill säga personer som 

de i hög grad lär sig av. Att studera detta både genom observation och intervjuer torde ge än 

djupare förståelse för det samhälleliga förgivettagandet av kvinnor och män som 

differentierade.  
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