
1 
 

 

 

 

 

 

 

“Som Hulken!” 

 En kvalitativ studie av gymkulturen och dess konstruerande av maskulinitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Jemt 

Uppsala Universitet 

Sociologi C 

VT 2016 

Handledare: Kalle Berggren 

 

 



2 
 

Sammanfattning 

En kvalitativ studie om konstruerandet av maskulinitet på gymmet. Denna studie använder 

semistrukturerade grupp-och individuella intervjuer för att analysera hur synligt muskulösa 

gymmare konstruerar maskulinitet på gymmet. Intervjuerna görs med synligt muskulösa 

gymmare för att kunna besvara hur de konstruerar maskulinitet och vilken maskulinitet som 

värdesätts högst.  Den växande gymtrenden påverkar hur samhället ser på kroppen och 

maskulinitet, därför blir det intressant att studera hur maskulinitet konstrueras på gymmet. 

Syftet är att med hjälp av diskurspsykologi studera gymkulturen, de synligt muskulösa 

gymmarnas konstruerande av maskulinitet och därefter kunna svara på vilken typ av 

maskulinitet som värdesätts högst på gymmet. Gymmet är en bra spegelbild av samhället 

samtidigt som det producerar bilder och förställningar kring maskulinitet, kropp och kön. När 

vi studerar gymmet vidgar vi perspektivet kring skapandet och reproducerandet av 

skönhetsideal och konstruktionen av kön i samhället. I studerandet av diskursen framgår det 

att de synligt muskulösa männen och kvinnorna värdesätter en gentlemanna-maskulinitet 

högst på gymmet. Männen använder en hård diskurs som är dömande av olika typer av 

gymmare kombinerat med nedsättande skämt om kvinnor och homosexuella. Kvinnornas 

diskurs är mer reflekterande och tillåtande av olika typer av maskuliniteter och gymmare. För 

de synligt muskulösa gymmarna är muskler en central del av konstruerandet av maskulinitet, 

men det är individers personlighet som har den avgörande rollen för hur maskulin en person 

anses vara.    

 

 

 

 

 

 

Nyckelord 

Maskulinitet. Synligt Muskulös. Hegemonisk Maskulinitet.  
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1. Bakgrund 

Gymträning blir alltmer populärt i Sverige där städer som Uppsala råder som ett exempel med 

gym praktiskt taget i varje gatuhörn. Friskis & Svettis öppnade exempelvis sitt fjärde gym i 

december 2015. Andra gym som Fitness24seven är anpassade för de som kanske inte hinner 

träna under dagen med öppettider dygnet runt, och har tre lokaler i Uppsala. Det finns 

byggargym som Actics fem lokaler i Uppsala m.fl., och gym som är endast för kvinnor som 

WomensWellness. Uppsala är en av flera städer i Sverige där gymtrenden blir större för varje 

år. Den ökande gymtrenden leder till nya kroppsideal och nya normer för träning (Ström, 

2012).  

 

I samband med den ökande gymtrenden har en ny typ av maskulinitet växt fram där kroppen 

används som ett verktyg för att förverkliga maskuliniteten. Män har blivit mer 

utseendefixerade och fåfänga då de i gymkulturen har skapat sig ett utrymme att bry sig om 

sina kroppar (Johansson, 1997; 227). Män och kvinnor använder sig av gymmet för att forma 

sina kroppar till den “vinnande kroppen” som de dagligen ser i massmedia (Johansson, 1997; 

177). Kroppen har blivit ett verktyg för att självförverkliga individen och bibehålla en önskad 

ungdomlighet. Gymmet spelar en viktig roll i att vidmakthålla traditionella könsidentiteter 

såväl som att skapa nya identitetspositioner (Johansson, 1997; 11 & 190). Johansson skriver 

att “gymet är inte endast en spegelbild av samhället, utan det utgör också en aktiv producent 

av bilder, idéer och föreställningar kring identitet, kön och kropp” (Johansson, 1997; 12). När 

vi studerar gymmet får vi enligt Johansson en större uppfattning av skapandet och 

reproducerandet av skönhetsideal och konstruktionen av kön i samhället.    

 

Regelbunden fysisk träning för yngre såväl som äldre skapar ett bättre välmående då 

träningen kan förbättra hälsan, motverka benskörhet, förbättra sömnkvaliteten, motverka 

ångest, depression, oro och främja den sociala hälsan. Träningen kan även minska risken för 

dödliga sjukdomar som cancer eller fysisk funktionsnedsättning och hjälper den tränande 

individen på många andra sätt. Den fysiska träningen exempelvis på ett gym är ett viktigt 

komplement i ett land som Sverige där många har D-vitaminbrist under vintern och inte har 

samma möjlighet att vara ute och röra på sig som i andra länder (Stamblewski, 2008; 15). 

 

Samtidigt, inte minst i och med dagens sociala medier (exempelvis facebook och instagram) 

skapas nya kroppsideal för både män och kvinnor, som kan vara ohälsosamma. När i 

synnerhet ungdomar konstant ser bilder av smala vältränade kvinnor och muskulösa män på 
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sociala forum kan det skapas ett eget kroppsmissnöje (Halliwell, Dittmar, Orsborn, 2007; 

278). Kroppsmissnöjet är tätt relaterat till meddelanden från både media, familjen och 

bekantskapskretsen (Jones & Crawford, 2005; 629; Gray & Ginsberg, 2007; 2). 

Kroppsmissnöje länkas ihop med faktorer som överdriven träning, skadliga 

bantningsstrategier och ett ökat användande av anabola steroider bland män vilket 

kontraproduktivt gör träningen till ett hälsoproblem istället för det fysiska välmående som 

träningen är ämnad för (Cafri et al., 2005; 216). Dock finns det endast ett fåtal studier som 

undersöker hur unga män och kvinnor påverkas av gymkulturen och dess syn på hur den 

mänskliga kroppen ska se ut (Halliwell, Dittmar, Orsborn, 2007; 278).  

 

Med det ökande gymintresset och kroppsidealen där män ska vara muskulösa med lågt 

kroppsfett och kvinnor ska vara smala och vältränade blir det intressant att studera hur delar 

av gymkulturen formar och konstruerar synen på maskulinitet. I den här studien studerar jag 

gympersoners diskurs kring kroppsideal och maskulinitet för att förstå hur deras syn på 

maskulinitet konstrueras och möjligen förändras allteftersom de tränar sig till en alltmer 

vältränad kropp. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur maskulinitet konstrueras på gymmet och att 

förstå vilken typ av maskulinitet som värdesätts högst i denna miljö. Detta kommer att 

studeras utifrån den hegemoniska maskulinitetsteorin. Denna studie ämnar att bidra till 

gymkultursforskning i den bemärkelsen att det endast gjorts ett fåtal studier om hur 

gymkulturen påverkar samhället trots att gymmet enligt forskare speglar samhällets 

skönhetsideal (Johansson, 1997; 12). Genom att få en större insikt i gymmets normer och 

gymkulturens syn på maskulinitet kommer denna studie kunna beskriva hur maskulinitet 

konstrueras och formar våra kroppsideal.   

 

 

Frågeställningen lyder därav:  

 Hur konstrueras synen på maskulinitet i en gymmiljö bland synligt muskulösa 

kvinnor och män?  

 Vilken typ av maskulinitet värdesätts högst på gymmet? 
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1.2 Disposition 

Denna studie innehåller ett tidigare forskningskapitel med forskning som har gjorts om 

maskulinitet. Kapitlet berör forskning om träning, specifikt gymträning, och vad träningen har 

för påverkan på samhällets normer om kroppsideal. Sedan presenteras teoriavsnittet där 

hegemonisk maskulinitet beskrivs mer ingående. I detta kapitel introduceras även 

diskurspsykologin. Diskurspsykologin används sedan som ett verktyg för att besvara 

forskningsfrågorna. I denna studie genomförs semistrukturerade intervjuer med synligt 

muskulösa gympersoner för att skapa en bild av hur diskursen kring maskulinitet ter sig på 

gymmet. Individuella intervjuer kombineras med gruppintervjuer där frågorna kommer att 

beröra diskursen i gymmet och individernas syn på maskulinitet. Deras svar och utvalda delar 

från de semistrukturerade intervjuerna kommer att diskuteras vidare i det följande 

resultatkapitlet. Till sist kommer en avslutande diskussion föras där studien summeras och 

forskningsfrågorna besvaras.   

 

2. Tidigare forskning 

I denna del presenteras den tidigare forskning som denna uppsats har valt att fokusera på. De 

böcker som studien främst kommer använda sig av är Connells Maskuliniteter (1996) där en 

omfattande bild presenteras av hegemonisk maskulinitet och maskuliniteter, Johanssons Den 

skulpterade kroppen (1997) vilket beskriver gymkulturen och Wetherell, Taylor och Yates 

Discourse as Data (2001) där diskurspsykologins analys av maskulinitet framgår. Dessa 

böcker är viktiga delar av den tidigare forskningen eftersom de beskriver fenomenen som 

denna studie ämnar att undersöka: hegemonisk maskulinitet och gymkultur. Anledningen till 

varför jag valt den tidigare forskningen som presenteras i detta kapitel är för att den 

problematiserar kroppsidealen som gymkulturen producerar och samtidigt ger en bra inblick i 

gymkulturen.     

 

Den australiensiske sociologen Connell insåg på mitten av 1980-talet att det saknades 

empirisk kunskap om maskuliniteter. Connell tog då initiativet till en undersökningsstudie om 

mäns medvetenhet under ett förändringsskede (Connell, 1996; 12). Denna studie ledde till 

Connells första böcker om maskuliniteter, Gender and Power (1987) och Masculinities 

(1995) där Connell demonstrerade att det finns många maskuliniteter som skiljer sig från 

varandra och bygger på ett när, var och hur. Dessa böcker, med betoning på Masculinities, 
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som blev vald till en av Australiens tio mest inflytelserika böcker inom australisk sociologi, 

satte grunden för maskulinitetsforskning som ett forskningsfält (Connell, 1996; 12-13).  

 

Connells diskussion om maskuliniteter har presenterats i mängder av andra studier. En av 

dessa är Konstruktioner av maskulinitet i samtal om kollektivtrafik (2012) där forskarna 

intresserar sig för hur maskuliniteter upprättas och hierarkiseras i relation till jämställdhet i 

kollektivtrafiken. Forskarna intresserar sig, i likhet med denna uppsats, för hur diskursen och 

specifikt talet konstruerar och upprätthåller maskuliniteter (Dahl, Henriksson, Levin, 2012). 

Ytterligare ett arbete om maskuliniteter är Reesers Masculinities in Theory - An Introduction 

(2010) där Reeser presenterar maskulinitet som en ideologi som förmedlas via bilder. 

Ideologierna skapar normativa ideal för män som de ska leva upp till (Reeser, 2010, 102). 

Maskuliniteten påverkas av hur en individ ser på sin kropp, föreställer sig denna och hur 

individen jämför sin kropp med andras, vilket exempelvis sker på gymmet (Reeser, 2010; 

104). Wetherell & Edley anammar delar av Connells definition av maskulititeter samtidigt 

som de ställer sig kritiskt till andra delar av denna definition. Wetherells och Edleys definition 

av den hegemoniska maskuliniteten och deras kritik till Connells definition kommer att 

beskrivas mer ingående i teoriavsnittet. Deras huvudpoäng är att de har utgått från Connells 

arbete om maskuliniteter där de menar att hegemonisk maskulinitet enligt diskurspsykologin 

kan innebära flera typer av maskulinitet, inte endast ett mål att vara den ‘Ramboliknande 

machomannen’ som den hegemoniska maskuliniteten enligt Connell anser vara målet 

(Wetherell & Edley, 1999; 137). Wetherell, Taylor och Yates skriver att män kan anta, samt 

distansera sig från hegemonisk maskulinitet när de anser det vara önskvärt citerar av Connell 

& Messerschmidt (Connell & Messerschmidt, 2005; 841). Maskulinitet är inte en viss sorts 

människa, utan ett sätt för män att placera sig genom sociala diskursiva praktiker. De anser att 

kön inte är något som vi föds till eller blir, utan en metafor för något som vi aldrig riktigt kan 

placeras i (Wetherell, Taylor, Yates, 2001, Analysing Masculinities: Interpretative 

Repertoires, Ideological Dilemmas and Subject Positions).   

 

Kroppsmissnöjet konkretiseras i flera studier från 2000-talet då pressen på unga män och 

kvinnor att passa in i den ideala, vältränade kroppen ökade i samband med framväxten av nya 

forum som exponerade den tränade kroppen (Jones & Crawford, 2005; 629). Jones & 

Crawford beskriver hur individens tillfredställelse med sin egna kropp är viktig för ungdomar 

då det sker många kognitiva och sociala förändringar under deras utvecklingsperiod (ibid). 

Jones & Crawford mätte BMI (body mass index) hos ungdomar för att empiriskt kunna 
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besvara hur ungdomar mår och påverkas av sina kroppar. Med sin studie kunde de fastställa 

att ungdomar som kände sig svaga eller smala hade ett större kroppsmissnöje (Jones & 

Crawford, 2005; 635). Cafri m.f beskriver hur unga mäns träning för att skaffa sig den ideala 

gymkroppen som är deffad [d.v.s. att gå ner i fettprocent men inte muskler, vara muskulös 

men samtidigt slimmad] och muskulös skapar ett skadligt kroppsmissnöje. Den extrema 

bantningen kombinerat med målet att snabbt bygga muskler kan leda till flera fysiska och 

psykiska problem. Denna besatthet av att skapa den ideala gymkroppen har lett till ett ökat 

användande av illegala substanser som anabola steroider och preparatet ephedrine. 

Kroppsmissnöjet som ofta följer med deffningen kan leda till bulimi och anorexia nervosa. 

Dessa aspekter av den överdrivna träningen kan i sin tur leda till muskeldismorfi vilket är en 

psykisk störning där individen blir besatt av sin kropp och muskler (Cafri et al., 2005). 

Ricciardelli m.fl. presenterar i sin studie hur det västerländska idealet att ha en muskulös, 

vältränad kropp har spritt sig till Stillahavsregionen (Ricciardelli m.fl., 2007). Med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer kunde forskarna visa att ungdomar i Stillahavsregionen ville bli 

vältränade för att skapa eller behålla en sorts status för att inte riskera att bli mobbade. 

Flertalet killar visade tendenser till att bruka anabola steroider då de ville skaffa sig en snabb 

kroppsförändring (Ricciardelli m.fl., 2007; 367-369).       

 

I boken Maskuliniteter - Kritik, Tendenser, Trender (2011) skildrar Herz och Johansson hur 

synen på maskulinitet har förändrats över tid och hur en man ska uppträda i dagens samhälle 

(Herz & Johansson, 2011). De skriver att män på samma sätt som kvinnor har börjat ägna sig 

alltmer åt sitt utseende och skönhet och ett större bejakande av det kroppsliga (Herz & 

Johansson, 2011; 42). Bodybuilder-kroppen har aldrig varit det gemena idealet för män, men 

den symboliserar grundbultar för manligheten med dess muskler, styrka och hårda kroppar 

(Herz & Johansson, 2011; 46). Gymträningen och den livsstil som följer passar väl in i en 

modern, medelklassbaserad förändringskultur (Herz & Johansson, 2011; 47). Herz och 

Johansson menar att samhället bör bejaka mäns nya syn på kropp och estetik för att kunna 

förstå och studera genus (Herz & Johansson, 2011; 52).    

 

Sociologen Thomas Johansson har fört forskning kring hur gymkulturen ser på kroppen och 

maskulinitet sedan tidigt 1990-tal. I boken Den skulpterade kroppen (1997) preciserar 

Johansson sina tankar kring gymkulturen och skriver om massmediernas inflytande på denna 

nya subkultur. Johansson beskriver hur den ökade reklamen med unga vältränade kroppar har 

skapat ett ökat intresse av att se ungdomlig ut som i sin tur har lett vidare till en ökning av 
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kirurgi, bantningmetoder och ohälsosamma träningsmetoder som bodybuilding (Johansson, 

1997; 190). Med vetskapen att vi idag kan forma våra kroppar och parallellt vår maskulinitet 

till den grad att våra kroppar blir våra konstverk, ges utrymme för ett förutsättningslöst 

sökande av identitet (Johansson, 1997; 239). Även om många som tränar på gym inte har 

ambitioner att bli bodybuilders eller skaffa sig den ideal gymkroppen, påverkas de av den 

diskurs som existerar på gymmet (Johansson, 1997; 122). Det successivt ökande inflytande 

som gymkulturen har på samhället påvisar vikten av att studera gymkulturens syn på 

kroppsideal och maskulinitet. Dock finns det få studier som studerar hur gymkulturen 

fungerar hur den påverkar samhället. Med min uppsats vill jag bidra till en större insyn i 

gymkulturen genom att föra intervjuer med gymmare om maskuliniteter och hur dessa 

konstrueras.        

 

3. Teori 

Maskulinitet kan tolkas som “internaliserade könsroller, produkten av inlärning eller 

socialisation” (Connell, 1996; 53-54). Maskulinitet bygger på hur vi ser på kön och dess 

uppdelning i biologiskt och socialt kön. Maskulinitetsforskning ser på kön på två sätt, 

antingen som dikotoma (motsatta) eller att det biologiska könet är omformbart medan det 

sociala könet är socialt, kulturellt och historiskt varierande. En förespråkare av det senare är 

forskaren Raewyn Connell som myntade begreppet ‘hegemonisk maskulinitet’. Med 

hegemonisk maskulinitet menar Connell det ideal som andra män relaterar till parallellt med 

en legitimering av att män som grupp är överordnade kvinnor. Maskulinitet ses som något 

som görs eller åstadkoms, vilket varierar betydelsen av att vara man för olika kontexter 

(Connell, 1996; 101). 

 

Flertalet sociologer argumenterar för att talet är en viktig nyckel för att kunna förstå män och 

maskulinitet eftersom maskulinitet skapas i och genom diskurs (se t.ex. Wetherell, Taylor & 

Yates, 2001, Analysing Masculinities: Interpretative Repertoires, Ideological Dilemmas and 

Subject Positions). Sociologer och psykologer inom diskurspsykologin har argumenterat att 

barn inte föds maskulina eller feminina, utan att dessa identiteter skapas och utvecklas i 

barnen under deras socialisation vilken formas av de samhällen som de växer upp i. 

Sociologer inom diskurs menar att människors könsidentitet anpassar sig efter specifika 

sociala situationer eller kontexter. Könsidentiteten är därmed något som görs eller uppfylls 

under social interaktion (ibid). Genom att intervjua synligt muskulösa män och kvinnor kan 
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forskaren då skaffa sig en bild av hur den sociala interaktionen ser ut på gymmet och hur 

maskuliniteten ter sig.  

 

3.1Hegemonisk Maskulinitet 

Inom Connells definition av hegemonisk maskulinitet är underordnandet av kvinnor centralt. 

Det ses som ett eftertraktat mål för männen att uppnå en maskulinitet som marginaliserar eller 

underordnar kvinnor samt även män som ses som mindre maskulina, exempelvis 

homosexuella (Wetherell & Edley, 1999; 136-137). Connells utformning av begreppet 

hegemonisk maskulinitet inkluderar enligt Wetherell och Edley flera positiva aspekter då 

benämningen tillåter studerandet av mångfald istället för maskulinitet som ett singular. 

Beskrivningen uppmärksammar problematiseringen av könsmaktsordningen och belyser 

betydelsen av relationerna mellan män och mellan män och kvinnor för gestaltandet av 

könsidentiteter. Connells beskrivning kan därför användas som en plattform för 

diskurspsykologiska analyser (ibid). Wetherell och Edley ifrågasätter Connells definition av 

hegemonisk maskulinitet i den aspekten att begreppet inte är tillräckligt för att förstå hur de 

maskulina identiteterna och identitetsstrategierna förhandlas rent praktiskt. De menar istället 

att män kan anpassa sig till en specifik typ av hegemonisk maskulinitet men att denna inte 

behöver betyda den Ramboliknande karaktären som Connell förespråkar som idealet. Som 

socialpsykologer anser Wetherell och Edley att Connells Ramboliknande beskrivning som en 

dominerande hegemonisk maskulinitet inte är lämplig då den är en vision av män som inte går 

att förkroppsliga. Istället menar de att män som Tony Blair (Storbritanniens dåvarande 

premiärminister), en man vilket enligt Connells beskrivning är en personligt mässigt icke-

hegemonisk man, är en av de institutionellt främst kraftfulla personerna i världen. (ibid) 

Wetherell och Edley menar istället att vi bör uppfatta hegemoniska normer som 

subjektpositioner inom diskursen som används strategiskt annorlunda för olika situationer. 

Hegemonisk maskulinitet har i deras benämning växlande innebörd då män kan anpassa sig 

till en specifik hegemonisk maskulinitet och distansera sig från en annan när de anser det 

passande. Hegemonisk maskulinitet innebär då i strid med Connells definition inte en typ av 

man som eftersträvas, utan istället ett sätt att positionera sig för olika diskursiva situationer 

(Messerschmidt, 2010; 841). 

 

I denna studie kommer Wetherells och Edleys definition av hegemonisk maskulinitet 

användas istället för Connells. Wetherells och Edleys definition av hegemonisk maskulinitet 
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som växlande samt där målet inte behöver vara den Ramboliknande mannen passar för denna 

studie då den hegemoniska gymmaskuliniteten är beroende av diskursen, liknande Wetherells 

och Edleys diskursanalytiska definition. Wetherell och Edley menar att skapandet av 

identiteter och maskulinitet skapas i den diskursiva interaktionen där individer använder ett 

specifikt vokabulär och historieberättande för att uppnå deras önskade identitet. Talet 

reflekterar individens och samhällets intersubjektivitet då talet reflekterar individens 

tillvägagångssätt att positionera sig samtidigt som globala mönster uppenbarar sig. Wetherells 

och Edleys definition innefattar att individen både producerar och är en produkt av talet 

(Wetherell & Edley, 1999; 137-138).     

 

4. Metod 
I de tidigare delarna har jag diskuterat den tidigare forskningen och teorin kring hegemonisk 

maskulinitet som denna studie kommer fokusera på. I den följande delen kommer 

tillvägagångssättet att förklaras.  

4.1 Ansats  
Diskursanalys är studien av talet. Talet varierar för dess olika sociala interaktioner, 

situationer, miljöer och dess användare. Diskursanalysen fokuserar på språket som används, 

aktiviteten inom språket, mönster inom ett specifikt område, och mönster inom större 

kontexter, exempelvis ett specifikt samhälle eller kultur. (Wetherell, Taylor & Yates, 2001; 5-

7) Flera sociologer menar att maskulinitet är något som skapas inom diskurs. För denna studie 

ämnar sig diskurspsykologi väl då den fokuserar på interaktionen inom talet, och då 

diskurspsykologer anser att maskulinitet inte något konstant och objektivt utan något som 

formas i diskursen inom en social interaktion. Maskulinitet är konsekvensen av hur vi agerar 

inom interaktionen.(Wetherell, Taylor & Yates, 2001; 191-193) Genom att studera hur de 

synligt muskulösa gympersonerna för sig kring diskursen och interagerar i intervjuerna blir 

det möjligt att förstå hur de konstruerar maskulinitet på gymmet och hur de värdesätter olika 

former av maskuliniteter. Synligt muskulösa gymmare är självklart inte objektivt, men 

definitionen av synligt muskulösa i denna studie är individer som har tränat i över fem år och 

har en fysik som är muskulös i den bemärkelsen att deras muskler är stora och synliga även 

när de är civilt klädda utanför gymmet.      
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Fördelarna med diskurspsykologi är att den inriktar sig på interaktionen inom tal. Människors 

mentala representation, via interaktionen och talet återspeglar och konstruerar deras syn på 

den sociala världen och kan därigenom åskådliggöra deras syn på sociala fenomen, som 

maskulinitet. (Wetherell, Taylor & Yates, 2001; 147) Dessa aspekter av diskurspsykologin 

kommer att använda som verktyg under analysdelen för att appliceras och precisera de synligt 

muskulösas diskurs kring maskulinitet. I boken Discourse as Data skriver Wetherell, Taylor 

& Yates att “beskrivningar aldrig är neutrala, de är versioner av verkligheten, byggda av 

talaren i ett visst retoriskt sammanhang” (Wetherell, Taylor &Yates, 2001; 154). De 

beskrivningar via diskurs som de muskulösa gympersonerna kommer att redovisa ämnar att 

demonstrera deras syn på maskulinitet och hur denna konstrueras och ter sig på gymmet.  

 

4.2 Material 
För att kunna besvara denna studies frågeställningar: Hur konstrueras synen på maskulinitet i 

en gymmiljö bland synligt muskulösa kvinnor och män? Och vilken typ av maskulinitet 

värdesätts högst gymmet, krävs det en forskningsansats som redogör för diskursen på 

gymmet. Därför anser jag att kvalitativa gruppintervjuer kombinerade med enskilda intervjuer 

med gympersoner från samma gym lämpar sig väl då diskursen kommer att framgå och kan 

förklara deras syn på maskulinitet. Det finns flera frågeställningar som inte passar för 

exempelvis observationer, vilket betyder att det enda funktionella sättet att ta reda på svaren 

är att ställa frågor kring de deltagandes åsikter (Bryman, 2011; 441). Genom att ställa frågor 

kring de intervjuades åsikter och historier kan forskaren få svar på frågor som inte skulle ha 

kunnat studeras i en observationsstudie. Studien innehåller två gruppintervjuer som 

genomförs och två enskilda intervjuer som görs under ett senare tillfälle. Gruppintervjuerna 

tog dryg 1,5 timme var och de enskilda intervjuerna gick på 45 minuter. Transkriberingen för 

gruppintervjuerna tog mycket längre tid än de enskilda intervjuerna då jag fick stoppa 

bandningen vid flera tillfällen för att kunna höra vem det var som pratade samt att 

intervjudeltagarna ofta avbröt varandra. De enskilda intervjuerna gick snabbare att 

transkribera då jag kunde föra anteckningar för de viktigaste teman under intervjuns gång.  

 

Gruppintervjuer innebär både fördelar och nackdelar för studien. Problem som ofta uppstår är 

att de tystlåtna inte kommer till tals då de som är mer extroverta lätt kan ta över intervjun och 

föra diskursen. För att lösa problemet att alla intervjudeltagare inte kom till tals var jag 

noggrann att upprepa frågorna direkt till de som inte hann, eller fick svara på enskilda frågor. 
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De andra intervjudeltagarna gav då utrymmet för de mer tystlåtna att besvara frågorna. 

Personerna som intervjuas kan lätt påverka varandra vilket kan leda till en typ av 

majoritetssynpunkter. Ytterligare kommer inte privata detaljer fram på samma sätt som vid 

enskilda intervjuer då de intervjuade personerna möjligen inte vill berätta dessa historier eller 

åsikter för andra. Trots dessa nackdelar genomförs gruppintervjuer då denna studie 

undersöker diskursen kring maskulinitet som uppstår i samtal. (Trost, 2010; 67-68) 

Gruppintervjuer ger utrymme för interaktion i gruppen vilket kan ge en större insikt hos de 

intervjuade då de behöver motivera sina åsikter till en högre grad än i enskilda intervjuer. 

Deltagarna får chansen att bygga vidare på varandras idéer och komma till andra slutsatser 

pga. diskursen än vad de i enskilda intervjuer skulle gjort. Gruppintervjuer lämpar sig bra för 

att få fram erfarenheter, samla teman och skapa idéer, faktorer som stärker denna studie. 

(Trost, 2010; 45-46)   

 

På grund av de ovanstående nackdelarna med gruppintervjuer genomförs också enskilda 

semistrukturerade intervjuer. De enskilda intervjuerna förs med andra synligt muskulösa män. 

Tyvärr kunde inte någon enskild intervju göras med någon synligt muskulös kvinna, då min 

kvinnliga intervjudeltagare tackade nej till intervjun i sista sekund. I de enskilda intervjuerna 

kan åsikter som inte tas upp i gruppintervjuerna framkomma. Det blir lättare att beskriva sina 

åsikter om fenomen som maskulinitet vilket kan vara ganska laddat i andra sammanhang och 

lätt påverkas av andras åsikter. De individuella intervjuerna liknade gruppintervjuernas syner 

på maskulinitet, men de innehöll fler gymanekdoter om de själva vilket gruppintervjuerna inte 

innehöll. De enskilda intervjuerna förs för att skapa en variation i svaren och motverka de 

svar som i gruppintervjuerna kan anses vara majoritetssynpunkter (Trost, 2010; 67-68). 

Intervjuerna kommer som tidigare nämnt vara semistrukturerade. Med det menas att frågorna 

i intervjuerna till en början kommer att vara konstanta men att ordningsföljden kan variera 

utifrån svaren, där forskaren kan ställa följdfrågor utifrån de svar som ges (Bryman, 2011; 

206). Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att de innehar en flexibilitet där olika 

tanketrådar får plats och kan efterföljas (Bryman, 2011; 415). De två gruppintervjuerna förs 

med män i den ena, och kvinnor i den andra för att kunna jämföra hur diskursen kring 

maskulinitet skiljer sig bland synligt muskulösa män och kvinnor på gymmet.  
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4.3 Analys 

I de enskilda intervjuerna introduceras ämnen som forskaren anser vara intressanta för studien 

och som inte har tagits upp tillräckligt i gruppintervjuerna att fokuseras på. Med hjälp av 

diskurspsykologins verktyg kommer svaren att analyseras i analysdelen. I den delen kommer 

svaren först att redogöras och jämföras för att hitta liknande och varierande tankar kring 

maskulinitet på gymmet och kroppsideal. I slutet kommer de svar som kan besvara 

frågeställningen att preciseras för att leda vidare till slutdiskussionen. I analysdelen kommer 

diskurspsykologins verktyg att ingå och appliceras på svaren för att vidare analysera 

diskursen.  

 

4.4 Validitet och reliabilitet 

Med reliabilitet menar man att en studie eller “mätning är så att säga stabil och inte utsatt för 

t.ex. slumpinflytelser, alla intervjuare skall fråga på samma sätt, situationen skall vara likadan 

för alla etc.” (Trost, 2011; 131). Mätningen ska ge samma resultat vid en förnyad mätning. 

Med validitet menar man att instrumentet eller frågan skall mäta det den är avsedd att mäta 

(Trost, 2011; 133). För den här studien vill forskaren mäta maskulinitet och inte något annat 

fenomen som kan uppkomma inom studien. Då studien är en kvalitativ intervjustudie med 

varierande svar kommer reliabiliteten och validiteten inte vara hög då liknande studier kan 

generera andra svar. Reliabiliteten kan även sjunka då intervjuerna är semistrukturerade, 

vilket betyder att intervjuerna kommer variera till en viss grad när det gäller frågorna. 

 

4.5 Etiska överväganden     

I detta stycke presenteras de forskningsetiska kraven inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning att diskuteras. Huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet. (2002; 3) När forskning förs kommer denna alltid 

att vara subjektiv då den påverkas av forskarens egna idéer och tidigare erfarenheter (Flaherty 

er al, 2002; 484). De forskningsetiska principerna blir då betydelsefulla för att kunna 

säkerställa en grad av tillförlitlighet.  

 

Forskaren ska enligt informationskravet informera deltagarna om projektets uppdrag och de 

villkor som gäller för deras deltagande (2011; 7). Deltagarna i denna intervjustudie informeras 

om att de ingår i en studie som behandlar kroppsideal och gymkultur. Fenomenet maskulinitet 

blir de inte informerade om då forskaren vill försöka besvara frågeställningarna genom att 
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använda diskursen kring gymmet och inte ställa direkta frågor om maskulinitet. I detta 

hänseende bryter forskaren till vissa aspekter av informationskravet då inte hela studiens 

uppdrag beskrivs för deltagarna. Att inte informera deltagarna om studiens fokus på 

maskulinitet anser jag vara acceptabelt då deltagarna kommer att vara anonyma och deras 

gym kommer inte bli identifierat vilket minimerar risken för någon att ta reda på vilka de är. 

Då det existerar många gym i Uppsala och en stor gymkultur anser jag att deltagarnas 

anonymitet kommer att bli bevarad.  

 

Samtyckeskravet uppfylls i denna studie då deltagarna har rätten att bestämma om de vill 

medverka i studien (2011; 9). Deltagarna tar först del av ett brev där forskaren frågar om de 

vill medverka i studien. Brevet innehåller även ett exempel på frågor och det framgår i brevet 

att de kommer vara anonyma. Det står i brevet att de enskilda intervjuerna kommer att ta cirka 

45 minuter och gruppintervjuerna kring 1,5 timme. Deltagarna har enligt samtyckeskravet 

rätten att avsluta intervjun när de vill. (2011; 10)  

 

Deltagarna i studien ska enligt konfidentialitetskravet ges största möjliga konfidentialitet 

(2011; 12). Detta krav uppfylls då deltagarna kommer att vara anonyma och deras gym inte 

kommer att namnges. Beskrivningen av deltagarna som kommer ingå i studien är hur länge de 

har tränat, hur ofta de tränar och vilken typ av fysik de har. Dessa beskrivningar används för 

att visa vilken typ av gymmare de är, och att de är synligt muskulösa då studiens 

frågeställning vill svara på hur synligt muskulösa konstruerar maskulinitet. Eftersom det 

existerar en stor gymkultur i Uppsala anser forskaren att dessa beskrivningar inte äventyrar 

intervjudeltagarnas konfidentialitet.  

 

Enligt nyttjandekravet får informationen om forskningsdeltagarna endast användas för 

forskningsändamål och får inte utlånas andra kommersiella eller icke-vetenskapliga syften 

(2011; 14). Detta krav kommer att uppfyllas då forskaren kommer att behålla svaren för sig 

själv i syfte att svaren inte ska utnyttjas felaktigt av någon annan.    

4.6 Diskurspsykologi 

Då denna studie kommer att baseras på intervjuer ämnar sig diskurspsykologi väl då 

diskurspsykologi fokuserar på interaktionen mellan två eller fler talande människor. 

Diskurspsykologin fokuserar på talet som ett ämne där individer talar och skapar minnen, 

känslor och attityder (Wetherell, Taylor & Yates, 2001; 190). Den diskurspsykologiska 
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modellen fokuserar på tre aspekter av en rådande interaktion. Den första, action fokuserar på 

vad människor gör med sitt tal, där intresset ligger på hur vi formulerar oss istället för vår 

kunskap om ämnet. Forskaren studerar action under aktivitetssekvenser som när individer 

försvarar sig, tackar nej till en inbjudan, eller skyller på något eller någon. Ett exempel på 

action kan vara vilken ton den talande har angående en person eller ett ämne, eller specifika 

negativa eller positiva ord som återkommer under ett samtal. Den andra, fact and interest, 

handlar om rapporter där det finns ett dilemma och insats. Rapporterna är retoriskt 

organiserade för att underminera andra alternativ. För denna studie kunde fact and interest 

betyda hur intervjudeltagarna pratade om de som var för stora eller för små. Den tredje 

aspekten accountability, refererar till ansvarsskyldigheten hos den talande personens val när 

de försöker skylla på någon eller framställer något på ett särskilt sätt. Exempelvis när 

intervjudeltagarna argumenterade att vissa gymmare missbrukar anabola steroider, och att de 

tär därför som de är muskulösa. (Wetherell, Taylor & Yates, 2001; 152-153) Ytterligare ett 

verktyg inom diskurspsykologin är subjektpositioner. Subjektpositioner innebär de ideologier 

vilka skapar subjekt genom att dra in människor i specifika positioner eller identiteter. Sättet 

som vi människor upplever och uppfattar oss själva samt världen runt om oss är en biprodukt 

av specifika ideologier eller diskursiva regimer. Gympersoners syn på värden där de 

värdesätter vältränade människor högre är ett exempel på en subjektposition (Wetherell, 

Taylor & Yates, 2001; 209)   

 

5. Resultat 

I denna del kommer svaren på intervjuerna att presenteras och analyseras med hjälp av 

diskursanalys och dess verktyg. Svaren som presenteras i detta avsnitt ämnar att ge en större 

kunskap om gymkulturen och dess syn på hur maskulinitet konstrueras. Genom att analysera 

intervjudeltagarnas svar kommer denna studie att utläsa vilken maskulinitet som värdesätts 

högst på gymmet.  

 

5. 1 Analys av intervjuerna 

Alla intervjudeltagare i denna studie är anonyma och har därför pseudonymer. De två 

individuella intervjuerna gjordes med två män Tommy, 23 och Ove, 25. De har tränat på 

samma gym i över 5 år och har båda en fysik som allmänt anses vara muskulös och deffad. 

Den första gruppintervjun gjordes med tre killar som anses vara muskulösa. Den första kallas 
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Erik, 27 år gammal och har tränat i sex år. Gunnar är 33, han har tävlat i muskelsporter och 

har en mycket stor och muskulös byggnad. Den sista är Mårten, 23 år gammal och har tränat 

sedan han var 16. De är alla vänner och tränar på samma gym. Den andra gruppintervjun 

gjordes med två synligt muskulösa kvinnor. De har båda styrketränat på gym i över fem år 

och har tidigare hållit på med andra muskelkrävande sporter som gymnastik. Johanna är 28 år 

och kommer att delta i sin första gyminriktade tävling efter sommaren och hennes vän Elin 28 

år, tränar styrketräning minst fem gånger i veckan.  

 

5.2 Accountability 

Ett mönster som uppenbarar sig i alla intervjuerna är deltagarnas accountability, dvs. deras 

ansvarsskyldighet när de beskriver och framställer sin syn på gymkulturen. Denna 

accountability benämns i början av intervjuerna där intervjudeltagarana på olika sätt 

formulerar att de har en god förståelse av gymkulturen då de har en stor erfarenhet av denne 

eftersom de har varit en del av gymkulturen i fler år.  

 

Tommy hävdar att han har en förståelse för gymkulturen: “Då jag är väldigt insatt i gymkulturen 

och vet hur folk ser ut vet jag hur folk på gymmet ser ut, jag vet hur människor hemma ser ut. Men 

de här överdrivet vältränade människorna, jag förstår att mycket av det är fusk, mycket steroider, 

mycket redigering. Så jag känner inte att jag blir osäker på mig själv när jag ser andra som är mer 

vältränade.”  

 

Tommy förmedlar i början av intervjun att han är insatt i gymkulturen vilket ger hans övriga 

svar en trovärdighet. Han formulerar sig på ett sätt där ord som “jag förstår, jag vet” 

framkommer flera gånger i intervjun för att bevisa att hans framställande av gymkulturen eller 

accountability är gedigen. Detta mönster upprepas i den andra individuella intervjun med den 

25-årige gymmaren Ove som tidigt i intervjun betonar att han har tränat på gym länge och 

därför har en förståelse för de kroppsideal som är rimliga att uppnå utan att använda illegala 

preparat. Båda intervjudeltagarna lägger fokus på att de är insatta i gymkulturen i början av 

intervjuerna på ett sätt som får dem att framstå som något av experter inom området 

gymkultur. Detta är ett vanligt förekommande handling inom gymkulturen där utövande 

gymmare ser sig själva som experter, för att ge gymkulturen och bodybuilding en närmast 

vetenskaplig prägel (Johansson, 1997; 176). Dessa citat får deras accountability att framstå 

som valid då de har en god förståelse för området de diskuterar. 
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5.3 Gymhierarkin  
Hierarkin som är ett återkommande tema i denna studie märks direkt i den manliga 

gruppintervjun när Gunnar svarar högt “Som min, Arnold!” på frågan hur en idealkropp ska 

se ut. Gunnar som är den mest muskulösa av de tre tar stor plats i intervjun och sätter ofta 

med tillåtelse av de andra diskursen för intervjun med självsäkra svar. De andra skrattar åt 

Gunnars citat och börjar diskutera hur en kvinnokropp ska se ut. Där framgår det att 

idealkvinnan ska vara vältränad, inte för muskulös för då ser hon manlig ut men absolut inte 

för smal. Erik beskriver hur en kvinna ska vara vältränad “men det finns vissa delar på 

kvinnokroppen som inte får vara för muskulösa, som vingarna, trapsen, axlarna och skägget”. 

En man ska enligt intervjudeltagarna se ut som hundrameterslöpare med stora armar. Gunnar 

sätter ännu en gång diskursen och beskriver hur han vill ha en kropp med “10-pack, grova 

jävla armar, bra vader, riktigt tunga bröstmuskler och en riktig jävla cobra-back.” De andra 

instämmer och Mårten säger “som Hulken”. Gunnars action går ofta mot det extrema när han 

exempelvis beskriver sin idealkropp som en betydligt mer muskulös kropp än en 

hundrameterslöpares. Det blir tydligt att Gunnar anses vara högt upp i gymhierarkin då hans 

mer extrema åsikter godtas av de andra utan att de argumenterar eller anför andra åsikter. 

Enligt de individuella intervjuernas åsikter om maskulinitet kan svaret på Gunnars auktoritet 

grunda sig i att han är den fysiskt största i denna diskurs, har varit insatt i gymkulturen längst 

och därför anses vara manligast. Då Gunnar har levt i gymkulturen under en lägre tid än de 

andra har hans subjektposition blivit ännu mer ingrodd och hans ideologi har blivit mer 

exceptionell än de andra intervjudeltagarna.   

 

Senare i intervjun berättar gymmarna hur deras vänskap ser ut:  

E- Det är som vanliga kompisar, hade vi gillat böcker hade vi suttit på en bokklubb.  

G- Gay!! 

M- Haha, din kvinna.  

M- Vi dras till muskulösa män som känns sköna. Första dagen på gymmet såg jag en man med 

grymma armar så då gick jag fram och började snacka med honom. Nu känner jag ju nästan alla på 

gymmet som är bitiga men inte alls de som är mindre bitiga.  

G- Man får någonting när man pratar med stora. Vad får du från de som inte kan träna, de är främst i 

vägen. De man hänger med är det som faktiskt tränar och anstränger sig. 

M- Vem frågar man om pass? Förmodligen den som är stor så man litar på honom och inte den lilla. 

Sen lär man känna varandra.  
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Hierarkin märks av i denna diskurs där de stora umgås med varandra. De nedvärderar de 

mindre muskulösa genom meningar som “de är främst i vägen.” och att man istället “får 

någonting när man pratar med stora” vilket indikerar att de mindre muskulösa värdesätts lägre 

i gymhierarkin. De anser att de mindre muskulösa inte har lika stor kunskap om gymkulturen 

och att man därför har mindre att prata om med dem än med de mer muskulösa. Det finns 

inget produktivt utbyte av information mellan de mindre och större då de mindre inte kan lära 

eller hjälpa de större med deras träning. Diskursen kring de mindre muskulösa har en negativ 

ton då de ser de mindre som gymmare som försöker utnyttja de mer muskulösa. Detta är 

enligt intervjudeltagarna en viktig anledning varför de muskulösa gymmarna inte socialiserar 

med de mindre muskulösa och gymhierarkin blir tydlig där de mindre muskulösa värdesätts 

lägre.   

 

Citat som “gay” och “din kvinna” är action som formar diskursen i den manliga 

gruppintervjun till en intervju där den hegemoniska maskuliniteten är rådande. Kvinnor och 

homosexuella män är underordnade gruppen män. Genom att uttrycka dessa citat använder de 

fact and interest för att nedvärdera dem som i deras subjektposition är mindre maskulina 

åsikter. När uttryck som “gay”, eller “din kvinna” nämns, används de som ett skämt vilket 

bekräftas då de skrattar högt efter dessa citat, men det är inte en tillfällighet att det är dessa 

kategorier som deltagarna driver med eftersom det är dessa som enligt den hegemoniska 

maskuliniteten underordnas av gruppen män (Connell, 1996; 116). “Den patriarkala kulturen 

har en enkel tolkning av homosexuella män: De saknar maskulinitet” (Connell, 1996; 177). 

Det är inte nödvändigt att intervjudeltagarna anser att dessa grupper ska vara underordnade 

gruppen män, men deras action i diskursen handlar på ett sätt att gruppen homosexuella och 

kvinnor underordnas och ses som mindre maskulina. Maskuliniteten i diskursen formar sig 

kring att prata om gymmet och muskler, det synliggörs när Erik ger andra exempel utanför 

ämnet, gymmet. Då är de andra snabba med att skämta nedvärderande om Eriks åsikter till det 

mindre maskulina som de förknippar med att vara homosexuell eller kvinna.     

 

5.4 För smal eller för stor? 

Det märks av en negativ attityd mot män och kvinnor som är för muskulösa eller för 

smala/svaga. “Det finns kvinnor där det kommer till en viss punkt när de är väldigt 

bredaxlade, stora armar, definierade magmuskler som har blivit för maskulina vilket inte är 

snyggt.” (Ove). Ove anser att gränsen för muskulösa kvinnor går tidigare än för muskulösa 
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män då han inte tycker att det är estetiskt snyggt när kvinnor börjar se för “manliga” ut. Den 

25-årige gymmaren Ove, formulerar i sin action en medvetenhet om att hans ideal har ändrats 

sedan han börjat träna eftersom han hela tiden höjer sina egna mål. Han anser därför att män 

måste vara i toppen av bodybuildarsporten för att de ska vara för muskulösa. Han nämner att 

han ändå kan uppskatta deras massiva muskler även fast han själv inte skulle vilja se ut så.  

 

Den negativa attityden mot för smala män framhävs främst då Tommy inte säger sig förstå sig 

på män i hans egen ålder som är “pinnsmala i.om. de fördelar som en vältränad kropp för med 

sig.” Deltagaren gör en distinktion mellan för smala kvinnor och män samt överviktiga män 

och kvinnor, då han menar att det kan finnas något psykologiskt problem för de “anorektiker 

smala” kvinnorna. Den andra kategorin, de överviktiga, betraktar deltagaren som lata och 

deras “ohälsosamma” kroppar som konsekvenser av lathet. “Det kanske är lite dubbelmoral 

för jag tänker inte att det har med psykisk ohälsa att göra när det gäller killar. Men när jag ser 

överviktiga människor... Jag har svårt att förstå det, hur man kan låta det ske.”  

Tommy visar att han märker av en viss dubbelmoral i sin action, vilket han själv påpekar. I 

deltagarens svar angående för smala eller överviktiga människor framgår deltagarens 

oförmåga att förstå sig på överviktiga vilket kan vara en biprodukt av den rådande 

gymkulturen som han vistas i. Tommys subjektposition blir uppenbar då han anser att kvinnor 

som är väldigt smala kan bero på någon sjukdom eller psykisk ohälsa men för smala män eller 

överviktiga män och kvinnor relaterar han till lathet. Överviktighet bland män och kvinnor 

eller smala män kan givetvis också vara sjukdomsrelaterat, men deltagaren har endast det 

perspektivet när det gäller smala kvinnor. Denna subjektposition kan ha skapats i den 

gymkultur där Tommy vistas, där subkulturen lägger ett stort fokus på sina kroppar. I en 

sådan kultur blir det oförståeligt hur människor kan negligera sina kroppar och lägga fokus på 

annat. Tommy har inga ambitioner att bli en bodybuilder och fördömer flera av de ytliga 

aspekterna av gymkulturen men det blir tydligt att deltagaren likt Johansson åsikt blir 

påverkad av den diskurs som existerar på gymmet och formad av den utan att ha målet att bli 

en bodybuilder (Johansson, 1997; 122).   

 

Den macho- eller Ramboliknande maskuliniteten gör flera inslag i den manliga 

gruppintervjuns diskurs. När frågor om det i deras värld finns för smala/svaga kvinnor och 

män säger Erik “Alla kvinnor, eller menar du fysiskt eller psykiskt? Hursomhelst alla 

kvinnor.” Detta citat stämmer in på Connells hegemoniska maskulinitet där gruppen män är 

överordnade kvinnor. När de mer seriöst svarar på frågan nämner de att eftersom de är så inne 
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i gymkulturen uppskattar de en vältränad kvinna och relaterar smala kvinnor till ett 

ohälsosamt ideal. När de diskuterar smala män kollar Gunnar på Erik och skämtar “som 

han!”, men fortsätter mer allvarligt med att påpeka att de män som de umgås med oftast är de 

större, mer muskulösa. Smala män förknippas inte i samma mängd till psykisk ohälsa som 

bland kvinnor, utan istället förs en mer negativ action i diskursen kring de smala männen. En 

för muskulös man verkar inte existera i deltagarnas subjektposition när diskursen övergår till 

en respektfull och mer positiv action. Trots att de inte vill se ut som bodybuilders kan de 

uppskatta deras symmetri, kroppsmassa och muskulösa kroppar.  

 

Kvinnorna i deras gruppintervju är välmedvetna om deras accountability och garderar sig när 

de svarar på intervjun genom att formulera att deras svar är deras åsikter som inte 

nödvändigtvis delas av andra. De anser att de kvinnliga formerna är viktiga att bibehålla när 

en kvinna bygger muskler för att kvinnan inte ska se för maskulin ut. Johanna anser att 

muskler är en maskulin egenskap men det behöver nödvändigtvis inte förknippas med att vara 

manlig. Denna åsikt är väldigt flytande enligt dem då deras och samhällets ideal ständigt 

ändras och går mot det mer accepterande för hur en muskulös man och kvinna får se ut utan 

att överskrida någon gräns och anses vara för muskulösa. “Det har nog förändrats vad folk 

tycker är maskulint, om du (kollar på Johanna) såg ut såhär för tio år sedan hade folk nog 

tänkt åh nej, nu är det såhär, okej, idealen förändras” (Elin). Herz skriver om hur det i dagens 

samhälle finns tendenser till överskridande av könsbarriärer där både män och kvinnor rör sig 

mot fitnesskroppen som ska vara vältränad, muskulös, fettsnål utan att vara överdrivet stor 

(Herz, 2011; 46).“Det finns ju folk som tittar på oss och tycker att vi är för stora och då får de 

ju tänka så” säger Elin i diskursen där deras action är väldigt accepterande av andra 

människors åsikter.  

 

Kvinnorna beskriver i deras diskurs hur de kände sig osäkra innan de började styrketräna men 

när de väl började styrketräna började de istället se sina kroppar som ett verktyg som de kan 

forma. “Kroppen har blivit nära sammanlänkad med människors identitetsprojekt” (Herz, 

2011, 48). För de båda kvinnorna har insikten att de kan forma sina kroppar förstärkt deras 

självsäkerhet. För intervjudeltagarna likt andra gymmare blir kroppen ett redskap för att 

skaffa sig uppmärksamhet och en ökad uppskattning från deras omgivning (Johansson, 1997; 

79). Denna syn på deras kropp som ett verktyg har gett intervjudeltagarna en ökad 

självkänsla. Kvinnor som skaffar sig mer muskulösa kroppar är ett resultat av att känna sig 

självständig och mindre beroende av mäns fysiska styrka (Johansson, 1997; 182). Kvinnornas 
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åsikter är överensstämmande med varandra: de avslutar varandras meningar. De ser inget fel 

med att vara smal men i deras subjektposition eftersträvas en mer vältränad kvinnokropp då 

de har blivit mer självsäkra av deras tränande. De skriker nästan ut “JA” på frågan om det 

finns för smala kvinnor vilket bekräftar deras åsikt att kvinnor bör styrketräna och forma sina 

kroppar. Johansson skriver att “Den samhälleliga ordningen leder till ett förakt mot fetma och 

till uppkomsten av sådana sjukdomar som t.ex. anorexia eller bulemia.” (Johansson, 1997; 

196). Detta citat stämmer väl in på de tydlig muskulösas subjektposition då de smala och 

tjocka genomgående relateras till något sjukligt och icke önskvärt.  

 

E- Mina föräldrar tyckte i början att jag tränade för mycket. Det får inte blir för mycket. Det får inte 

bli för maskulint. Men nu har min mamma ändrat sig, nu har hon blivit mer imponerad. Nu säger 

hon typ, “kolla dina armar! Snygga!”.   

J- Mina föräldrar har nog också förstått att jag inte bygger en maskulin kropp.  

E- Vår föräldrar har nog också förstått att vi kan styrketräna utan att en dag se ut som en man. Mina 

föräldrar, speciellt min mamma har sett att jag mår bra av att träna så nu försöker de bara stötta mig.  

 

I kvinnornas diskurs, liknande de andra intervjuerna, framgår det att “för mycket, eller för 

stor” ses som något oönskat. Det är viktigt för kvinnorna att inte se för maskulina ut samtidigt 

som deras ideal ändras i deras subjektposition till en mer muskulös individ. Gränsen för vad 

som är acceptabelt är när musklerna har blivit asymmetriska. För kvinnor är det viktigt att de 

bibehåller sina kvinnliga former för att inte se för maskulina ut.  

 

5.5 Mindre manligt 

Intervjudeltagarna i den manliga gruppintervjun är medvetna om att de har blivit formade av 

den gymkultur de lever i på ett liknande sätt som i de individuella intervjuerna. 

Gruppintervjun formas av en mer Ramboliknande action diskurs än de individuella 

intervjuerna där deltagarna betonar hur maskulina de är i relation till smala män och kvinnor. 

När frågan om medias inflytande på gymkulturen diskuteras börjar Gunnar med att svara: 

“Tunnisar allihopa, haha. Men på riktigt, för tio år sedan hade jag tänkt att Brad Pitt i Troya 

hade varit drömkroppen, nu tycker jag att det kan göras mycket bättre.” De visar en 

accountability när Erik beskriver att det måste vara väldigt olika för de som är inne i 

gymkulturen och utanför. Gunnar fortsätter “Jag visade lite bilder idag på jobbet på 

bodybuilders, och kollegorna sa “nej, det där är fult”. Och jag tänkte bara, vänta lite, hur då? 

Man blir blind. Jag ser det som hårt arbete, de ser det som någon som har blåst upp sig.” Erik 
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upprepar Gunnars subjektposition med liknelsen att det är som när en ingenjör ser en bil, så 

ser inte han bara en bil, utan en maskin som är vacker som biltillverkaren har lagt ner 

hundratals timmar på och som innehar flera olika egenskaper. På samma sätt beskriver Mårten 

hur de kollar på bodybuilders och ser en “fin symmetri, runda och fina muskler, som en icke-

gymmare inte skulle kunna förstå sig på”. Mårtens fact and interest i detta citat förmedlar att 

de är mer kunniga inom gymkulturen än nybörjare och icke-gymmare då de uppskattar något 

som andra inte nödvändigtvis skulle förstå sig på. De beskriver sina subjektpositoner i 

diskursen att andra prioriterar fel som inte tränar efter jobbet och istället “äter något onyttigt, 

kollar på film och blir feta och fula.” Mårten tillägger skämtsamt: “Fet och ful hänger ihop. 

100%” varpå de andra håller med och skrattar högt. Detta citat är menat som ett skämt, men 

det förmedlar deras syn på otränade människor som mindre attraktiva vilket i deras värld är en 

omanlig egenskap. I deras subjektposition ska en person vara vältränad och muskulös för att 

anses vara manlig, när en person då istället är överviktig blir personen då enligt deras ideologi 

omanlig. De är väl medvetna om att de lever i en subkultur där gymmet prioriteras högst, de 

får ofta höra kommentarer som “Räcker det inte nu? Måste du träna varje dag? Är inte 

kosttillskott till för elitidrottare?” Men i deras subjektposition tillhör de en elit.  

 

I den manliga gruppintervjun är de väl medvetna om att gymkulturen kan bli ohälsosam med 

de förvridna idealen som framförallt förmedlas i media. De är snabba att beskriva deras 

accountability när de lägger emfas på att de har tränat länge och vet vad som är bra och dåligt. 

Denna accountability upprepas flera gånger i diskursen när de andra intervjudeltagarna ber 

Erik motivera hur de förvridna idealen fungerar empiriskt. Då får Erik förklara sin åsikt vilket 

liknar Johanssons uppfattning att massmedias bilder av unga, tränade människor skapar ett 

begär efter framgång och en ungdomlighet (Johansson, 1997; 190). “Den här lyckan och 

ungdomligheten tror folk bara att de kan få om de är vältränade och deffade” (Erik). De 

nämner att så fort någon har tagit otillåtna preparat så har den personen gått över gränsen för 

vad som är manligt. “I en viss värld kan det anses vara manligt. Inte i min värld, det finns 

ingen ära i det. Om du uppnår dina ideal rent så kommer det ge dig mycket mer” (Erik). 

Gunnar instämmer att bruk av steroider och andra otillåtna preparat påverkar samhället 

ekonomiskt, och de i individens närhet. Mårten beskriver att han ser ner på de som tar anabola 

steroider, speciellt då han vet flera som brukar olika illegala preparat men ändå är mindre än 

han själv.  
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Johansson skriver att gymmaren använder gymmets speglar för att kunna bekräfta sina egna 

krav på ständig kroppslig förändring. “De blir beroende av att ständigt kunna notera 

förändringar i kroppen och av att gradvis kunna förbättra sina prestationer” (Johansson, 1997; 

78). För den 23-årige gymmaren är detta ett omanligt beteende då “folk som ska stå och posa i 

spegeln eller alltid diskutera muskler bli för ytligt, de vill bara ha uppmärksamhet eller 

bekräftelse och det finner jag ingen manlighet i”. När den ytligheten och kroppsfixerandet 

som existerar på gymmet går till överdrift anser den 23-årige gymmaren att de individerna blir 

mindre maskulina.  

 

5.5.1 Illegala preparat 

De kvinnliga intervjudeltagarna visar starka åsikter om anabola steroider när båda skriker 

“Fusk! fusk, fusk, fusk!”. Johanna använder sig av fact and interest när hon säger “Jag tror att 

vi ser ner på de som fuskar, för de kan inte nå sina mål på ett rent sätt”. De fortsätter att 

beskriva att det finns flera män som de vet har brukat anabola steroider, vilket har skapat 

asymmetriska kroppar som de inte tycker är snyggt. De som använder illegala preparat 

hamnar nödvändigtvis inte längst ner i gymhierarkin så länge de är målmedvetna och inte tar 

för stor plats. Det är istället de “som köper gymkort bara för att, och tar upp massa plats utan 

att bry sig om gymreglerna” som Johanna och Elin anser vara de minst omtyckta på gymmet. 

Intervjuns action har varit tillåtande till alla former av individer, men när intervjudeltagarna 

diskuterar de som inte förstår sig på vett och etikett på gymmet märks det av en irritation i 

diskursen. “När folk står och fixar till sin frisyr på gymmet, eller de som kollar in magen och 

drar upp sin tröja. Det tycker jag bara är jobbigt och jag tänker direkt att de är mer kvinnliga 

än manliga” (Elin). Dessa oönskade egenskaper på gymmet kopplar Elin till egenskapen 

kvinnligt vilket sätts som motsats till manligt. När männen blir för ytliga och bryr sig om sitt 

eget utseende för mycket går de enligt intervjudeltagarana över gränsen från manligt till 

omanligt, eller i denna diskurs kvinnligt. När män exempelvis kollar för mycket i spegeln när 

de tränar eller poserar i spegeln efter sina pass är de kvinnliga. Dessa åsikter uppmärksammar 

de mindre fasta gränserna mellan manligt och kvinnligt. Gymmet är en utseendefixerad 

subkultur där män tillåts lägga fokus på sina kroppar och utseende, men när männen blir för 

utseendefixerade är de inte längre manliga. (Johansson, 1997; 225)       

 

Cafri m.fl. beskriver hur besattheten av gymmet har lett till ett skadligt kroppsmissnöje vilket 

har ökat användandet av illegala preparat som anabola steroider och ephedrine (Cafri et al., 
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2005). Den 23-årige intervjudeltagarens åsikt är att människor som använder preparaten 

använder ursäkten att det bara kan skada dem själva, men att detta inte stämmer. “Man kan ge 

andra människor komplex för att man ser så bra ut och det blir orealistiskt bra för att man har 

nått dit med fusk. Min första tanke när jag ser någon riktigt muskulös person är att de har 

använt anabola, det finns ingen trovärdighet kvar. Dessa människor värdesätter jag allra längst 

ner på gymmet. Det visar bara på hur osäkra de är. Många som inte använder är väldigt 

misstrodda, så det är många problem med det.” I detta citat framgår fact and interest igen där 

Tommy menar att en person som har använt illegala preparat enligt honom är en icke-

maskulin person då han anser att de är osäkra och värdesätts lägst inom gymkulturen. 

Gymmaren som använder illegala preparat är enligt Tommy i grunden en osäker person då 

den 23-årige intervjudeltagaren senare förknippar självsäkerhet med maskulinitet. “När en 

gymmare utstrålar att han är säker på sig själv, och övningarna han gör, då är han enligt mig 

en maskulin person” (Tommy).  

 

När intervjun diskuterar ämnet steroider framgår Tommys fact and interest då han säger: “För 

killar tycker jag det är vanligare att man ser de där extrema. Min första tanke då är att det är 

steroider. Och, efter en viss punkt tycker inte jag att det ser snyggt ut längre”. Medvetet eller 

undermedvetet underminerar Tommy de gymmare som är betydligt större än honom genom 

att formulera att det då finns en stor risk att de använder illegala preparat, vilket enligt honom 

är fusk. Ove anser också att användandet av illegala preparat är fusk. Liknande Tommy ser 

Ove ner på dem som använder illegala preparat då de ger en felaktig bild av vad som är 

uppnåbart. Han betonar sin accountability genom att säga att han är “väldigt medveten om de 

negativa effekterna som finns med steroider” och beskriver en sorts sympati för de som 

använder steroider då han betraktar dem som mindre kunniga, rentav naiva.      

 

5.6 Maskulinitet 

Tommys åsikter angående illegala preparat står i kontrast till vad Tommy anser vara 

maskulint, vilket är muskler. En person som är manlig på gymmet är per definition en person 

som är muskulös och “Någon som lyfter relativt tungt. Gör övningarna rätt. Säker i sig själv. 

Det är de attribut som jag skulle uppfatta som manligt.” Skillnaden mellan att vara maskulin 

eller icke-maskulin kan vara hårfin då de som skriker och har ett behov av att folk ser på dem 

anses vara icke-maskulina även om de är muskulösa. “När man har kommit över en viss punkt 

så har de människorna inte samma behov av att hävda sig, de behöver inte skrika för att folk 
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ska se dem, eller trycka ner andra. Det är nog snarare det som jag anser vara manligt. Man ska 

inte behöva bevisa att man är något.”  Muskler är enligt intervjudeltagaren en viktig aspekt av 

att vara maskulin, men när han tänker efter framgår det att det är personligheten hos den 

muskulösa gymmaren som avgör om gymmaren är maskulin eller icke-maskulin.      

 

Oves definition av maskulinitet på gymmet liknar Tommys där muskler betonas kombinerat med en 

typ av gentlemannapersonlighet. “Man ska ha koll på det man gör, man ger intrycket av att man vet 

vad man gör. Och mycket muskler ser ju manligt ut. Man ska verka självsäker på ett bra sätt, och 

om någon skulle be om hjälp så har man svaret på frågan.”   

 

I Oves intervju diskuteras en typ av gymhierarki där de största anses vara högst upp. Det är de 

större som har den allmänna rätten att ta upp störst plats i gymmet och det märks tydligt att 

det är de nya och smalare som får ta kontakt med de större då dessa oftast och hellre 

interagerar med varandra. “Jag dras till de som är där varje dag, de som är stora och 

vältränade. Jag skulle inte gå och fråga någon om tips på övningar som är mindre än vad jag 

är, vad skulle de kunna hjälpa mig med?” (Ove). I detta citat förminskar Ove de gymmare 

som är mindre muskulösa, och i hans fact and interest framställer han mindre muskulösa som 

mindre maskulina då de inte har de kvaliteterna som han anser vara maskulina, dvs. att kunna 

hjälpa andra med träningen och att vara muskulös. Tommy svarar liknande och utvecklar: 

“Generellt hänger jag med de killar som är bitiga på gymmet. Vilket till viss del beror på att vi 

känner varandra, det är de som är där ofta, om jag ser någon som gör helt fel så tror jag att jag 

undermedvetet dömer dem lite.” Nybörjarna som oftast är de smalare hamnar långt ner i 

gymhierarkin. Delvis för att de inte har lika bra koll på gymetiketten och maskinerna, men 

också för att de inte är lika muskulösa vilket bidrar till deras mindre manliga identitet. De 

mindre muskulösa blir dömda som mindre maskulina eftersom de inte anses vara lika kunniga 

som de synligt muskulösa. De får därför inte chansen att umgås i samma umgängeskrets som 

de synligt muskulösa gymmarna.   

 

Oves subjektposition märks då han säger “Man tycker att alla borde träna och ta hand om sin 

kropp. En gymkropp är det snyggaste.” Detta svar beskriver hur gymkulturen har påverkat hur 

han prioriterar och ser på den mänskliga kroppen. Han reflekterar över sina svar och 

poängterar att flera av hans resonemang kommer ifrån att han själv har tränat länge. Han 

underminerar den smalare kroppstypen genom att införa ett maskulinitetsaspekt. “Det känns 

manligt att vara stor och ha stora muskler och det känns inte manligt att se ut som en 
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maratonlöpare även fast de är vältränade och hälsosamma.” Den smalare kroppen är enligt 

intervjudeltagaren ett omanligt attribut. Det framgår att hälsan inte är den egenskap som är 

viktig för Ove då en maratonlöpare också är hälsosam, utan istället är det musklerna som gör 

en kropp manlig och värdesätts högre.     

 

De individuella intervjudeltagarna har båda en subjekposition som har blivit påverkad av 

gymkulturen. De båda relaterar smalhet som något som kan bero på psykisk ohälsa och visar 

liten förståelse för de som inte tar hand om sina kroppar. Träningen prioriteras högt för båda 

då de vistas i en subkultur där träningen har blivit en stor del av deras värld. Deras 

subjektposition gör sig påmind när de socialiserar utanför gymkulturen. “Jag kan gå runt och 

klaga att jag känner mig tjock för att mitt sexpack inte är tillräckligt definierat bland de som 

inte tränar, då kan de bli lacka.” (Tommy). Ove beskriver hur hans subjektposition liknande 

Tommys kan skära sig med sin bekantskap som står utanför gymkulturen. Han beskriver sin 

omgivnings irritation kring hans gymkroppsideal och prioriteringar som avundsjuka, “Det är 

typiskt jante-Sverige, man får inte vara mer vältränad än någon annan.” I deras 

subjektposition är deras muskulöshet en stor faktor för deras maskulinitet, där avundsjukan 

kommer från omgivningen som känner sig mindre maskulin i relation till dem.   

 

Diskussionen kring maskulinitet får ett stort fokus i den manliga gruppintervjun. I diskursen 

har maskuliniteten framställts i den mer Ramboliknande maskulinitetsandan.  När deltagarna 

diskuterar maskulinitet i sig, koncentreras maskuliniteten istället kring att vara en gentleman 

på gymmet kombinerat med muskler. Män strävar i många fall efter en logisk och 

sammanhängande diskurs. Problemet är att mäns attityder och handlingar i många fall står i 

motsatsställning till varandra. I denna diskurs märks det att deltagarnas attityder inte 

motsvarar deras handlingar då de agerar på ett mer Ramboliknande maskulinitetssätt i 

praktiken samtidigt som de anser att män ska agera på ett gentlemannasätt. (Johansson, 1997; 

221)   

 

M- Vi ser nog manligt på ett annat sätt än en raggare som anser att dricka öl, ha en stor kagge och 

snärta frugan på rumpan är riktigt manligt. Det tycker inte jag är manligt alls.  Jag tycker att man 

ska vara en gentleman som har en bra kropp och är tokdeffad året runt.  

E- På gymmet tycker jag manligt är förenat med någon sorts pondus kombinerat med lugn, närvaro, 

enorm styrka utan att basunera ut den. Man är stark och hjälpsam.  

M- Bamse! Fast han är ju lite blåst och tar otillåtna preparat, haha dunderhonung. 

(Alla skrattar) 
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G- Jag skiter i hur stark jag är men min prio är att se stark ut. Jag är såklart manligast då, för i min 

värld gör jag rätt. 

M- Vad är poängen med att vara stark om du inte ser stark ut. Då är det bättre att se stark ut, utan att 

vara det.  

E- Det är viktigt att alltid vara en gentleman, i alla kontexter. Det finns de som är schyssta mot oss 

stora men beter sig som en idiot mot mindre, och de är de minst manliga som finns på gymmet. 

 

Gymidealet att vara muskulös och deffad är en viktig aspekt av att vara manlig enligt den 

manliga gruppintervjuns subjektposition. Men den Ramboliknande maskuliniteten som har 

illustrerats i diskursen är inte önskvärd, utan istället ska man vara hjälpsam och snäll mot alla 

på gymmet: Bamse statueras som ett exempel. Maskulinitet är enligt diskurspsykologin, djupt 

inbäddad i mäns ritualer och vanor till den graden att män inte tänker på hur de talar eller 

deras action (Wetherell & Edley, 1999; 195). När direkta frågor ställs angående maskulinitet 

blir det tydligt att intervjudeltagarnas diskurs kring maskulinitet inte motsvarar deras idé av 

vad maskulinitet innebär. Mårten beskriver hur andra kontexters maskuliniteter, som en 

“raggares” subjektpostition dvs. Förminska kvinnor och ha ett otränat utseende, ses som 

mindre maskulint i gymkulturen. Själva styrkan hos individen är inte lika viktig som det 

visuella där Gunnar via fact and interest förminskar andra starka gymmare genom att 

formulera att det är han som gör rätt och andra fel när de är starkare men inte större än 

honom. Gunnars subjektposition blir än en gång tydlig, när han säger “i min värld gör jag 

rätt” där hans action “min värld” kan ses som en synonym för “min subjektposition”. 

Deltagarna är eniga om idén om den yttersta maskuliniteten som en muskulös gentleman, 

samtidigt som de medger att de inte alltid lever upp till denna maskulinitet. De använder då 

ursäkten att de ibland måste vara “lite alfa om det blir för mycket bullshit om folk är i vägen” 

(Gunnar). Alfahannen som tar upp för stor plats och bryter mot gymmets regler som att inte 

städa upp sina vikter efter sig anser de vara en mindre maskulin individ då denne måste bevisa 

sin auktoritet, dvs. sin maskulinitet.  

 

Kvinnornas diskurs centreras kring en annan konstruktion av maskulinitet där de visuella 

musklerna inte tar lika stor plats som i de andra intervjuerna. De anser att deras inställning till 

hur de ser sig själva och hur de ser den ideala kroppen har ändrats sedan de har börjat 

styrketräna och blivit mer inriktad på att de och samhället ska eftersträva vältränade kroppar.  

 

E- Det spelar inte någon roll för mig hur en killes kropp ser ut. De flesta jag har träffat har varit 

smala, långa killar. 
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J- Cardio-killar (skrattar lite). 

E- Haha, ja cardio-killar, inte tjocka men inte heller muskulösa.   

J- Jag tänker nog mer på kroppar. Jag gillar den kroppen som motsvarar min idealkropp för en 

kvinna, jag gillar ju muskler, det är manligt.  

E- Det gör du. Jag tänker nog mer: aja. 

 

Johanna är mer inriktad på muskler än Elin och reflekterar över att hennes subjektposition har 

blivit formad av gymkulturen som hon vistas i, men också det faktum att hela samhället har 

blivit format av gymkulturen där muskler har blivit ett omfattande ideal. De skrattar åt 

Johannas uttryck, “cardiokillar” som beskriver en mindre muskulös man vilket Johanna inte 

är intresserad av. I Johannas subjektposition är muskler en egenskap som formar en individs 

maskulinitet där Johanna anser att muskler gör en person mer manlig. Motsatsen i denna 

diskurs blir då “cardio-killar” som är mindre muskulösa och därför av Johanna ses som 

mindre attraktiva. Elin delar inte samma subjektposition som Johanna trots att hon också 

vistas i gymkulturen. Istället säger hon sig gilla “cardio-killar” och lägger inte lika stort 

fokus på kroppen och muskler.   

 

Självsäkerhet är ett attribut som kvinnorna associerar med maskulinitet då de anser att en 

maskulin person är en självsäker och hjälpsam individ. De beskriver båda hur de har blivit 

mer självsäkra i sig själva och deras kroppar sedan de började med styrketräning.  

 

J - Jag hade en period i tonåren när jag hade mycket ångest men det var innan jag började 

styrketräna. När jag tänkte mycket på vad jag åt och hur mycket jag tränade. Men då var det mest 

cardio.  

E - Jag tänkte så också men det var innan jag började styrketräna för då tänkte jag att jag skulle 

träna för att förbränna kalorier och då måste jag äta lite mindre mat. Men nu vill jag bli stark.  

J - Och man måste äta för annars kommer man inte bli stark.  

E- Och det känns ändå mer hälsosamt än det som var tidigare.  

J - Jag har aldrig mått såhär bra i min kropp. Jag har aldrig varit så säker i min kropp som jag är nu 

för att jag gymmar.  

E - Precis för man ser kroppen som ett verktyg istället för nu ska jag bara vara smal.  

 

När maskulinitet diskuteras mer precist så förekommer inte attributet muskler. Istället ser de 

maskulinitet som en mer “pappig” personlighet där de som är mer maskulina är de som 

hjälper andra och ser till att alla trivs.  
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J - Jag tycker att manligt är en person som är säker på vad den gör. 

H - Jaa, lugn och trygg på gymmet.  

J - Säker på sin träning men ändå inspirerar andra på gymmet.  

H - Och som inte ska hävda sig. 

J - Nej! Utan kör sin grej.  

H - Jag tycker inte man blir mer manlig om man har mer muskler. 

 

Muskler och maskulinitet är i kvinnornas diskurs inte samma sak. Muskler är inte en egenskap 

som gör en person mer eller mindre manlig, utan det är individens personlighet snarare än 

utseendet som formar maskuliniteten. Istället kan muskler ses som något negativt eftersom en 

person med mycket muskler enligt de andra diskurserna tar mer plats på gymmet och därmed 

hävdar sig mer än en mindre muskulös individ. Att vara muskulös kan även ses som en positiv 

egenskap som får individer att känna sig självsäkra på gymmet och inspirerar andra genom 

sitt utseende och teknik. Men i denna diskurs handlar maskuliniteten om hur individer agerar 

på gymmet snarare än deras visuella presentation.  

 

I början av intervjun framgick det att muskler i Johannas subjektposition är ett attribut som 

formar en individs maskulinitet. I samband med att individer konstruerar deras kroppar på 

gymmet konstrueras identiteter och könsidentiteter där de mer muskulösa anses vara mer 

maskulina (Johansson, 1997, 180). Men varken Elin eller Johanna likställer muskler med 

maskulinitet när de reflekterar över deras egna muskulösa kroppar. Johanna beskriver att hon 

inte känner sig maskulin i sin kropp. “Faktum är att jag nog aldrig har känt mig så "kvinnlig" i 

min kropp som jag gör nu om jag ska använda det begreppet. Jag känner mig säker i min 

kropp och det hänger ihop med hur tränad jag är, ju mer tränad jag har blivit desto säkrare har 

jag blivit och det är för att jag känner mig kvinnlig och bekväm i min kropp.” Elin håller med 

Johanna, hon är medveten om deras accountability då Elin nämner att andra kan se dem som 

maskulina pga. deras kroppar. Men enligt Elin innehåller begreppet maskulinitet många andra 

kvalitéer som definierar hur maskulin en person är. Deras muskulösa kroppar har inte format 

dem till maskulina personer, utan snarare hjälpt dem att känna sig kvinnliga.  

 

5.7 Sammanfattning av intervjuerna  

När diskursen kring maskulinitet på gymmet studeras närmare märks det att den 

Ramboliknande karaktären har en tydlig plats i gymkulturen. För vissa kan Rambokaraktären 

ses som en stereotyp för den muskulöse gymmaren då Rambo karaktäriserar en man som har 
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en stor auktoritet kombinerat med en stor muskelmassa. Den australiensiske sociologen 

Connell som myntade begreppet hegemonisk maskulinitet ansåg att den Ramboliknande 

karaktären var idealet för patriarkatet (Wetherell & Edley, 1999; 136-137). Dessa tendenser 

märks av i den manliga gruppintervjun där diskursens action är testosteronfylld med 

nedsättande skämt mot kvinnor och homosexuella. Kvalitén stora muskler vilket 

Rambokaraktären besitter är central i alla intervjuernas diskurser. Musklernas betydelse 

varierar bland diskurserna men intervjuerna bevisar att muskelmassan och storleken på 

individer påverkar hur maskulina de anses vara. 

 

De individuella intervjuerna har en mindre Ramboliknande action vilket kan bero på att de 

görs individuellt och inte har någon interagerande diskurs mellan flera gymmare. Den 

Ramboliknande diskursen är skämtsam och uppfyller den hegemoniska maskuliniteten i den 

aspekten att kvinnor och mindre maskulina grupper underordnas av gruppen män. En sådan 

typ av diskurs verkar förekomma lättare när det är en grupp män som för diskursen istället för 

individuella män eller kvinnor. De individuella intervjudeltagarnas subjektposition liknar 

gruppintervjuernas där deras action är mer accepterande av vältränade kroppar än de otränade. 

De tillhör alla en subkultur där muskler och en vältränad kropp prioriteras högt vilket märks 

då intervjudeltagarna använder en fact and interest när de underminerar andra kroppar som är 

smala, tjocka eller otränade. Ytterligare ett mönster som uppenbarar sig i intervjuerna är en 

accountability där de synligt muskulösa legitimiserar deras svar genom att betona att de är 

insatta i gymkulturen och därför har en stor förståelse för gymmet och kroppen.  

 

Den intervju som skiljer sig mest från de andra är kvinnornas gruppintervju där diskursens 

action har en mer tillåtande ton och det existerar en accountability som ständigt reflekteras 

över. Deras mer accepterande action kan vara ett resultat av att de synligt muskulösa 

kvinnorna ifrågasätter betydelsen av maskulinitet då de har muskulösa kroppar men ser sig 

själva som feminina. För kvinnorna så har muskler en påverkan på individens maskulinitet 

men det attributet spelar inte lika stor roll för definierandet av maskulinitet som i de andra 

intervjuerna. Det är istället den inre personligheten som har den avgörande betydelsen om en 

person är mer eller mindre maskulin.                 
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6. Slutdiskussion 
Diskursen kring maskulinitet på gymmet konstrueras runt ytliga aspekter som muskelmassan, 

men ännu större betydelse har personligheten hos individerna på gymmet. Musklerna är 

centrala för hur maskulin en person anses vara på gymmet. Musklerna reflekterar delar av 

personligheten som de synligt muskulösa anser vara maskulina, dvs. en ödmjuk auktoritet och 

en säkerhet på sig själv. Detta självförtroende formar en gymmare till en maskulin person. 

Om denna person är muskulös och besitter dessa kvalitéer anses den då vara mer maskulin än 

en mindre muskulös person som besitter detta självförtroende. De synligt muskulösa dras till 

de andra synligt muskulösa eftersom de anses ha en större förståelse för gymkulturen och har 

de kvalitéerna som anses vara manliga inom gymmets väggar. Dessa kvalitéer är att bygga 

muskler, inneha en säkerhet på sig själv kombinerat med en sorts pondus som inspirerar andra 

gymmare. 

 

De som anses vara mindre maskulina på gymmet är de som inte vet vad de gör, de som 

stjälper mer än vad de hjälper. “De är bara i vägen, gå hem liksom” (Gunnar). Dessa personer 

är i synligt muskulösas subjektposition de mindre muskulösa då en muskulös gymmare enligt 

de synligt muskulösa har en större förståelse för gymmandet vilket bevisas med deras 

muskelmassa. För de muskulösa gymmarna existerar det en tunn linje mellan en maskulin 

eller en icke-maskulin person då en gymmare som tar för stor plats, skriker och alltför 

uppenbart vill ha uppmärksamhet anses vara en mindre maskulin person. Denna linje varierar 

och tolereras mer för muskulösa gymmare men risken finns att även de muskulösa gymmarna 

kan överstiga denna gräns. Det är de synligt muskulösa som tenderar att ta en större plats i 

gymmet. Gränsen för hur stor plats en gymmare får ta beskrivs enligt intervjuerna som ytterst 

subjektiv, en gymmare kan anses ta för stor plats enligt vissa och därav vara mindre maskulin 

men anses vara maskulin enligt andra.  

 

Gränsen för hur stor en gymmare får vara innan den korsar gränsen mellan manligt och icke-

manligt varierar i intervjuerna. I den manliga gruppintervjun är deras action mer tillåtande till 

det mer extrema samtidigt som de nedvärderar gymmare som brukar otillåtna preparat. I de 

andra intervjuerna förekommer en fact and interest där de väldigt stora underminimeras i den 

meningen att de kan ha tagit otillåtna preparat och därför anses vara icke-maskulina personer 

eftersom de då är osäkra på sina kroppar och därav fuskar. Gränsen för hur stor en gymmare 

får vara blir svår att bedöma då acceptansen av olika storlekar varierar och avgörandet om 

någon gymmare fuskar är svårt att fastställa.   
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Alfahanen som ofta syns på filmer, en stor och auktoritär man med en nedsättande action mot 

kvinnor och mindre maskulina grupper som liknas med Rambo anses vara en mindre 

maskulin personlighet på gymmet. De som tar för stor plats på gymmet, är brötiga, väldigt 

måna om sitt utseende samt muskler är en mindre maskulin man med risken att bli sedd som 

korkad. Denna stereotyp av den ytliga gymmaren värdesätts i intervjuerna långt ner på 

maskulinitetsskalan.  

 

Den ungdomliga kroppen med ett muskulöst och deffat utseende som syns i media presenterar 

ett ideal för gymkulturen. “För att vara framgångsrik måste man idag även se framgångsrik ut, 

dvs. utveckla en distinkt smak- och stilmedvetenhet. Den ung, vackra och hårda kroppen har 

blivit ett tecken på lycka och status” (Johansson, 1997; 195-6). Föreställningen som media 

förmedlar är att maskulinitet på gymmet och i samhället generellt är ett ungdomligt, vältränat 

utseende. Med hjälp av intervjuerna i denna studie framgår det att gymindividernas 

personlighet är avgörande om en person är maskulin eller mindre maskulin. Utseendet är en 

faktor för hur maskuliniteten konstrueras men bland de synligt muskulösa har personligheten 

en större betydelse än musklerna. Medias bilder på den tränande ungdomen anses vara 

förvridna ideal enligt de synligt muskulösa då det i alla intervjuer betonas att personligheten 

är den avgörande faktorn för hur maskulin eller icke-maskulin en person anses vara.   

 

Den maskulinitet som värderas högst bland de synligt muskulösa är inte Ramboliknande 

maskuliniteten som gör inslag i vissa intervjuer, utan istället är det gentlemanna-

maskuliniteten. En personlighet som accepterar alla, är hjälpsam, respektfull och vet vad den 

håller på med på gymmet, värdesätts genomgående högst i alla intervjuer. Om denna 

personlighet kan kombineras med en imponerande fysik så är det en fördel men 

personligheten går före det fysiska i bedömandet av maskulinitet enligt de synligt muskulösa 

gymmarna. Diskursen bevittnar att de synligt muskulösa inte alltid lever upp till detta 

maskulinitetsideal då deras action i flera fall underminerar mindre maskulina grupper som 

homosexuella och kvinnor. Trots att deras handlingar inte uppfyller deras attityder anser de att 

gentlemanna-maskuliniteten värdesätts högst. Wetherells och Edleys definition av 

hegemonisk maskulinitet vilket denna studie har inriktat sig på, är gentlemanna-

maskuliniteten vilket intervjudeltagarna försök positionera sig efter då denna maskulinitet är 

idealet för diskursen bland de synligt muskulösa gymmarna.   
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Intervjudeltagarna för denna studie tränar på samma gym och har tränat under en generellt 

liknande tidsperiod. Detta val av intervjudeltagare samt gruppintervjuerna medförde att flera 

av svaren liknade varandra och inte hade någon stor variation vilket kan anses begränsa denna 

studie. För denna studie ansågs intervjudeltagarna lämpa sig för forskningsfrågan då syftet var 

att studera hur maskulinitet konstrueras på ett mellanstort gym i Uppsala. För att skapa en 

större variation i svaren skulle en jämförande studie mellan olika gym i en stad föras då olika 

gym kan förmedla olika syner på maskulinitet.  

 

Under utförandet av denna studie illustrerades det att de synligt muskulösa har en väldigt klar 

bild av gymkulturen och gymmaren. Diskursen har en klar syn på hur idealkroppen och 

samhällets kroppar ska se ut där den muskulöst deffade kroppen anses vara den accepterade 

normen. De synligt muskulösa gymmarna placerade gymmare i flera olika fack för bra och 

dåliga gymmare, maskulina eller icke-maskulina. Det skulle därför vara intressant för fortsatta 

studier att göra en jämförande studie mellan inbitna gymmare och icke-gymmare eller 

“hobby-gymmare” för att jämföra deras olika ideal. En sådan studie skulle kunna ge en vidare 

förståelse för gymkulturens ideal och hur gymmet förändrar individers normer och 

samhällssyn. Andra intressanta studier skulle också vara att jämföra gym där endast män 

tränar med blandade gym, eller att jämföra “elit-gym” men mer folkliga gym som t.ex. Friskis 

& Svettis för att studera likheter och skillnader av det maskulina konstruerandet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

7. Referenser 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga Metoder. Liber AB.  

 

Cafri, G., Thompson, J. K., Ricciardelli, L., McCabe, M., Smolak, L., & Yesalis, C. (2005). 

Pursuit of the muscular ideal: Physical and psychological consequences and putative risk 

factors. Clinical Psychology Review, 25, 215–239.  

 

Connell, R. (1987). Gender and Power. Stanford University Press.  

 

Connell, R. (1996). Maskuliniteter. Polity Press Ltd, Cambridge. 

 

Connell, R. Messerschmidt, J. (2005). Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept. Vol. 

19, No. 6 (Dec., 2005), pp. 829-859. Sage Publications. Inc.   

 

Dahl, E. Henriksson, M. Levin, L. (2012). Konstruktioner av maskulinitet i samtal om 

kollektivtrafik. https://www-idunn-

no.ezproxy.its.uu.se/norma/2012/02/konstruktioner_av_maskulinitet_i_samtal_om_kollektivtr

afik (Hämtad 29-03-2016). 

 

Flaherty, Michael G, Denzin, Norman K., Manning, Peter K. & Snow, David A. 

(2002).  “Review Symposium: Crisis in Representation” i: Journal of Contemporary 

Ethnography.  

 

Gray, J. J., & Ginsberg, R. L. (2007). Muscle dissatisfaction: an overview of psychological 

and cultural research and theory. In J. K. Thompson & G. Cafri (Eds.), Muscular ideal: 

Psychological social, and medical perspectives (pp. 15–39). Washington DC: APA.  

 

Halliwell, E., Dittmar, H. & Orsborn, A. (2007). The effects of exposure to muscular male 

models among men: Exploring the moderating role of gym use and exercise motivation. Body 

Image, 4 (3) 278-287. Hämtad från PsycINFO. doi: 10.1016/j.bodyim.2007.04.006.  

Herz, M. Johansson, T. (2011). Maskuliniteter - Kritik, Tendenser, Trender. Liber.   

 

https://www-idunn-no.ezproxy.its.uu.se/norma/2012/02/konstruktioner_av_maskulinitet_i_samtal_om_kollektivtrafik
https://www-idunn-no.ezproxy.its.uu.se/norma/2012/02/konstruktioner_av_maskulinitet_i_samtal_om_kollektivtrafik
https://www-idunn-no.ezproxy.its.uu.se/norma/2012/02/konstruktioner_av_maskulinitet_i_samtal_om_kollektivtrafik


36 
 

Johansson, T. (1997). Den skulpterade kroppen. Gymkultur, friskvård och estik. Thomas 

Johansson och Carlsson Bokförlag.   

 

Jones, D. C., & Crawford, J. K. (2005). Adolescent boys and body image: Weight and 

muscularity concerns as dual pathways to body dissatisfaction. Journal of Youth and 

Adolescence, 34, 629–636.  

 

Messerschmidt, J. (2010). Hegemonic Masculinities and Camouflaged Politics - Unmasking 

the Bush Dynasty and its War Against Iraq. Copyright, Taylor & Francis.   

 

Reeser, T. (2010). Masculinities in Theory- An Introduction. 2010, Wiley-Blackwell.  

 

Ricciardelli, L. McCabe, M. Mavoa, H. Fotu, K. Goundar, R. Schultz, J. Waqa, G. Swinburn, 

B. (2007). The pursuit of muscularity among adolescent boys in Fiji and Tonga. Body Image 

4 (2007) 361–371.  

 

Stamblewski, A. (2012). Statens folkhälsoinstitut. Äldres miljöer för fysisk 

aktivitet.  LENANDERS GRAFISKA AB, KALMAR 2008. 

http://www.friskinaturen.org/media/_ldres_milj_er_f_r_fysisk_aktivitet_fhi.pdf (Hämtad 29-

03-2016).  

 

Ström, M. “Uppsalabor vill ha tuffa övningar”. 2012-01-27. 

http://www.unt.se/citykronikor/uppsalaborna-vill-ha-tuffa-ovningar-1645408.aspx (Hämtad 

2016-03-17) 

 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur AB, Lund.   

 

Vetenskapsrådet, 2002. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Erlanders Gotab. Tillgänglig på: 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (Hämtad 2016-04-09) 

 

Wetherell, M. Edley, N. (1999). Negotiating Hegemonic Masculinities: Imaginary Positions 

and Psycho-Discursive Practices. Feminism & Psychology © 1999 SAGE (London, Thousand 

Oaks and New Delhi), Vol. 9(3): 335–356.   

http://www.friskinaturen.org/media/_ldres_milj_er_f_r_fysisk_aktivitet_fhi.pdf
http://www.unt.se/citykronikor/uppsalaborna-vill-ha-tuffa-ovningar-1645408.aspx
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


37 
 

 

Wetherell, M. Taylor, S. Yates, S. “Discourse as Data - A guide for analysis.” (2001) The 

Open university.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

8. Bilaga  
 

Intervjuguide.  

 

Hur ska en ideal kropp se ut? 

 

Vad tycker ni om den rådande gymkulturen som får en större plats i media? 

 

Hur påverkar media er syn på era kroppar?  

 

Hur ser er bekantskapskrets ut?  

 

Existerar det en gymhierarki? 

 

Vad anser ni om det ökade användandet av illegala preparat som anabola steroider och 

ephedrine 

 

Hur tror ni att resten av samhället ser på era kroppar och ert tränande? 

 

Känner ni att ni blir påverkade av gymkulturen? 

 

Kan det bli ohälsosamt?  

 

Finns det för muskulösa kvinnor samt män?  

 

Finns det för svaga/smala kvinnor samt män?  

 

Vilka umgås ni med på gymmet och varför? 

 

Finns det något beteende som ni stör er på?  

 

Vad anser ni vara manligt på gymmet? 

 

Vem anser ni vara manlig på gymmet?  
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Vad är ett mindre manligt beteende på gymmet? 

 

Poserar i spegeln?  

 

Finns det någon som ni dömer på gymmet?  

 

 

 


