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Abstrakt 
Inledning: Studien ämnar att undersöka gymmets kulturmiljö samt deltagande individers 

förhållande till den egna kroppen, dess förändring och identitetsförankring.  

Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka hur informanterna 

reflekterar kring träning, kropp och gym samt hur det kan kopplas till observationer av 

gymmets kulturmiljö. Detta utifrån följande tre frågeställningar:  

Hur uttrycker informanterna att förhållandet till den egna kroppen ser ut, och hur den 

har förändrats sedan de började träna på gym? 

Hur kopplar informanterna träningen till sin identitet och hur gestaltas identitet i 

gymmiljö? 

Hur kan gymmets kulturmiljö beskrivas utifrån observationer? 

Metod: Studien bygger på fyra semistrukturerade intervjuer och tre 

observationstillfällen. Intervjuerna fokuserade på de tre teman träning, kroppslighet och 

identitet och pågick i 30-45 minuter. Delatagande observationer skedde på ett gym i 

Södra Sverige vid tre olika tillfällen. För att underlätta insamling av material utgick 

observationerna ifrån ett observationsunderlag (se bilaga).  

Resultat: Informanterna anser att förhållandet till den egna kroppen förändrats och blivit 

mer utseendefixerat sedan de började träna på gym. Identiteten är starkt förankrad i 

gymträningen och spelar en avgörande roll i upprähållandet av identiteten. I 

gymkulturen är det vanligt att kroppar granskas och värderas. 

Slutsats: Deltagande i kulturen har förändrat synen på kroppen för informanterna och 

träningen är en stor del av identiteten.  
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1. INLEDNING 
Min studie handlar om gymmets kulturmiljö och deltagande individers förhållande till 

den egna kroppen, dess förändring och identitetsförankring. Genom intervjuer 

undersöker jag djupare hur personer som ingår i subkulturen reflekterar kring sin 

träning i förhållande till kroppen och den egna identiteten. Med tanke på att en stor del 

av kommunikationen på ett gym sker ickeverbalt ser jag mening i att även undersöka 

kulturen genom observation. Här med mål att söka information kring kroppslighet och 

identitetens olika sätt att uttryckas på gymmet. Frågeställning 1 och 2 besvaras genom 

intervjuer och därefter besvaras frågeställning 3 genom en observation av kulturmiljön.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka hur informanterna reflekterar kring träning, kropp 

och gym samt hur det kan kopplas till observationer av gymmets kulturmiljö.  

 

•   Frågeställning 1: Hur uttrycker informanterna att förhållandet till den egna 

kroppen ser ut, och hur den har förändrats sedan de började träna på gym?  

 

•   Frågeställning 2: Hur kopplar informanterna träningen till sin identitet och hur 

gestaltas identitet i gymmiljö?  

 

•   Frågeställning 3: Hur kan gymmets kulturmiljö beskrivas utifrån observationer? 
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2. FORSKNINGSGENOMGÅNG  
I detta kapitel kommer jag att presentera den tidigare forskning som finns genom att 

först ge en historisk återblick på kroppskulturens framväxt och gestaltningen av kroppar 

formade på gym. Sedan går jag djupare in på hur kulturmiljön tidigare har analyserats 

och diskuterats.   

 

2.1 En historisk återblick på gymkroppens utveckling  

För att bilda sig en uppfattning om den kultur och kroppsideal vi ser idag krävs ett steg 

tillbaka i historien till där allt en gång började. Jag har valt att gå så långt tillbaka som 

till industrialiseringen, då den moderna kroppskulturen växte fram samtidigt som 

samhället på många sätt förnyades (Andreasson & Johansson 2015:24). Till en början 

var kroppskulturen snävt sammanvävd med idén om en härdad och disciplinerad kropp. 

Rötter sträcker sig så långt tillbaka som till 1900-talets början då den krigsdugliga 

kroppen värderades högt. En form av övermänniska med en ultimat kroppsform 

idealiserades. Kroppskulturen fick snabbt en manlig prägel då den framträdande 

kroppsbyggaren Charles Atlas under tidigt 1900-tal utformade muskelbyggande 

metoder i syfte att stärka mäns manlighet. Det skulle vara slut på männens känsla av 

otillräcklighet och omanlighet genom att man uppmuntrade gemeneman till att bygga 

upp sin kropp med hjälp av noga utformade träningstekniker. Under 1920- och 1930-

talen utvecklades kroppskulturen i Sverige i linje med vad man tidigare skådat i USA 

(Andreasson & Johansson 2015:28). Snart var även Sverige igång med att uppmuntra 

den starka och muskulösa kroppen. Bland annat Arne Tammer, som ägnade sig mycket 

åt att engagera fler människor i styrketräning, riktade sig till gemeneman när han talade 

om vikten vid att ta hand om och träna sin kropp.  

 

När jag tänker på kroppskultur och kroppsbyggning förs mina tankar främst till 1970-

talets guldera. Joseph Weider´s grundande av The International Federation of 

Bodybuilders år 1946, dagens IFBB, blev startskottet för vad som senare ägde rum på 

Golds Gym i Venice Beach i Kalifornien på 1970-talet (Andreasson & Johansson 

2015:30). Det har troligen gått få förbi att filmen Pumping Iron från 1977 med Arnold 

Schwarzenegger i huvudrollen medförde en stor spridning av kroppskulturen över hela 

världen. Gymindustrin spreds nationellt som en löpeld och allt fler lät sig introduceras 

till gymträningen. Muskler fortsatte att vara en viktig del av vad som ansågs manligt 
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men det började också talas om riskerna med doping och de psykiska problem en 

extrem kroppsfixering kan medföra. Under 1970-talets era ägde en globalisering av 

gymkulturen rum med stor genomslagskraft men detta fick sig en vändning då psykiska 

sjukdomar bredde ut sig allt mer. Särskilt mellan 1970- och 1990-talet ökade antalet 

gym markant i Sverige vilket tyder på att den gymkultur vi känner igen idag har 

utvecklats under en tämligen kort period (Söderström 1999:1). Under 1980-talet 

introducerades även aerobics genom bland annat Jane Fonda, en känd aerobicinstruktör 

som inkluderade kvinnorna i kroppskulturen genom att fokusera på en väldefinierad 

men smal kropp (Andreasson & Johansson 2015:34). Den muskulösa kroppen blir här 

ett ideal för såväl män som kvinnor. Nästa steg i globaliseringen innebar att gymmens 

bodybuilding-stämpel gradvis suddades ut och allt fler gymkedjor växte fram världen 

över. Den ökade globaliseringen och kulturens normalisering leder oss sedermera fram 

till den bransch vi känner igen idag.  Sedan 1980-talets mitt har en omfattande marknad 

vuxit upp kring gymmet som idag omsätter stora summor årligen (Söderström 1999:1). 

Denna konsumtionskultur innefattar allt från träningsutrustning och gymkort till 

kosttillskott och gymmode.  

 

Bodybuilding handlar om strävan efter en extrem kroppsform och kosthållning där en 

definierat muskulös och fettfri kropp är idealt (Johansson 2006:135). För att nå dessa 

ideal räcker inte många timmar av hård träning, därtill krävs en optimal kosthållning 

och eventuella kosttillskott. I vissa fall väljer utövarna även att ta till dopingpreparat för 

att nå önskad idealkropp. Muskler har kommit att spegla framgång, lycka, hälsa och 

uppoffringar för att nå något alla inte kan uppnå - ett kvitto på disciplin och en viss 

envishet. Bodybuilding innefattar inte enbart hårda fysiska prestationer utan även 

krävande mental träning. Utövande av bodybuilding utmanar kroppens gränser och 

många principer går ut på att pusha dessa gränser så långt det är fysiskt och psykiskt 

möjligt. Att bygga en muskel större är smärtsamt, lik som att följa strikta dietupplägg 

(Andreasson 2014:9). De mentala utmaningarna är tålamodskrävande och sätter psyket 

på prov. Förståelsen för kroppen är viktig och det råder ett konstant övervägande mellan 

när det borde tas större hänsyn till kroppens signaler och när det gäller att bita ihop och 

kämpa vidare trots smärta. Bodybuildern står ofta inför beslutet att antingen lyssna till 

sina kroppsliga känslor eller att lita på sin kunskap om hur kroppen fungerar. Detta i en 

kontext där det blir svårare att särskilja dessa två (Andreasson 2014:10).  
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I detta kapitel presenteras mina huvudsakliga teoretiska utgångspunkter. Med tanke på 

att studien grundar sig i begreppen identitet och kroppslighet läggs fokus på att definiera 

dessa. Kapitlet inleds med en presentation av begreppet kroppslighet och vad det 

innebär. Näst är syftet att skapa bekantskap med identitet och hur livsstil formas för att 

uttrycka vem man är.  

 

3.1 Kulturrelaterade analyser av gymmiljö  

Gymkultur är ett begrepp som jag har valt att ge en central roll i mitt arbete. Med 

begreppet syftar jag på den symboliska kulturmiljö som omger den tränande människan 

i gymmet som medför särskilda värderingar och en idealiserad bild av den vältränade 

kroppen. Begreppet inkluderar här bodybuilding men även fitness som mer generellt 

representerar hela den växande gymindustrin. Gymkulturens tydliga koppling till den 

mer extrema formen av bodybuilding har kommit att suddas ut (Andreasson & 

Johansson 2012:18). När man talar om gym nämns begrepp som hälsa och välmående 

allt oftare och många gym drivs avståndstagande från den extremsport som 

bodybuilding faktiskt är. Gym byggs för att inkludera den stora massan istället för den 

snäva målgrupp de till en början lockade. Den gym- och fitnesskultur vi ser idag har 

rötter som sträcker sig långt tillbaka i tiden och dess tekniker har utvecklats under hela 

1900-talet (Andreasson & Johansson 2015:37).  

 

Genus, kropp och kön är en naturlig del av gymkulturen vilket leder oss in på en 

diskussion om hur dessa står i relation till varandra (Andreasson & Johansson 2015:76). 

I en kultur som är övervägande maskulin men där både män och kvinnor vistas så blir 

dessa frågor centrala och till viss del avgörande för vilken riktning kulturen tar. 

Normativa ideal överskrids ständigt och utmanar vårt sätt att könsidentifiera. När 

gränser förskjuts ifrågasätts normer och ideal vilket håller utvecklingen i rörelse. Men 

detta kan också upplevas som provocerande för de mer konservativa tänkare som vill 

sätta tydliga gränser mellan vad som anses manligt och kvinnligt. En svår utmaning i en 

kultur som saknar tydliga gränsdragningar och befinner sig i någon form av gråzon där 

man inte kan granska svart på vitt. Det är inte ovanligt att kvinnor med mycket muskler 

på sätt och vis balanserar upp det med typiska kvinnliga kännetecken som långa naglar, 

mycket smink eller förstorade bröst (Andreasson & Johansson 2015:80). En 
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komplettering av sitt yttre för att bejaka sin kvinnlighet. Skönhetsoperationer är vanligt 

förekommande för att nå den kroppsliga förändring hård träning och kosthållning inte 

kan åstadkomma. Ingrepp normaliseras i en bransch där en idealiserad estetik 

eftersträvas. En muskulös kropp är konkurrenskraftig, inte minst bland män som ofta ser 

styrketräningen som ett sätt att stärka sin maskulinitet. Att drivkrafterna för sporten 

ibland skiljer sig mellan könen tydliggörs genom The International Federation of 

Bodybuilding and Fitness riktlinjer för bedömning av bodybuilding- och 

fitnesstävlingar. Kvinnliga tävlande uppmanas att hålla sig inom en önskvärd mängd 

muskler där femininiteten bör bevaras och bedöms därefter (Andreasson & Johansson 

2015:83). För manliga tävlande finns inga sådana gränser utan målet är istället att nå 

fullast möjliga genetiska potential.  

 

Sociala relationer har blivit en viktig del av kulturen som annars främst betonar 

individuell prestation (Andreasson & Johansson 2015:153). Träningen är inte det enda 

som ger hälsovinster utan det är även ett resultat av de sociala relationer som etableras 

på ett gym. Allt från personalens bemötande i receptionen till samtal med medtränande i 

lokalen. Ofta finner man likasinnade och formar en gemenskap som är värdefull för 

både självkänsla och välmående. Den sociala biten upprätthålls dock inte enbart fysiskt i 

träningslokalen. Medier är en stor bidragande faktor till kulturens utveckling och 

spridning. En eftertraktad kropp skapas i gymmet men exponeras sedermera i diverse 

medier (Andreasson & Johansson 2012:16). Tidskrifter som Muscle & Fitness och Flex 

Magazine spelar en viktig roll i kulturens globala spridning. Medialiseringen har en 

direkt inverkan på hur kulturen uppfattas av utomstående men skapar också nya sociala 

möjligheter. Samtidigt som gymkulturen sprids världen över så sker en standardisering 

vilket medför en känsla av tillhörighet och igenkänning var man än befinner sig. Det 

finns träningslokaler med likartad utrustning nästan överallt och det blir enklare att resa 

och ta del av kulturen och skapa sociala relationer i andra delar av världen (Andreasson 

& Johansson 2015:74). Gymkulturen handlar dock inte enbart om styrketräning utan 

omges av en etablerad konsumtionskultur som säljer in en viss stil och identitetsuttryck 

(Söderström 1999:4). Stil tillkännages genom klädval, sysselsättning, matvanor, 

beteenden och andra livsstilsval. Kroppen har kommit att bli en ”stil” som identiteten 

bygger på. Likt som varor och produkter kan konsumeras så kan kroppen formas för att 

på så vis spegla önskade ideal och personligheter. En vältränad kropp blir här ett sätt att 
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visa tillhörighet i kulturmiljön. I dessa diskussioner leds jag in på identitetsbegreppet 

vilket jag ämnar diskutera vidare i nästa kapitel.  

 

3.2 Kroppens vara och icke vara  

Kroppsformen har kommit att bli en identitetsmarkör. Intresset för kroppen är inget nytt 

men betydelsen av den har förändrats (Söderström 1999:17). Kroppen visar vem vi är 

men också vem vi inte är. Motivation till träning har ofta med kroppens utseende att 

göra, inte sällan relaterat till missnöje (Söderström 1999:21). Det är som att 

kroppsformen signalerar en viss typ av värde. Medierna sänder ut bilder på vältränade 

och slimmade kroppar som på löpande band och just dessa kroppsformer har kommit att 

spegla en framgångshistoria utan dess like (Hammarén & Johansson 2007:60). Den 

disciplinerade livsstilen som bodybuilding innebär skulpterar fram en kropp som på så 

sätt är önskvärd och ofta är direkt sammankopplad med hälsa. Kroppen kan ses som ett 

offentligt objekt som värderas och kategoriseras av både omgivningen och oss själva. I 

gymmet är en väldefinierad kropp ett kvitto på hårt arbete och kroppen granskas ofta 

kritiskt. Individen visar upp kroppen på olika arenor och nutidens utbredda 

individualism uppmanar individen att ta makten över sitt liv genom att förskaffa sig en 

eftersträvansvärd kroppsform. Kroppen är ett verktyg för kommunikation och mycket 

tyder på att det inte är du – utan kroppen – som visar vem du är. Du blir vad du tränar. 

Styrketräning fungerar som en påminnelse om kroppens vara och icke vara.  

 

Liksom gymkulturen fått en omfattande global spridning har även kroppsidealen utbrett 

sig över världen och med tiden blivit allt mer lika (Hammarén & Johansson 2007:62). 

Dominerande är den ”hårda fitnesskroppen” som formas på gymmet. Samtidigt som en 

definitiv kroppsform utnämns vara eftersträvansvärd så formas också en mall för vad 

som inte anses vara lika attraktivt. Att inte nå upp till rådande ideal kan därmed medföra 

känslor av missnöje och otillräcklighet. Även om alla kroppar inte når upp till idealet så 

är det idealkropparna som exponeras mest frekvent i media vilket ger intryck av att de 

flesta ser ut så – trots att det är långt ifrån verkligheten. Bodybuildingkulturen 

balanserar på könsgränserna och faller ofta över lite mer åt det manliga hållet där en så 

stor kropp som möjligt idealiseras. Varje kropp är unik och fysiska förutsättningar kan 

variera kraftigt från individ till individ. Att försöka standardisera en hälsosam kropps 

utseende skapar därmed viss problematik. Våra kroppar är olika och vår hälsa är olika – 
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hur kan då kroppsform realistiskt sätt idealiseras över huvud taget? Jag ställer mig 

kritiskt till detta och det är här bodybuilding tycks bli som mest komplext. Med olika 

kroppar, olika fysiska möjligheter och begränsningar ställs alla inför samma 

bedömning. Denna ”jämförelsefälla” är inte helt sund då det genetiska arvet på ett 

nästiltill orimligt vis ställs i relation till andras (Hammarén & Johansson 2007:63). 

Kroppen betonas som en indikator på stil och många identifierar sig med kroppens yta. 

Å ena sidan är människan sin kropp och å andra sidan har hon en kropp (Stier 2003:44). 

Människans utveckling blir således en faktor som står och väger mellan dessa två 

synsätt. Ständigt justeras jämvikten mellan de två, kanske i någon form beroende av 

stundens kontext.  

 

Med begreppet kroppslighet ämnar jag att understryka förhållandet mellan den egentliga 

identiteten och det ytliga skalet. Levd erfarenhet tar sig kroppsliga uttryck genom det 

yttre. Det är inte enkelt att diskutera dessa två utan att på något vis hänvisa till det yttre 

skal som vid första anblick möter omgivningen. Kroppslighet handlar om förhållandet 

mellan insidan och utsidan och upplevelsen av hur dessa inverkar på varandra. Det blir 

intressant att diskutera kroppen i en kultur som bodybuilding och gym där kroppen 

formas och förändras i bestämda riktningar. Kroppen blir här en faktor för bedömning 

där det kan vara nödvändigt att hålla isär åsikter om kroppen från åsikter om identiteten. 

Näst kommer jag att diskutera identitet och faktorer däromkring. Det blir särskilt 

intressant då kroppen är viktig för formeringen och upprätthållandet av identiteten och 

självet (Söderström 1999:25). Identiteten sträcker sig inte sällan bortom det kroppsliga 

och de fysiska gränserna.  

 

3.3 Identitet och livsstil  

Vad är det som formar en individ? Är samhället inte fullt av fria val i den 

konsumtionskultur som råder (Fereshteh & Landahl 2012:130). Det kan hävdas att 

individen har valfrihet nog att forma sin egen identitet och uttrycka sig genom en 

egenutformad livsstil. Tvärtom kan det även hävdas att individens val styrs av 

klasstillhörighet och manipulerande marknadsföring. Beroende på tolkning kan 

identiteten ses som något individuellt skapat, eller som ett resultat av kollektiva 

processer där omgivande kultur präglar vilka val individen blir benägen att fatta 

(Hammarén & Johansson 2009:11). Mina analyser utgår från en blandning av dessa två 
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teorier då jag tror att individen formas av omgivningen men till störst del av sina egna 

val. Allt individen gör och i vilka sammanhang den väljer att vistas säger något om vem 

den är. Jag tror inte att det finns någon så kallad ”oskyldig konsumtion”. När man 

konsumerar - nya skor, en bok eller en bil - funderar man kanske inte över vad det säger 

om individen som person (Hammarén & Johansson 2009:33). Men det kan säga mycket 

om vem man är och hur man gärna framställer sig själv. Likaså blir träning en del av 

identitetsskapandet då individen formar sin kropp och ser på sig själv som en 

styrketränande person. Det blir därför intressant att fråga sig hur det skulle kunna 

påverka individens självkänsla och självbild. Självbilden består av den kunskap vi har 

om oss själva vilket ständigt jämförs med den ideala person vi vill vara (Stier 2003:50). 

Dessa stämmer inte alltid överens vilket kan skapa en känsla av missnöje. Självkänslan 

grundas i kärleken till oss själva och påverkas av självvärderingar och 

självbedömningar. Att vara ständigt missnöjd relateras på så vis till en lägre självkänsla. 

Detta är ingen ovanlighet bland bodybuilders som har en tydlig idealbild men kanske 

inte uppfattar att de själva når den fullt ut.  

 

De som utövar bodybuilding lever en disciplinerad livsstil som identiteten är uppbyggd 

kring. Det innebär således att individen kan nyttja träningen och den tillhörande 

livsstilen till att upprätthålla sin identitet. Det kan även finnas en tydlig rumslig 

koppling där gymmet blir en plats där individen känner sig hemma. Identiteten formas i 

en rad olika kontexter (Stier 2003:61). Den är bred och beroende på sammanhang 

avgörs vilken del av den totala identiteten som framhävs. Kroppen är en symbol för 

identiteten som grundar sig i dess begränsningar, möjligheter, utseende och värde (Stier 

2003:82). Denna starka referenspunkt inverkar på tolkningen av oss själva såväl som 

andras tolkning och betydande första intryck. Identiteten är med andra ord förankrad i 

kroppen som tillskrivs innebörder av oss själva och av andra.  

 

Identitetsbegreppet är oerhört komplext och kan analyseras och förklaras i oändlighet. 

Jag har ovan valt att förklara de delar som bäst lämpar att appliceras på mitt arbete. 

Analyser har även gjorts utifrån Peter Bergers beskrivning av den moderna identiteten i 

relation till informanternas relation till den egna kroppen och självuppfattning. Berger 

menar att identiteten karaktäriseras av fyra huvuddrag (Hammrén & Johansson 

2009:29). Relativ öppenhet som innebär att samhället ger goda möjligheter till att utföra 
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eget identitetsarbete då identitet inte längre bestäms av klass. Näst kommer 

differentiering vilket handlar om hur identiteten utvecklas i olika arenor i livet då 

individen förflyttar sig mellan skilda sociala miljöer. Reflexivitet innefattar att ta 

ställning till samhällets omfattande kunskapsflöde och forma sin egen uppfattning. 

Individuation handlar om det individuella projekt som ligger bakom skapandet av den 

egna identiteten.  
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4. METOD  
4.1 Urval  

Studien är baserad på fyra semistrukturerade intervjuer samt tre observationstillfällen. 

Förfrågan om deltagande av informanter skedde via facebooks privata meddelanden 

alternativt direktförfrågan på gym. Urvalet av deltagare är avsiktsstyrt och består av två 

män och två kvinnor i ett brett åldersspann mellan 15 till 37 år. Urvalet är av ringare 

omfattning då syftet ej är att generalisera utan att skapa en uppfattning om hur dessa 

informanter resonerar kring kropp och identitet i förhållande till gymkulturen och sin 

träning. Informanterna har varierande träningserfarenhet men har under en längre period 

deltagit i kulturen. Vidare information kring informanternas bakgrunder och 

erfarenheter som gör att just de lämpar sig för min studie kommer jag att gå in på 

närmare i resultatkapitlet.  

 

4.2 Datainsamling   

4.2.1 Intervju 

Initialt arbetade jag med noggrann inläsning på området samt tidigare 

forskningsmaterial som jag har använt.  Frågeställningar började formas och vad jag 

ville undersöka konkretiserades ner i tre övergripande frågeställningar. Innan intervjuer 

påbörjades fick informanterna läsa igenom ett informationsbrev och fick tillfälle att 

ställa eventuella frågor. Därefter gavs en kort muntlig genomgång av det väsentliga och 

de godkände att intervjun spelades in med hjälp en applikation kallad röstmemon på en 

mobiltelefon. Intervjufrågorna delades in i de tre teman träning, kroppslighet och 

identitet (se bilaga) och pågick under 30-45 minuter. Röstinspelningarna kodades med 

respektive persons alias och materialet transkriberades samma dygn som inspelningen 

ägt rum. Innehållet kodades utefter relevans i förhållande till studiens syfte vilket 

innebär att viss information vägde tyngre och de svar som bäst besvarar mitt syfte 

inkluderades i resultatet. Namn i studien är fingerade. Intervjuerna spelar en viktig roll i 

mitt arbete genom att återspegla informanternas personliga och subjektiva upplevelser 

av gymmet och sitt eget deltagande.  

 

4.2.2 Deltagande observation 

För att få en bredare inblick har jag även valt att inkludera deltagande observation i min 

datainsamling. Här får jag själv möjlighet att skapa en egen uppfattning om kulturen 
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och deltagare i den. Det skapar viktiga reflektioner och nya intryck som jag senare kan 

använda i analysen av mitt material.  

Deltagande observationer innebär att befinna sig på fältet som observeras och samspela 

med deltagare i situationer som för dem är naturliga (Fangen 2005:29). Här är det 

fördelaktigt att jag själv väl känner till kulturen som observeras och utan svårighet kan 

delta. Metoden kombinerar två olika typer av handlande och jag valde att försöka tona 

ner min observationsroll så mycket som möjligt för att komma närmare kulturen. 

Observationerna skedde under träningspass då jag antingen styrketränade eller befann 

mig på en motionscykel med god utsikt över stora delar av träningslokalen. Jag valde ett 

närmare deltagande för att kunna skapa förståelse för kommunikationen och de 

internarnare delarna av kulturen. Detta för att uppleva och delta i samspelet mellan 

deltagare.  

 

Anteckningar fördes under observationens gång och transkriberades senare samma dygn 

vid datorn för att sammanställa en helhet av dagens reflektioner samt vidareutveckla 

dessa. Den främsta fördelen jag kan se med deltagande observation framför andra 

observationsformer är att jag kommer verkligheten närmare och får personlig kunskap 

om just det specifika området och tillfället. Jag tror att dessa direkta erfarenheter jag får 

kan öka min förståelse på bästa möjliga sätt. Observationer skedde en vecka i april vid 

totalt tre tillfällen på två timmar utspridda vid olika tidpunkter på ett gym beläget i en 

mellanstor stad i södra Sverige. Jag valde att observera vid flera tillfällen för att få en 

bredare grund att reflektera kring samt få möjlighet att observera vid olika tidpunkter då 

olika människor befinner sig på gymmet. Tidpunkterna då observationerna skedde var 

en måndag vid sju till nio på morgonen, en onsdag vid sex till åtta på kvällen och en 

lördag vid två till fyra på eftermiddagen. Observationstillfällena var relativt långa då jag 

deltog genom att träna under observationerna. För att underlätta att föra anteckningar på 

gymmet utgick jag från ett observationsunderlag (se bilaga).  

 

4.3 Etiska överväganden   

Etiska aspekter har tagits hänsyn till i skrivandet av studien samt vid insamling av 

källdata. Det går dock inte försäkra deltagande i studien att ingen utomstående någonsin 

kommer att ta del av källdata om det skulle befogas och är absolut nödvändigt 

(Vetenskapsrådet 2017:41). Informanter har avidentifierats i all data. Det existerar ingen 
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kodlista för alias då reella namn aldrig antecknats. Det är inte möjligt att hänföra 

specifika påståenden till en viss individ (Vetenskapsrådet 2017:40). I resultat nämns 

endast ålder och källdata förvaras i personliga dokument som endast forskare har 

behörig åtkomst till. Informanterna har tagit del av ett informationsbrev där det tydligt 

uttrycks att det handlar om förfrågan till deltagande i forskningsprojekt. Utöver det gavs 

en muntlig redovisning av innehållet med tyngd på att informanten får avbryta sitt 

deltagande när som helst utan vidare förklaring om varför. Informanterna är medvetna 

om att de deltager i ett forskningsprojekt och har godkänt att intervjun spelas in för 

senare transkribering.  
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5. RESULTAT 
I detta kapitel presenterar jag resultatet av mina fyra intervjuer samt 

observationstillfällen. Upplägget följer de tre frågeställningar som formulerats. Centrala 

begrepp för de två första frågeställningarna är kroppslighet och identitet, vilka jag har 

valt att undersöka genom intervjuer. Den tredje frågeställningen fokuserar på 

kulturmiljön och besvaras genom observerande metoder.  

 

5.1 Förhållande till kropp och kroppslighet 

En av informanterna, Emelie, är 23 år gammal och har tränat på gym i många år. Efter 

att ha testat på diverse idrotter under uppväxten väcktes intresset för gymmet i tonåren 

och sedan dess har hon varit fast. Emelie bor med sin pojkvän i en lägenhet i stan med 

gångavstånd till gymmet där hon tränar. Hon är universitetsstudent och har ett starkt 

intresse för hälsa och fysisk aktivitet. Nedan berättar Emelie om sin största motivation 

till gymträning.  

 

“Största orsak om man ska säga så är det väl just för att bli stark, för att bli 

stark och bli snygg kanske.”  

 

I citat framgår hur träningsmotivationen kopplas till både fysisk förmåga och kroppslig 

estetik. En annan informant, Maja på 15 år, är inne på ett liknande spår.  

 

“Jag vill bygga muskler och jag tycker att det är häftigt att man kan konstruera 

sin kropp på olika sätt och ändra saker. Jag tycker att det är häftigt att man kan 

bygga sin egen kropp. Att det tar ju en stund att få resultat men man ser ju ändå 

att man kan ändra på saker med sin kropp. Och det var det jag fastnade för, inte 

att jag inte var nöjd men jag tycker att är häftigt att man kan bygga sin kropp 

och förändra den.” 

 

Även om Maja är ung så har hon tränat styrketräning aktivt i två år och har redan 

utvecklat ett intresse för kropp och estetik. När hon var gammal nog att skaffa gymkort 

lades bakgrunden som dansare snabbt på hyllan. Maja bor med sin familj strax utanför 

stan och tränar ofta direkt efter skolan för att hinna med både gym och skolarbete. I 

familjen är det hon och den äldre systern som mest aktivt tränar på gym, dock sällan 
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tillsammans eller vid samma tider. Intresset för kroppen kom som ett brev på posten för 

Maja i takt med att hon blev allt mer fascinerad av gymmet. Nedan berättar hon om hur 

hon resonerar kring sin egen kropp.  

 

“Jag funderar inte så mycket. Jag kan posera lite grann framför spegeln när jag 

kommer hem efter ett gympass för att se om jag fått upp pumpen någonting men 

inte mer än så. Det är i samband med att jag tränar som jag tänker på hur 

kroppen ser ut. Innan tänkte jag inte alls på det, men nu när jag började 

styrketräna så ville jag se om jag fått några resultat av min träning. Så det har 

väl ökat, att jag funderar på hur den ser ut.” (...) “Men jag har aldrig sett ner 

på min kropp nånsin. Jag är nöjd med dom resultaten jag fått genom träningen. 

Ibland kan jag vilja att det ska gå fortare men jag är ju fortfarande nöjd med 

min kropp för det.” 

 

Maja beskriver att gymträningen fått henne att fundera mer över sitt utseende och att 

hon granskar kroppen då och då för att undersöka om träningen resulterat i någon 

kroppslig förändring. Hon säger att hon är nöjd med sin kropp men beskriver samtidigt 

lite motstridigt att hon ibland önskar att utvecklingen skulle gå fortare. Det är uppenbart 

att träningen är viktig för både Emelie och Maja. Nedan beskriver Emelie hur viktig 

träningen är för henne:  

 

(…)“Väldigt viktig, det har jag märkt bara det senaste att jag blir som en annan 

person om jag inte gör det. I vissa perioder kanske det är så att man inte hinner 

träna lika mycket, inte har lika mycket inspiration och så. Tränar jag inte så kan 

jag märka att jag blir en annan människa tyvärr och det blir ju negativt. Nu när 

hösten börjar komma och jag vet att jag brukar bli lite deppig, men så gick jag 

till gymmet och så vände det på en dag. Det är väldigt viktigt just för mitt 

välmående. Det påverkar mig väldigt mycket psykiskt.“  

 

Emelie berättar om hur gymmet får henne på bättre humör, något Maja också nämner:  

 

“Den är väldigt viktig. Det är något som gör mig glad, därför, typ om jag 

känner mig nere den dagen då kan jag välja att åka och träna för att med gym 
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går det att träna när man vill. Jag blir lycklig av det. Och jag märker att jag 

sover mycket bättre av det. Om jag tränar på kvällen så har jag lättare att 

somna och jag vaknar inte så mycket på nätterna. Och så har jag lättare att 

koncentrera mig, om jag tränar innan jag ska plugga.”   

 

Både Emelie och Maja talar om psykisk påverkan av gymträningen – såväl förändringar 

i humör som i det psykiska välmåendet. Svaren tyder på att utebliven träning kan 

påverka vardagen markant negativt men även att genomförda träningspass kan öka 

välmåendet.  

 

Ossian är 21 år gammal och bor med sin familj i nära anslutning till gymmet där han 

tränat i snart 6 år. Intresset för sport har alltid funnits där och efter att ha slutat med 

hockeyn saknade han känslan av tung fysisk träning. Hans pappa och äldre bror började 

styrketräna och kort senare gjorde Ossian likaså. Han fastnade snabbt för den höga 

graden av variation gymträningen erbjuder och har tränat regelbundet sedan start. Nedan 

talar Ossian om synen på sin egen kropp.  

 

“Det är bara på gymmet jag tänker på kroppen, inte direkt när man sitter i 

soffan. Jo kanske om man ska vara på en dejt och ska hålla in magen och sådär. 

Eller om man ska ta en bild till instagram då måste man suga in magen lite 

ibland liksom. Pumpa upp lite, men när man är i bra form så slipper man det 

där. Det kan låta töntigt men det är så ibland.”  

 

Bodybuilding är en metod för kroppslig förändring som innebär en ständig kamp mot 

fettet och den perfekta skulpterade kroppen (Johansson 2006:130). Ossian berättar att 

han mestadels bara reflekterar över sin kropp på gymmet, men att det finns andra 

tillfällen då han vill nyttja sin kropp för att visa sig från sin bästa sida. Vårt yttre är trots 

allt det första andra möts av och det förväntas delvis spegla vårt inre.  

 

Magnus är 37 år gammal och har aktivt deltagit i gymkulturen sedan 16-årsålder. Sina 

21 år i gymmet har gjort det till ett andra hem där han finner avkoppling och lugn. Till 

en början tränade han på en atletklubb där de flesta sysslade med styrkelyft eller tävlade 

i styrka och prestation på annat sätt. Kroppsbyggningen omgav honom alltså inte i 
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första hand men det var där han tillslut hamnade och fann sin nisch. Efter att ha bytt 

mellan olika gym genom åren har han nu funnit ett gym där han tränar frekvent och 

känner sig hemmastadd.  

Nedan berättar Magnus om sina åsikter kring gymmets speglar – något som är 

bidragande till den kroppsliga granskning som ofta sker under träningspassen.  

 

”Jag tycker att det är bra med speglar. Dels för att jag vill se att jag gör 

tekniken bra. Och dels så har det att göra med ett ego. Man vill ju se hur man 

ser ut men jag lämnar egot på gymmet. För det är inget jag vill visa för mina 

barn eller för omgivningen. Ego i lagom portion är bra men annars blir man en 

instagram-narcissist istället. Som lägger två timmar på att ta den perfekta 

bilden till instagram. Tillslut kan man nog skapa en karaktär man inte kan leva 

upp till. Redigerar man och gör en bild av sig själv som när man ser sig i 

spegeln inte kan leva upp till. När jag gick in i deffperiod så tittade jag betydligt 

mer i spegeln. Till gränsen att jag fick säga till mig själv att ”nu Magnus, nu går 

du inte och kollar dig själv i spegeln hela tiden”. Det är inte sunt.” 

 

Magnus får senare frågan om han studerar kroppen mer i spegeln nu än innan han 

började träna på gym:  

 

”Initialt gjorde jag det. I dagsläget, inte så mycket. Nu känner man sig själv och 

jag skulle säga att jag är en ganska stor kille idag. Och det känner man lite i 

kroppen, hur kläderna sitter och hur man rör sig. Man känner en helt annan 

tyngd i sin kropp. Och då har man liksom inte riktigt det behovet.” 

 

Magnus förklarar att speglarna var viktigare förr och i perioder av deff (en period med 

fokus på att tappa fett för att få mer synlig och väldefinierad muskelmassa).  Han talar 

om självbilden och poängterar att man bör se på sig själv som den man verkligen är och 

inte skapa någon ”redigerad karaktär” som inte går att leva upp till. Magnus har upplevt 

en period där han aktivt fick säga till sig själv att inte spegla sig på en nivå som kan vara 

osund.  

 

Emelie beskriver att det finns många speglar på gymmet där hon tränar:  



 

 

 

XX 

 

“Ja det finns mycket speglar, nu känns det som att det blivit mer och mer på mitt 

gym. Det känns som att folk efterfrågar det, att de vill se sig själva mer och mer 

när de tränar. Det kan ju vara både positivt och negativt, jag tycker att det är 

bra men det kan ju bli så att man tittar i spegeln lite och så. Jag tycker att det är 

bra med speglar att jag kan kolla hur tekniken ser ut och så där.”  

 

Ossian talar vidare om hur speglarna på gymmet kan påverka hans träning:  

 

“Ja man är ju väldigt utseendefixerad. Om man har varit dålig med sin 

träningsform i en månads tid sen kommer till gymmet och kör med bar 

överkropp eller linne. Då får man ju väldigt dålig motivation när man ser sig 

själv. Man har ökat fettmängden och så, då är spegeln negativ. Det kan sänka 

motivationen, fast man är ju ändå där för att må bättre och då är ju det bra med 

speglar.”  

 

Emelie och Ossian lyfter fram både positiva och negativa aspekter. På gymmet är 

speglar ofta frekvent förekommande och dess placering forcerar individerna att nästan 

konstant konfronteras med sin egen spegelbild (Johansson 1997:76). En del blir lidande 

av detta medan andra fascineras. För en del kan det till och med handla om olika 

effekter beroende på om de har en dålig dag motivationsmässigt eller ej. Ossian menar 

på att spegelbilden kan både höja och sänka motivationen beroende på tillfälle och hur 

omständigheterna ser ut. Kroppen är en visuell företeelse och en drivkraft kan vara 

längtan att låta andra beskåda den och njuta av deras blickar (Johansson 1997:24). Ofta 

nyttjas speglarna för att se muskelgruppen vilket kan ha inverkan på motivationen och 

kanske även öka fokuseringen på denna enskilda muskelgrupp. Ossian berättar också att 

det är viktigt att framhäva vad som tränas:   

 

”Ska man köra armar så vill man alltid ha linne, om man är kille så är ju nästan 

alla såna. Och när man kör ben då vill man ha en hoodie så att man inte ser att 

överkroppen inte är uppumpad.” 
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Ossians beskrivning tyder på att det är viktigt vad som framhävs och att han medvetet 

framhäver specifika muskelgrupper. Detta är något även Maja berättar om när hon 

beskriver hur hon väljer kläder till gymmet:  

 

”Typ om jag ska träna ben så har jag absolut inte dem tightsen som ser ut som 

att jag inte har några ben överhuvudtaget för då försvinner motivationen helt. 

Jag måste ha linnen med tunna band om jag ska träna rygg, jag kan inte träna i 

t-shirt för jag måste se det jag tränar. Typ aldrig träna armar i långärmat, så 

tänker jag. Det är motiverande att se vad jag tränar.” (..) ”Det säljs mycket 

snygga träningskläder, och det är ju skitdyrt med riktigt snygga märken.” 

 

Både Ossian och Maja talar om att klädvalet spelar roll och att de gör medvetna val. 

Man skulle kunna säga att det möjligen existerar en form av dresscode. Även Magnus 

frågas hur han upplever att klädval inverkar i gymmiljön:  

”Det är inte skitiga mysbyxor och t-shirts som det var förr i tiden. För min del 

är det de och för många killar är det nog fortfarande det. Dresscoden är inte 

riktigt lika hårt rotat på killar som på tjejer. De är verkligen en modeparad där 

inne. Och det kan vara allt från uppsminkat till senaste gymkläderna och gud vet 

vad det kostar! Säkert väldigt mycket pengar.. Det har gått ihop lite med mode 

och det är inte bara kläder utan kroppsform som är mode. Kroppsideal har 

blivit ett ideal man ska uppnå och det ändras ju. Som att människor ska ändra 

sin benstruktur nästan. Människor tenderar att söka vad som för närvarande är 

mest attraktivt.”   

 

Magnus upplever att det finns en dresscode på gymmet som är mest rotat hos tjejerna 

och som troligen kostar en hel del pengar att upprätthålla. Han drar en intressant 

parallell mellan gym och mode – angående både kläder och kroppsform. Han menar att 

det finns trender i kroppsideal som är svåra att uppnå om man inte har de rätta genetiska 

förutsättningarna. Dessa trender är dessutom föränderliga och många strävar efter vad 

som för stunden är mest attraktivt.  

 

5.2 Identitet i gymmiljö  
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Genom vardagskonsumtion kan människor välja hur de framställer sig själva och det 

blir en markör för social tillhörighet (Hammarén & Johansson 2009:35). Informanterna 

som tränar på gym tillhör en subkultur som liksom andra subkulturer utmärker sig på 

sitt eget vis. Gymkulturen ifrågasätter samhällets övriga normer och skapar en ny 

livsstil där hälsosam mat, tung styrketräning och flera timmar per vecka spenderade i 

gymmet ingår. Genom att välja att delta i en subkultur ger informanterna uttryck för 

vilka de är men också vilka de vill vara. Men subkulturer som utmanar “det normala” 

kan successivt omvandlas till en del av normaliteten. Liksom identiteten kopplas till det 

kroppsliga yttre som diskuterades i föregående del kan det även kopplas till träningen. 

Nedan berättar Emelie om sambandet mellan sin identitet och sin träning.  

 

”Jag tycker ju att det är så kul, det kopplas till mitt psyke och jag kopplar det till 

min identitet. När jag inte tränar så är det en så stor del av min identitet som 

försvinner. Just också att man är så intresserad, följer såna konton på 

instagram, vill laga sån mat som gör något bra för träningen. En del kanske 

tänker att det där gör du ju för din träning, men man själv kanske inte tänker 

det.” 

 

När informanten identifierar sig som en “tränande person” riskerar hon att få en sämre 

självbild om hon inte kan prestera. Identiteten kopplas så starkt till prestationen att 

informanten kan nedvärdera sig själv om prestationsförmågan försämras. Med tanke på 

att dagsformen kan vara mycket varierande är prestationen inte jämförbar från dag till 

dag. En lägre prestation kan däremot ha en negativ inverkan på självkänslan så väl som 

på självbilden. Identitet kan vara kontextuell, det vill säga att den kan uttryckas och 

framhävas på skilda sätt beroende på situation och sammanhang (Stier 2003:61). 

Handlingar och deltagande i aktiviteter eller miljöer kan därmed verka bekräftande för 

identiteten. Att underprestera kan här leda till en känsla av mindre bekräftelse av 

personen Emelie vill vara. I ett gymkulturellt sammanhang handlar det inte enbart om 

deltagande och närvarande utan till stor del om dagens form och prestationer. Det är inte 

omöjligt att tänka sig att detta bringar en del stress och press kring att upprätthålla och 

bevisa sin identitet och tillhörighet till kulturen. Varje träningspass på gymmet blir ett 

tillfälle att visa sig bättre än förra gången. Identiteten blir här något tunt och så väldigt 

tillfällig och beroende av omständigheterna. Även om identiteten är till stor del 
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kontextuell och aktivt väljs i stunden så tror jag att det finns vissa nyckelkontexter som 

är viktigare än andra för varje enskild individ. För den gyminbitne är det sammanhanget 

viktigt och personlighetsuppfyllande medan det för någon annan kan handla om något 

helt annat som är långt viktigare än någon timme spenderad i gymmet. Vad som är en 

eftersträvansvärd identitet är kraftigt varierande från person till person.   

 

Magnus tillfrågas om han kopplar träningen till sin identitet:  

 

”Jag är träning, det är lite så det är. Hela min personlighet är bunden vid 

träning. Jag tror att alla har ett behov av att sticka ut från den stora massan 

beroende på vad det är man gör. Tar man bort det från människan så att den 

bara blir en del av massan tror jag inte att man mår så jättebra. Det är det här 

med hela hälsofabben - antingen är du med den eller så är du utanför den. Det 

ska vara svart eller vitt fast att allt egentligen är grått. Det tror jag har att göra 

med individualismen som vuxit upp med att alla människor ska vara så jäkla 

unika. Idag ska man inte bara lämna av ett avtryck utan man ska smälla av en 

stor jävla bomb att ”här är jag”!”  

 

Hur bodybuilders använder och förstår kroppen ger uttryck för hur den egna identiteten 

konstrueras (Andreasson 2014:3). Magnus förklarar hur hela hans identitet bygger på 

träning och ser sig själv som en del av kulturen på gymmet. Han talar om att alla 

människor troligen har ett behov av att sticka ut på något sätt. För att kunna göra det 

behövs ett uttryckssätt vilket kan vara exempelvis styrketräning och en välutvecklad 

muskelmassa. Träning medverkar härmed i upprätthållandet av delar i identiteten. Med 

det sagt börjar jag funderar över vad som händer när träningen av någon anledning 

uteblir. Nedan berättar Maja om sina tankar.  

 

“Det känns som att man inte känner sin kropp typ, att alla muskler man 

någonsin hade, om man inte tränar inom två dagar.. Jag vet ju att det inte är 

realistiskt men det är så det känns. Jag skulle nog beskriva mig själv som en 

styrketränande person. Så ja, det kan man väl säga, att jag kopplar träningen 

till vem jag är. Det handlar inte bara om motion för mig, utan om en livsstil. 

Träningen ger mig glädje. ”  
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Majas förklaring om hur hon inte känner igen sig själv då träningen uteblir leder 

tankarna till hur tillfällig identiteten kan upplevas vara. Johansson (1997:71) skriver:  

 

“Det kanske är först när man aktivt börjar laborera med den egna kroppen som 

man blir medveten om hur vaga och tillfälliga våra identiteter är och hur denna 

kontingens också skapar en känsla av osäkerhet på vad som är vad i tillvaron.”  

 

Kanske måste identiteten ständigt uttryckas för att existera ens för oss själva. 

Identifierar vi oss som styrketränande människor som tillhör en gymkultur måste vi 

också utöva detta. Det är genom utövandet vi uttrycker vilka vi är. Identiteten är 

föränderlig och kontinuitet säkerställer att den existerar (Söderström 2001:180). 

Ambivalens reduceras genom att det hålls ordning i tillvaron genom fasta rutiner och ett 

kroppsligt projekt finns att arbeta med. Magnus får frågan om hur det känns när ett par 

dagars träning hoppas över och han börjar berätta.  

 

”Då mår jag dåligt. Dels så handlar det nog lite om den rädsla som föreligger 

om att bli liten. Nu är ju jag så pass påläst att tre veckor off om man sköter sin 

kost riktigt är inte muskelnedbrytande. Det är om man skulle slarva med maten. 

Men det blir inte katabolism på det sättet. Men dels så förlorar man 

muskeltrycket och det tycker jag inte om. Man förlorar pumpet i musklerna.” 

”… man vill inte riktigt va som alla andra, man vill sticka ut lite och det har ju 

lite med självbilden att göra.” 

 

Även Emelie berättar om hur hon känner då träningen uteblir:  

 

“Ja det händer mycket i mitt huvud då, det bryter ner mitt psyke väldigt mycket 

tycker jag. Några dagar, då kan det vara okej. Men går det till veckor och så, då 

speglar jag mig väldigt mycket. Jag tror liksom att jag har förändrats mycket på 

bara en vecka, jag ser en helt annan bild av mig själv. Bara över en dag så får 

jag en helt annan syn på mig själv. Jag måste vara inne i den spiralen hela 

tiden, annars mår jag liksom dåligt.”  
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Både Magnus och Emelie beskriver att de inte mår bra när de inte får träna så frekvent 

som de skulle vilja. Emelie talar även om att hon ibland speglar sig mer om hon inte fått 

träna på ett par veckor samt att det påverkar hur hon ser på sig själv. Hon talar om en 

spiral som måste upprätthållas för hennes välmåendes skull. Det tyder på hur pass viktig 

gymkontexten är för självuppfattningen och självkänslan. Olika drag i identiteten 

tillskrivs känslomässiga innebörder och det spelar inte bara roll vad vi är utan också vad 

vi inte är.  

 

Det finns utrymme för individen att genomföra ett eget identitetsarbete vilket Berger 

kallar relativ öppenhet (Hammarén & Johansson 2009:29). Identiteten blir ett stort 

individuellt projekt som kan kallas individuation och genom att förflytta sig mellan 

olika sociala miljöer och genom att välja vilka sammanhang man vill ingå i så formas 

vem man är.  Den moderna identiteten är inte given utan skapas i livets olika arenor.  

 

Informanterna beskriver även att utebliven träning kan leda till en känsla av att ha 

förlorat en del av sig själv. Identiteten kan tolkas som något tillfälligt och det som 

identifierar oss måste upprepas och vara närvarande för att vi ska må bra. Att inte träna 

på ett par dagar gör inte att man blir en annan person men ligger det något i vad 

informanterna berättar? Identiteter kan vara kontextuella, det vill säga att de uttrycks 

olika beroende på sammanhang (Hammarén och Johansson 2009:90). Om 

styrketräningen uteblir och individen inte vistas i den kontexten - kan en del av 

identiteten då inte uttryckas? Rent teoretiskt kan detta motivera informanternas känsla 

av att ha förlorat en del av sig själva, den delen som för stunden inte kan yttras. 

Identiteter kan även vara rationella genom att ställas i relation till vad vi inte är. Genom 

att inte yttra en del av sig själv så blir den delen något man inte är vilket går emot 

individens principer. Kanske kan detta delvis ligga bakom känslan av att inte må bra då 

träningen inte blir utförd av vardaglig rutin. Låt oss säga så här: individen ser sig själv 

som en styrketränande person men kan inte träna på ett par veckor. Är individen då inte 

en styrketränande person längre? Hur långt behöver ett uppehåll vara för att identiteten 

ska kännas förlorad för individen själv respektive för omgivningen? Personligen skulle 

jag gissa att individen tappar sin egen identitet snabbare än omgivningen förändrar sin 

syn på individen. Små förändringar i rutiner kan verka omfattande för individen själv 

men omvärlden registrerar inte små förändringar lika fort.  
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Informanterna är en del av gymkulturen, men de uttrycker samtidigt att de inte är en del 

av alla de som inte tillhör gymkulturen. Det finns en innebörd från båda hållen som på 

skilda sätt talar om hur vi är och vill vara. Tillhörighet säger något om identiteten men 

så gör det även att inte tillhöra. Nedan talar Ossian om hur han anser att träningen starkt 

kopplas till hans identitet.   

 

“Det är liksom min personlighet. Jag vill ha kul med vänner, äta gott och ha 

någon rolig sysselsättning som bilen och sådär. Och träning, tar man bort något 

så går det inte ihop. Men har man inte något mer intresse än bodybuilding är 

det nog lätt att bli väldigt insnöad och gå in i väggen och så.”  

 

Gymkulturen leder förhoppningsvis till en hälsosam livsstil men ofta även höga krav på 

sin egen prestation (Johansson 1997:179). Här är det också lämpligt att fråga sig vad ett 

“hälsosamt liv” är och vad som är ”lagom”. Om individen ägnar all sin vakna tid åt 

träningen och skjuter övriga intressen och sociala umgängen åt sidan, har de hälsa? 

Informanterna delger att träningen är en stor del av deras identitet och om de tappar den 

så saknas en del av deras personlighet. Och vad är realistiskt att uppnå? Genetiken sätter 

gränser för individens estetiska målsättningar och således blir vad som är realistiskt att 

uppnå en individuell gränssättning. Alla har inte samma förutsättningar och inte ens 

med samma exakta tränings- och kostprogram blir resultaten lika.  

 

5.3 Beskrivning av kulturmiljö utifrån observationer  

Följande resultat bygger på mina anteckningar från de tre observationstillfällena en 

vecka i april. Observationer ägde rum en måndag vid sju till nio på morgonen, en 

onsdag vid sex till åtta på kvällen och en lördag vid två till fyra på eftermiddagen. Vid 

dessa olika tillfällen skiljde det sig en del mellan vilka som vistades på gymmet. Vid 

måndagens observation var det dominerande män och kvinnor i fyrtio- till 

femtioårsåldern som tycktes ha som mål att hinna med träningen före det att jobbdagen 

drar igång. Det var glest med folk och de som tränade verkade arbeta målinriktat och 

mot en tid att passa. På onsdagen var det större variation av åldrar. Nästintill en jämn 

uppdelning av människor i allt från tonåren till unga vuxna och medelålders. Vid denna 

tidpunkt var gymmet väl fyllt med folk som turas om att nyttja alla tillgängliga redskap. 
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Vid lördagens observation befann sig en dominerande del ungdomar på gymmet och 

stämningen gav uttryck för att vara mer avslappnad och mindre tidspressad med tanke 

på att många är friare på helgdagarna. Följande resultat är en sammanslagning av dessa 

tre skilda tillfällen samt personliga reflektioner.  

 

5.3.1 Plats för observation  

Gymmet ligger i en mellanstor stad i Sveriges södra del. Inte helt lokalt men med cykel- 

och till och med gångavstånd från stadens centrum. I entrén möts varje besökare direkt 

av en receptionist som lägger stort fokus vid att hälsa alla passerande välkomna. Foajén 

liknar ett hemtrevligt vardagsrum med soffor, fåtöljer och till och med tv-apparater där 

gymmets egen reklam varvas med diverse tv-program. Någon koppling till 

bodybuilding och fitness kan hittills inte dras längre än till de proteinshakes, bars och 

näringsberäknade matlådor som säljs i montrar intill receptionen. I direktanslutning 

ligger herrarnas omklädningsrum och damernas en trappa ner intill gruppträningssalarna 

och rum med konditionsmaskiner. På nedervåningen finns även ett stort rum med en 

blandad kompott av träningsmaskiner, löpband, cyklar och hantlar. Hantlarna och 

diverse andra fria vikter är dock underrepresenterat. Mer av den varan finns på 

övervåningen som tycks vara gymmets mest centrala del för de med fokus på 

styrketräning.  

 

Sammantaget för samtliga observationer var könsfördelningen på gymmet hyffsat jämn 

med viss lutning åt manlig dominans. Det fanns dock skillnader mellan var könen 

vanligen befann sig i lokalen. En övervägande del av männen befann sig på 

övervåningen bland hantlar och fria vikter och en övervägande del av kvinnorna på 

nedervåningen eller längs lokalens väggar vilka kantas av maskiner. Trots att 

könsfördelningen var relativt jämn var det männen som hördes mest och tog upp mest 

plats i lokalen, inte minst närmast speglarna vid hantelställen och skivstängerna. De 

män som stönade och pustade som mest ofta var de som tycktes vara mest självsäkra 

och måna om att synas. Under mina observationer lade jag inte märke till någon kvinna 

som gav särskilt mycket ljud av sig mer än några fnittriga tonåringar som verkade prova 

lite nya övningar. De kvinnor som befann sig i lokalen använde sig mest av maskiner 

medan männen i högre utsträckning nyttjade hantlar och stänger. Bland de kvinnor som 

trängdes med männen framme vid speglarna fanns det dem som såg mycket självsäkra 
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och fokuserade ut. Men även dem som tycktes vara osäkra i sitt kroppsspråk och det 

dröjde inte länge innan de avlägsnat sig bort mot väggarna och maskinerna. Det var inte 

sällan de kvinnor som tränade vid området för fria vikter hämtade sig hantlar drog sig 

sedan till de yttre delarna. Antingen i ytterkanterna av speglarna eller närmare 

maskinparken där speglar saknas.  

 

5.3.2 Gestaltning av kropp  

När jag befinner mig på gymmet fascineras jag mycket av det målinriktade och 

specifika arbetet med kroppen. Fokuseringen på övningen som utförs ger ett intryck av 

att ingenting annat spelar någon roll. Som att inget annat existerar än det som finns just 

här och nu. Självklart finns det andra som inte ser lika inbitna ut, som strosar runt, ser 

sig omkring och kanske funderar på vad som är nästa plan för träningspasset. De 

tidigare nämnda verkar ha tydliga planeringar över sina träningspass. Efter den ena 

övningen tar de målmedvetna steg rakt bort över till nästa med fokus likt ett 

tunnelseende. Kroppen är i uppenbart fokus på gymmet. Det synliggörs genom den 

specificerade träningsmetodiken och granskningen av såväl sin egen som andras 

kroppar. Motivation till träning kan ofta direkt kopplas till kroppens utseende vilket 

värderas (Söderström 1999:21). Jag upplever att det finns en viss hierarki där de mest 

muskulösa kropparna värderas högst och de personerna utstrålar mest självsäkerhet. De 

som ger uttryck för att vara osäkra verkar inte ha tränat på gym lika länge eller besitter 

lika välutvecklade fysiker. Personer som inte ser ut att bryr sig om vad andra runt 

omkring håller på med verkar heller inte få så mycket uppmärksamhet av de andra i 

lokalen. Om en person är inne i sig själv är den kanske mindre intressant för andra att 

kritisera eller ägna energi på att bedöma? Den verkar ju ändå inte bry sig.  

 

Under observationen noterar jag att de flesta verkar granska både sin egen och andras 

kroppar och det är nog svårt att låta bli att jämföra de två. Kroppar är något alla har men 

med skilda förutsättningar samtidigt är det var som bedöms rent visuellt. Det är inte 

svårt att förstå hur deltagande i kulturen med tiden bidrar till en ökad fokuseringen på 

kroppens utseende (Andreasson 2014:7). Det finns ju principer för hur kroppar i regel 

bör analyseras. Rent estetiska principer som hur axlarna ser ut i förhållande till 

resterande delar av överkroppen eller hur andra muskelgrupper framträder i fysiken. 

Visuella fenomen kan lätt ställas upp och jämföras, inte bara egna kroppsdelar i 
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förhållande utan även en specifik kroppsdel i förhållande till någon annans. När jag 

befinner mig på gymmet dras mina tankar inte uppenbart till den extrema 

bodybuildingkulturen utan snarare till en form av fitnesskultur där alla är deltagande 

men på olika sätt och olika nivåer. Gemensamt för alla deltagare är arbetet med kroppen 

trots att syftet kan variera. Att vissa kroppar anses vara mer eftersträvansvärda placerar 

samtidigt vissa kroppar i facket för mindre attraktiva exempel. Jag vill inte dra det så 

långt att säga att kroppar kan vara ”rätt eller fel”, men det är inte rimligt att fullkomligt 

se förbi att alla kroppar inte är lika accepterade. Det slår mig att den eftersträvansvärda 

kroppen, det vill säga idealkroppen i sammanhanget, som så ofta exponeras i media inte 

alls är överrepresenterad. Gymmet är inte ett typiskt ”byggargym” utan här vistas 

medelsvensken med ”normalkroppen”. En kropp som bara är en kropp och som det 

kanske inte reflekteras så mycket kring. Det är de extrema kropparna som media 

exponerar och som oftast lyfts fram. Kanske just av anledningen att de är så extrema.  

 

Jag märker även av att det talas en del om kroppen och då mestadels med antingen 

prestation eller utseende i fokus. Två män i tjugoårsåldern turas om att träna 

hantelpressar för bröst framme vid speglarna. När övningen utförs ligger en av männen 

på bänken på blicken upp mot taket men i samma ögonblick som hantlarna släpps mot 

golvet reser han sig upp och spänner bröstmusklerna samtidigt som han beskådar sin 

egen spegelbild. Männen diskuterar hur höga vikter de kan pressa och går senare över 

till att tala om vilken teknik som är bäst för att få musklerna att växa så mycket som 

möjligt. På gymmet är kroppen viktigare än i vissa andra kontexter. Den har en 

betydande roll i sociala interaktioner genom något Goffman kallar icke-verbal 

kommunikation (Bengs 2000:65). Kroppsliga signaler talar om vilka vi är genom 

kläder, rörelsemönster och uttryckta känslor. På gymmet kan en stor del av 

kommunikationen ske kroppsligt. Under observationen noterar jag att den verbala 

kommunikationen inte är i fokus då många tränar med hörlurar på sig. De som har sin 

egen musik i lurarna är inte medvetna om den kommunikation som sker omkring dem. 

Resultatet av den icke-verbala kommunikationen kan nyttjas för att rangordna både 

andra och oss själva hierarkiskt (Bengs 2000:65). Vissa kroppar är mer accepterade än 

andra och signalerar en högre status men rangordningen är föränderlig liksom våra 

kroppar. Det räcker inte att träna hårt ett par år och sedan abrupt sluta men fortfarande 

upprätthålla samma position. Kroppen måste underhållas för att förbli ”trimmad” och 



 

 

 

XXX 

utstråla hög självdisciplin. Det blir däremot nästintill ironiskt när jag funderar över hur 

kroppen förväntas representera så mycket av individens vilja, prestation, välmående och 

framgång. Det tunna skal där det inre jaget möter den yttersta verklighetens jargong. 

Hur kan kroppen förväntas vara nyckeln till hela insidan? Det är nog inget de flesta blott 

förlitar sig på men det är uppenbart att en stor del av intrycket präglas av individens 

yttre.  

 

Kroppen är ett skal möjligt att granska och värdera på enbart visuella grunder. Insidan 

däremot är inte lika simpel. Jag tror att det finns ett starkt samband mellan människans 

yttre och inre och att dessa tillsammans är identiteten. Identitet kan däremot inte 

beskådas eller skattas på få ytliga grunder. I följande del kommer jag att diskutera hur 

identiteten kan uttryckas och möjligen kopplas till beteende i gymmiljö.  

 

5.3.3 Speglar, redskap och identitetsuttryck  

Närmaste speglarna finns de fria vikterna och här är det oftast fart och fläkt. Hantlar 

hämtas hit och dit och viktplattor lassas på skivstänger. Maskinerna för 

bröstmuskelträning och bänkar avsedda för bänkpress var mestadels ockuperade av 

männen och få kvinnor syntes nyttja dessa redskap i sin träning. Männen under 

observationen körde basövningar (övningar där stora delar av kroppen tränas) i större 

utsträckning än kvinnorna som oftare tränade specifikt avsedda muskelgrupper i 

maskin. Racken är strategiskt placerade på rad och alla bänkar står riktade mot 

speglarna. Speglarna ger bra uppsyn på allt som händer runtomkring och skapar 

möjlighet att inte bara iaktta sig själv och sitt utförande utan även andras. Jag funderar 

över om detta möjligen kan vara en anledning till att en del tränande tycks hålla sig på 

avstånd från speglarna och hellre flyttar redskap längre bak i lokalen trots att det finns 

gott om plats att träna på. Jag kan inte låta bli att lägga märke till hur många tränande 

ofta ser sig omkring som för att se om någon ser åt deras håll. Detta tycks ske på två 

olika sätt där personen antingen ser sig osäkert omkring och verkar hoppas att ingen lagt 

märke till att den är där eller där personen ser sig omkring för att se om någon annan la 

märke till hur tungt den lyfte. Uppmärksamhet är något de som väsnas och syns mest 

verkar få mest av. De som drar uppmärksamheten till sig ger sällan uttryck av att vara 

osäkra eller har oro i blicken. De tycks tvärtom njuta av att andra beskådar dem och 

deras prestationer. Här kan ju kroppen rent av ses som en prestation och ett kvitto på 
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många år av hårt slit i gymmet. Detta kan väcka en drivkraft att låta andra beskåda 

kroppen och en känsla av bekräftelse (Johansson 1997:24).  

 

En ung tjej som kommer in på gymmet verkar få särskilt mycket uppmärksamhet. Efter 

att tidigare ha lagt märke till att det finns en tydlig klädkod på gymmet inser jag att en 

del av uppmärksamheten nog beror på att hon följer koden till punkt och pricka och bär 

”rätt” kläder. Kläder är en viktig del av identitetsuttrycket som till viss del visar vem 

man är och hur man gärna framställer sig själv (Hammarén & Johansson 2009:33). Av 

den anledningen kan kläder vara tecken på tillhörighet. Självkänslan är en kombination 

av vår och andras upplevelse av oss själva. En känsla av att vara tillhörande i 

gymkulturen och få bekräftelse av att man är den man vill vara kan därav kanske öka 

självkänslan och minska osäkerheten. Kan man då köpa sig bättre självkänsla? Så långt 

skulle jag inte dra teorin men träningen kan verka upprätthållande av identiteten. Av den 

anledningen tycks kläder vara viktigt och de mest vanliga märkena är ”Better Bodies”, 

”Gasp”, ”Adidas” och ”Gymshark”. Företag som specifikt riktar sig mot gymindustrin. 

Vad gäller klädkoder och trender skulle gymmet kunna delas in i vissa grupperingar 

baserat på mina observationer. De som tränar kondition och befinner sig på löpband 

respektive motionscyklar bär i större utsträckning märken som ”Nike”, ”Craft” och 

”Salming” medan de som styrketränade under mina observationer i större utsträckning 

bar tidigare nämnda märken. Dessa generaliseringar tyder på att det kan finnas vissa 

skillnader även inom gymmet. Kroppen är en referenspunkt och genom att träna den och 

klä den på ett visst sätt ger den uttryck för identiteten och människans inre.  
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6. RESULTATDISKUSSION  
Informanterna anser att träningen är viktig för deras psykiska och fysiska välmående 

och vill ogärna riskera att hoppa över träningspass. De beskriver att uteblivna 

träningspass kan få dem att må dåligt men att genomförda pass kan öka livskvalitén. 

Förhållandet till den egna kroppen varierar men det märks tydligt att kroppen är mycket 

viktig i gymkontext. Icke-verbal kommunikation sker genom kroppsligt uppträdande 

och kroppen är ett viktigt identitetsuttryck. Det finns variationer i svar kring huruvida 

relationen till kroppen förändrats sedan de började på gym. Relationen till kroppen ser 

olika ut och förändras med tiden då identiteten utvecklas inom gymmets väggar och på 

andra arenor i livet. Informanterna ser träning som en stor del av sin identitet och 

upplever att de inte mår bra och förlorar en del av sig själva då de inte befinner sig i en 

pågående träningsspiral. Informanterna beskriver att gymmet är en arena där de 

fokuserar på kroppen och ofta, i vissa perioder mer än i andra, speglar sig på gymmet 

för att undersöka eventuella kroppsliga förändringar.  

 

Synen på kroppen varierar då en del informanter är missnöjda och självkritiska medan 

andra är nöjda men har inte alltid varit det. Den sociala identiteten uttrycks genom 

kroppen vilket individer i omgivningen tar hänsyn till och agerar utefter. En individs 

syn på den vältränade idealkroppen påverkar hur denne förhåller sig till både den egna 

kroppen och andras. Det kroppsliga förblir en viktig del av identiteten, inte bara hur 

andra uppfattar individens identitet utan även hur denne uppfattar sin egen (Bengs 

2000:65). Med enkla ordalag så blir vi våra kroppar. Ett bra exempel på hur kroppen 

och identiteten upplevs vara densamma kan vara om man genomgår en hastig kroppslig 

förändring. Individen kan känna att den inte känner igen sig själv längre eller känna att 

identiteten också förändras. Såväl kroppen som identiteten är föränderlig men med olika 

förutsättningar. Under observationerna på gymmet noterades att könsfördelningen var 

hyffsat jämn men att det fanns en del skillnader i kön gällande var de mestadels befann 

sig i lokalen samt i beteende. Kroppens utseende och förmågor är något som ständigt 

diskuteras och värderas. Granskning av sin egen och andras kroppar är frekvent 

förekommande och har stor inverkan på miljön. En del njuter av att andra beskådar 

deras kroppar samtidigt som andra ser sig om med oro i blicken. I gymmet blir den 

idealiserade och vältränade kroppen ett kvitto på många års hårt slit med träning och 

kost. Kroppen speglar tidigare prestationer och att låta andra beundra och beskåda den 
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verkar bekräftande. Resultatet syftar inte att generaliseras över alla gym eller personer 

på gym och bör därav tas med viss varsamhet. De är rimligen inte ensamma om sina 

teorier och uppfattningar men det kan vara så. Det är inte möjligt att säkerställa att dessa 

tillfällen eller personer är fullkomligt representativa.  
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7. SLUTSATS  
Informanterna uttrycker att förhållandet till den egna kroppen delvis förändrats och 

blivit mer utseendefixerat sedan de började träna på gym. Identiteten anses vara starkt 

förankrad i träningen  och gymmet är en viktig plats för upprätthållande av en stor del 

av identiteten. Granskning och värdering av kroppar är vanligt förekommande och har 

stor inverkan på gymmiljön.  
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8. FORTSATT FORSKNING 
Det finns en del tidigare forskning inom området gymkultur men det krävs ytterligare 

för att skapa en djupare förståelse för vad gymkulturen är och vad den kan komma att 

utvecklas till. Den forskning som finns idag kan förhoppningsvis skapa grundläggande 

förståelse för kulturens fortsatta utveckling men det är omöjligt att förutsäga hur den ser 

ut om några decennier. Gymmet kan betraktas som en subkultur och berör långt mer än 

kroppsrelaterade fenomen och manliga respektive kvinnliga jämförelser. Genom att 

undersöka gymmet studeras också samhället (Johansson 1997:64). Många områden 

berörs och det finns gott om utrymme att analysera utifrån andra perspektiv. 

Bodybuilding är starkt förankrat i begreppet gym men i takt med att gymträning 

normaliseras rör sig långt fler kategorier av människor med andra mål och värderingar 

till gymmet. Resultaten i denna studie visar på en komplexitet – samtida individer med 

krav om att finna balansen i vardagen, en sund inställning till den egna kroppen och ett 

hälsosamt liv. I arbetet med denna studie väcktes många frågor och tankar kring 

begreppet tillhörighet. Hur viktigt är det att känna tillhörighet? Och på vilka olika sätt 

kan tillhörighet upplevas? Klädstil är en sak som kan vara en stark indikator på 

grupptillhörighet (Söderström 1999:129). Kan tillhörighet och en viss identitet alltid nås 

genom konsumtion? Det finns många intressanta infallsvinklar att bedriva forskning 

från. Gymkulturen är bred och trots fokuset på kroppen blir det relevant att undersöka 

och analysera kulturen utifrån mer än kroppsrelaterade teorier. Det av tron att djupare 

förståelse skapas bäst genom att belysa ett så pass komplext område från flera håll.  
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10. BILAGOR 
10.1 Informationsbrev  

Informationsbrev samt förfrågan om deltagande i intervjustudie om identitet och 

kroppslighet på gym  

  

I vardagen fattar vi många beslut som formar vilka vi är och som också visar på vilka vi 

gärna vill vara. Identiteten skapas på många arenor i livet, däribland på gymmet där 

stort fokus ofta ligger på hur kroppen ser ut.  

 

Av den anledningen vill jag göra en studie om just gymkultur och hur identiteter kan 

formas där jag intervjuar personer som tränar regelbunden styrketräning. Detta hoppas 

jag kan ge en inblick i hur man kan resonera kring styrketräning och sin identitet med 

kroppen i fokus.  

 

Två män och två kvinnor kommer att intervjuas och delta i denna studie. Deltagande är 

frivilligt och innefattar ett intervjutillfälle om 30-45 minuter där ljud kommer att spelas 

in. Platsen får du själv välja. Medverkan kan avbrytas när som helst utan att ge någon 

förklaring om varför. 

  

Insamlat material kommer att förvaras i personliga dokument som ingen obehörig har 

tillgång till. Ditt namn kommer även att ersättas med ett alias vilket betyder att dina 

uppgifter inte kommer att kunna identifieras. 

 

Jag heter Molly Olsson och studerar Idrotts- och hälsovetenskap på Linnéuniversitetet i 

Kalmar. I min utbildning ingår det att genomföra ett forskningsarbete den femte 

terminen vilket är anledningen till att denna studie kommer att genomföras. 

  

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig på: 

mo222tg@student.lnu.se 

eller via telefon 076 80 84 647.  

 

10.2 Intervjuguide  

Inledande öppen fråga: Kan du berätta lite om dig själv?  
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Träning  

Hur länge har du tränat?  

Vad tränar du och hur ofta?  

Varför började du träna?  

Vad är din största motivation till att träna på gym och varför?  

Hur viktig är träningen för dig?  

Hur ser ett perfekt träningspass ut för dig? Vad händer, vilka är där? 

 

Kroppslighet  

Finns det mycket speglar på ditt gym och vad tänker du om det isåfall?  

Tänker du mycket på hur din kropp ser ut?  

Är du nöjd med din kropp?  

Hur har synen på din kropp förändrats sedan du började träna?  

Har skadat dig någon gång? Hur har det påverkat/påverkade det din självbild?  

 

Identitet / Klädsel  

Tänker du mycket på din träning även när du inte tränar?  

Om du inte har tränat på en eller ett par dagar/veckor - hur känner du då?  

På vilket sätt känner du att du hör hemma på gymmet?  

Tänker du på vad du tar på dig när du ska till gymmet?  

Upplever du att det finns någon dresscode på gymmet?  

Kopplar du träningen till vem du är/identitet?  

Hur ser du på människor som inte tränar?   

 

10.3 Observationsunderlag  

§   Vilka vistas i gymmets olika delar?  

§   Hur ser kommunikationen ut? Sker den övervägande verbalt eller icke-verbalt?  

§   Hur nyttjas gymmets speglar? Är det någon specifik grupp som nyttjar 

speglarna mer än andra? Verkar alla vara bekväma framför spegeln? På vilka 

sätt nyttjas speglarna?  

§   Vilka trender finns vad gäller kläder? På vilket sätt tycks kläder vara viktigt? 

Vilka märken finns? Finns det något sammanhang mellan kläder och var 
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personen befinner på gymmet samt vad personen tycks utöva för 

träningsprincip?  

§   Finns det några personer som ger intryck av att vara osäkra? Hur uppträder de 

med ett tillsynes högre självförtroende?  

§   Finns tydliga grupperingar? Finns det någon skillnad i hur människor 

uppträder i grupp jämfört med individuellt?  

§   Hur pratas det om kroppen? Talas det mest om utseende eller prestation? 

Negativt eller positivt?  

§   Kan man se någon antydan om hur kroppar värderas i kulturmiljön?   

 

 

 

 


