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Gyms are populated by more and more people and there is an increased interest in wellness 

and health. However, there is a downside to the culture that people choose to step into. 

Exercise can go too far and take unhealthy directions. The purpose of this study is to examine 

how norms are created in the gym culture and how unhealthy behaviour is reproduced inside 

the walls of the gym. We have also done research about how a local gym identifies and 

handles deviant behaviour such as the use of doping and eating disorders. Methods used are 

qualitative interviews and participating observations. Our theoretical framework has consisted 

of social constructivist theories of Peter Berger and Howard S. Becker such as the socially 

constructed reality and deviant careers. Our results have shown that it’s difficult to draw a 

line between what is healthy and unhealthy. The gym atmosphere and it`s message, the gym 

visitors and how they relate to values, interact and confirm each other mutually. This creates 

the gym norm. The gym handles deviant behaviour by conversations with its visitors and by 

having close ties to medical care. Knowledge is the key to a healthy approach towards training 

and also to the identification of deviant behaviour.  
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1. Inledning 

I Statens folkhälsoinstituts (FHI) lägesrapport från 2011 återfinns statistik på användning av 

dopningsmedel i Sverige. Dess rikstäckande frågeundersökningar från senaste decenniet visar 

på att omkring 1% av alla män mellan 15-54år någon gång i livet testat på dopningsmedel. 

Bland kvinnor visar samma undersökning ett resultat på mindre än 0,5%. (Lägesrapport 

ANDT-2011). I folkmängd översatt innebär detta att 50 000 män respektive ca 25 000 

kvinnor i detta åldersspann någon gång testat dopningspreparat.  

 

Regeringen har under 2000-talet uppmärksammat och riktat fokus mot dopningens socialt 

problematiska natur. Statens folkhälsoinstitut (2013) beskriver att socialttjänsten är en av de 

instanser som behöver utbildning och kunskap för att hantera frågan om dopning.  

Eftersom socialtjänsten är den offentliga sektorns största aktör inom socialt arbete tyder detta 

på att dopningsfrågan har blivit relevant inom det sociala arbetets ramar. Vid individuella fall 

av dopning ska de kunna erbjuda en vårdinsats i form av socialt stöd som komplement till 

medicinska utredningar och kostråd. FHI har även kategoriserat in dopningspreparat i ANDT-

strategin (Prop 2010/11:47, En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och 

tobakspolitiken). Strategin är ett rikstäckande samarbete mellan kommun och landsting. Den 

senaste uppdateringen i strategin handlar om att mellan år 2011-2015 arbeta för ett samhälle 

fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av 

alkohol, samt ett minskat tobaksbruk. Även här har socialtjänsten en roll i form av utredningar 

och socialt stöd i olika former. (Regeringen, 2013) 

 

Eftersom statistik visar på en svåråtgärdad problematik kring dopningspreparat så blir det 

intressant att titta på var denna typ av avvikande beteende förekommer. I rapporten 

Dopningen i Sverige En inventering av utbredning, konsekvenser och åtgärder (2009) 

presenterar Kajsa Mickelsson att dopningen är vanligast bland män mellan 18-34 år som 

tränar på gym. En arena där dopning länge florerat och varit en baksida av 

kroppsbyggarkulturer genom många årtionden. Dopning blir ett socialt problem på grund av 

de hälsorisker som användaren utsätter sig själv och andra för. Exempel på effekter som 

användaren kan få beskriver Göteborgs Stads sociala resursförvaltning  på sin hemsida 

(2014). Användaren riskerar bland annat hjärtmuskelförstoring, åderförkalkning, blodpropp 

och högt blodtryck samt gulsot och olika former av tumörer. Användandet kan även påverka 

individens psykiska och psykosociala hälsa. En av fyra användare kan drabbas av paranoia, 
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depression, panikångest och psykos samt att de kan börja utveckla mer aggressiva 

beteendemönster. Detta är ett exempel på social problematik som kan reproduceras i gymmets 

kontext. 

 

Ett annat exempel är en växande problematik kring ätstörningar. Alan Currie (2010) redogör 

för hur ätstörningar inom idrott och övrig fysisk aktivitet bör uppmärksammas då det är ett 

utbrett problem. Han beskriver att det i verksamheter finns en bred kunskap gällande fysiska 

idrottsskador och vädjar till att det bör läggas lika stor prioritet på kunskap gällande 

psykologisk problematik likt ätstörningar. Då det förebyggande arbete som finns gällande 

fysiska idrottsskador anses som lyckosamt menar Currie att det bör gå att utforma en liknande 

strategi för att förebygga psykologisk problematik som ätstörningar inom idrotten. Likt Currie 

har även Mumford och Choudry (2000) gjort forskning om ätstörningar kopplade till fysisk 

aktivitet, mer specifikt på ätstörningsproblematik hos kvinnor på gym i London och Lahore. 

Författarna menar att det finns en liknande syn på träning och mat bland kvinnorna i de båda 

länderna. Träningen handlar om att hålla sig slank för att kunna träffa en dröm man eller för 

att personerna själva ska kunna känna sig nöjda med sin kropp. Det genomgående för 

kvinnorna som deltog i studien visade att det fanns ett stort missnöje med den egna kroppen. 

För att försöka trimma den egna kroppen användes metoder som bantning, olika typer av 

dieter och en del av respondenterna föll under DSM-IV:s kriterier för bulimia nervosa. 

Bulimia nervosa är en allvarlig form av ätstörning som kännetecknas av att personen som 

lider av sjukdomen hetsäter och kompensera detta med att kräkas, överdriven motionering 

eller användande av laxermedel. (American Psychiatric Association, 1994) 

 

 

1.1 Problemformulering 

 

Sedan 1970-talet har antalet träningsgym i Sverige ökat markant. Från att ha varit ett tillhåll 

för främst kroppsbyggare och idrottare har gymmen under konsumtionssamhällets expansion 

växt fram som en aktör inriktad mot alla typer av människor. Så många som 1,2 miljoner 

svenskar var registrerade gymdeltagare under 2012 (International Health, Racquet & 

Sportsclub Association, 2012), vilket är det högsta antalet i Europa per capita .  

 

Allt eftersom gymverksamheten kommersialiserats har nya verksamhetsinriktningar och 

målgrupper kommit att införlivas i gymkulturen. Den del som vuxit mest är den som går 
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under kategorin ”friskvård och hälsa”.  Diskussioner om hur denna framväxt ägt rum 

utmynnar i att det skett en stor utveckling som har fört med sig en förändrad syn på vad 

motion och god hälsa är.  Det har även konstaterats att förändringar i människors 

aktivitetsmönster samt ett minskat antal aktiva idrottsföreningar haft påverkan. (Söderström 

1999 s.3) En annan stor påverkningsfaktor är att kroppen i vårt nuvarande samhälle kan ses 

som en symbol för personliga kvalitéer såsom framgång, skönhet och karaktär, och gymmet 

fungerar som ett verktyg till att nå dessa mål. Gymmen erbjuder inte längre bara kroppslig 

disciplinering utan även hälsokost, alternativ medicin, kroppsvård, gym-mode och är en 

marknad som omsätter stora summor pengar varje år, vilket medför att gymbesöket handlar 

om mycket mer än bara styrketräning och aerobics. (Söderström 1999) 

 

I den uppmärksammade artikeln Of Muscles and men redogör Alan M. Klein (1993) för hur 

beteendemönster inom gymmets väggar utvecklas till oskrivna etikettsregler och en mentalitet 

som förväntas följas av deltagare i denna kontext. Han förklarar vidare hur dessa 

beteendemönster på ett visst gym kan ta destruktiva riktningar avvikande från normativt 

beteende och menar att en individ som omfamnar gymkulturen och exploateras för dess 

problematik därför löper risk att påverkas på ett negativt sätt. I relation till Klein förklarar 

Söderström (1999 s.182) att det är svårt att veta var gränsen går för sunt träningsbeteende och 

ohälsosam begivenhet i dess mest extrema form. Detta gör att det blir en utmaning för både 

gymmet som verksamhet och gymdeltagare som individ att veta när träningsbeteende går 

överstyr. Gymmets normer regleras genom sociala interaktioner och sanktioner från 

verksamheten men en exakt gränsdragning mellan vilka beteenden som uppfattas legitima 

eller icke-legitima är svår att definiera och kan skilja sig mellan olika gym.  

 

En författare som problematiserar detta är socialpsykologen Thomas Johansson. I boken Den 

skulpterade kroppen (1998) diskuterar han kring gränsdragningar inom gymkulturen i relation 

till sin studie om manligt och kvinnligt och talar om hur dessa gränsdragningar förskjuts. Han 

ger ett exempel där den kvinnliga bodybuildern tidigare sågs som en avart inom gymkulturen 

där den hegemoniska mannen regerade. Kvinnlig frigörelse, ett sökande efter jämlika 

identiteter och en allmän utveckling i gymkulturen hade gjort att kvinnan fått möjlighet att 

forma liknande kroppsideal som män. Det blev tydligt att gränsdragningen mellan tidigare 

upprätthållna könsidentiteter förskjutits och att kvinnan kunde stå på högklackade skor 

besittande en ”manlig” kropp. Normer hade förändrats och den hårda kroppen blev något som 

delades av män och kvinnor som en gemensam symbol för den rationella och disciplinerade 
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nutidsmänniskan. Denna förskjutna gränsdragning har fångat vår uppmärksamhet och fått upp 

våra ögon för att vad som kan ses som ”normalt” i en tid och kontext förskjuts successivt. Det 

som tidigare bara ansågs ”normalt” för män, att sträva efter den ”hårda” och muskulösa 

kroppen, är i en ny tid och rum även ”normalt” för kvinnan. Det ”normala” är fortfarande 

detsamma, att sträva efter en viss kroppstyp. Men inom den kategori människor som strävar 

efter det ”normala” innefattas idag fler typer av individer. Man kan alltså se på ett gammalt 

fenomen med nya ögon.  

 

Även om det utvecklats en diskurs inom den samtida gymkulturen som sägs handla om hälsa 

och friskvård så finns det anledningar till att förhålla sig kritisk gentemot de livsstilar som 

utvecklas på gymmen. I bästa fall leder gymbesöken till ett mer hälsosamt liv men i värsta fall 

kan det handla om att bli involverad i användande av dopningspreparat och utvecklande av 

ätstörningar (Johansson 1998). Trots att gym har tydliga policyer som tar avstånd från 

ohälsosamt gymdeltagande med inslag som dopning och ätstörningar så fortsätter dessa 

fenomen att reproduceras inom kontexten i olika utsträckning.  Dopingjouren (2012) är en 

verksamhet som arbetar för att öka kunskaperna och medvetandegöra konsekvenserna av 

dopningsmissbruk. Verksamheten består av fyra legitimerade sjuksköterskor och en läkare. 

Verksamheten har sammanställt att det år 2012 uppmärksammades 50 000 fall av beslagtagna 

dopningsmedel. De förklarar vidare att polisens beslag av dopningsmedel ökar och likaså en 

ökad lättillgänglighet till inskaffande av anabola steroider via nätet. Även när det gäller 

ätstörningar finns det gjorda kartläggningar. Riksidrottsförbundet presenterar i sin 

kunskapsöversikt om ätstörningar inom idrott (2003) en undersökning av åtta träningsgym 

runtom i landet och konstaterar att 35% av tillfrågade kvinnliga instruktörer någon gång haft 

ätstörningar.  

 

Gymmen och gymkulturen främjar alltså hälsa och välbefinnande men inom 

verksamhetsfältet förekommer också social problematik. Det är svårt att dra absoluta gränser 

mellan det som är hälsofrämjande och det som är skadlig för individen. Det är också svårt att 

se hur social problematik reproduceras som en del av verksamheten. På gymmet finns det en 

”gråzon” med ohälsosamma beteenden som samexisterar med det accepterade hälsosamma. I 

och med denna samexistens blir det intressant att undersöka hur gymkulturens normer ser ut 

gällande träningsbeteende samt hur man behandlar människor som faller in i vad som i 

gymkulturens kontext kan ses som avvikande beteende och hur gränser dras mellan vad som 

är legitimt och icke-legitimt, samt hur de förskjuts. 
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1.2 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka träningsnormer på ett lokalt gym och få förståelse 

för hur ohälsosamt träningsbeteende skapas och tar sig uttryck.  Studien ska även ge kunskap 

om hur gymmet bemöter personer vars beteende strider mot den lokala gymkulturen.  

 

 

1.2.1 Frågeställningar 

 

 Vilka normer kring träningsbeteende går att urskilja i det lokala gymmet?  

 Hur uppkommer och reproduceras ohälsosamt träningsbeteende? 

 Hur identifieras och hanteras avvikare i det lokala gymmet? 
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer vi att redovisa tidigare forskning kopplat till vår studie. Mycket av den 

tidigare forskning vi har valt att använda oss av utforskar gymkulturen ur ett manligt 

perspektiv mer än ur ett kvinnligt. Detta beror på att den forskning som vi har funnit kring 

ämnet i huvudsak är kopplad till mäns idrottsutövande och maskulinitetsforskning. Vi har 

dock även lyckats hitta en studie som fokuserar på det kvinnliga ur ett ätstörningsperspektiv 

kopplat till gymkulturen.  

 

 

2.1 Gymmets logik och invånare 

 

I avhandlingen Gymkulturens logik – Om samverkan mellan kropp, gym och samhälle (1999) 

beskriver Tor Söderström hur antalet gym i Sverige mellan 1970- och 1990-talet har ökat 

markant. Parallellt med detta har det också vuxit fram ideal i samhället där kroppen kan ses 

som en symbol för personliga kvalitéer såsom framgång, skönhet och karaktär. Med detta som 

bakgrund ville författaren göra en studie om vad det egentligen är som händer på ett gym men 

också att försöka förstå sambandet mellan just gymmet, kroppen och samhället. Den 

frågeställning som legat till grund för studien är: Hur kan vi förstå och tolka de processer och 

egenskaper på gym som en reflektion av samspelet mellan människan, gym och samhälle? 

 

Författaren använder en kombination av observerande studier och enkätundersökningar från 

två olika gym. Han delar in gymmets invånare i sju olika karaktäristiska grupper. Nybörjaren 

– som är ny i gymmiljön, och som instruerats av ett program skapat av exempelvis en 

personlig tränare. Den vardagliga personen – denna typ av person är mer van än vad 

nybörjaren är och använder ofta tyngre vikter. Den erfarne tränaren – denna karaktär har 

tränat längre än de två första grupperna, den använder tunga vikter och tränar oftast samma 

muskelgrupper och framförallt överkroppen. Gymtjejen – använder fina märkeskläder när hon 

tränar. Hon är välbekant med gymmiljön men inte lika erfaren med själva träningen. Hon är 

den slanka vältränade tjejen som vet att människor spanar in henne. Den kompletterande 

tränaren – är ofta aktiv i andra sporter och kommer till gymmet i grupp med lagkamrater. The 

muffler – är personen som tycker att storleken är av vikt. Personen har många lager av kläder 

på sig som åker av ett efter ett. Men oftast inte hela vägen till bara undertröjan. Han använder 

tunga vikter och det är inte ovanligt att han stönar under övningarna. Muskelexhibitionisten – 

har stort självförtroende. Han är dock mer intresserad av att ha vältonade muskler än att vara 
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stor. Han visar gärna också upp sina muskler på gymmet genom att gå runt mellan 

övningarna. Studien visade att huvudmålet med träningen var att bli hälsosam, vältränad, få 

mer muskler och en inre tillfredställelse. Detta var ett övergripande resultat och gällde 

samtliga typer av gymmets invånare.  

 

Till skillnad från Söderströms typologi som baseras på flera olika faktorer har författaren 

Thomas Johansson format en typologi tydligt kopplad till olika gymdeltagares kroppsliga 

målbilder. Johansson (1998) beskriver olika invånare på gymmet och i synnerhet vad män har 

för avsikter med sin träning på gym. Han delar upp männen i tre stereotypiska kategorier. Den 

vanlige motionären som tränar ett par gånger i veckan och inte har för avsikt att öka i 

muskelmassa utan bara medvetandegöra sin eventuella kapacitet. Den målmedvetne mannen 

som tränar tre till fyra gånger per vecka och strävar efter ett ideal som bygger på att ha en 

hård vältränad kropp. Den tredje mannen som beskrivs är bodybuildern som tränar mer än 

fyra gånger per vecka och fungerar som muskelbyggets traditionsbärare. För bodybuildern 

ingår gymbesök i en livsstil som inbegriper mer än bara själva tränandet i sig.  

 

Likt Thomas Johansson och Tor Söderström har även Nick Crossley (2005) undersökt 

gymkultur och dess besökare. Till skillnad från de tidigare två forskarna riktar Crossley mer 

fokus på motiv, mening och moralisk inställning till varför människor besöker gym. Hans 

studier visar att en av de viktigaste anledningarna till att människor går på gym, bortsett från 

att förbättra idrottsliga prestationer, är viljan att återgå till sina forna ”glansdagar” genom att 

banta och eller komma i form. Viljan behöver nödvändigtvis inte ha större betydelse än så, 

men fokus kan även ligga på estetiskt kroppsligt utseende samt att uppfylla ideal med 

utgångspunkt i hälsa och fitness. Gymmedlemskap ökar till stor del på grund av att dagens 

samhälle bidrar till att skapa en ofrivillig övervikt som överskrider en nivå människor känner 

sig bekväma med. Crossley menar dock att viktökning inte går att ges som en ensamstående 

generell förklaring till varför personer går till gymmet, då det finns överviktiga som väljer att 

inte registrera gymmedlemskap.  

 

Crossley (2005) lägger även vikt på gymmets funktion som social arena. Det är vanligt att 

personer besöker gymmet för att ta del av en mötesplats. Att knyta kontakter och umgås i 

grupp har betydelse och det är inte sällan att relationer som skapats inom gymkulturen 

underhålls i form av sociala möten även utanför gymmets dörrar.   
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Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen att gymmen befolkas av olika typer av 

invånare med individuella målsättningar. Man kan rangordna gymmets invånare efter typens 

träningshängivenhet och deras kroppsliga målbilder. Det finns ett spann mellan bodybuildern 

som tränar för att uppnå stora muskler och fysisk perfektion och nybörjaren som tränar för att 

upprätthålla en god hälsa.  

 

 

2.2 Gym och social problematik 

 

Till skillnad från Söderström, Johansson och Crossley som undersöker gymmets invånare och 

dess motivation till gymbesöket lägger Alan M. Klein mer fokus på den problematik som kan 

uppkomma inom kulturen. I artikeln Of Muscles and men (1993) redogör Klein för sin 

obeservationsstudie på ett gym i USA under 1970-talet som gjordes för att få förståelse för 

exotisk bodybuildarkultur och amerikanskt maskulinitetsideal. Klein beskriver sina första 

intryck av gymmet som häpnadsväckande då han möts av beteende som tydligt distanserar sig 

från allmänt sunt förnuft. Ett rum fullt av adrenalinstinna lättklädda människor som på ett 

kraftfullt, nästan erotiskt sätt grymtar i takt med en gungande träningsmetod. Han iakttar 

socialt problematiska faktorer som hypermaskulinitet, dopning och olika former av psykisk 

ohälsa. Hur speglar detta livet utanför gymmet? Och varför medvetandegör inte gymmets 

besökare sitt uppseendeväckande beteende genom självrannsakan? Klein förklarar att det 

inom gymmets väggar utvecklats beteendemönster som människor i kontexten förväntas följa. 

Genom att inrikta sig på bodybuildare som personifierar den mest extrema formen av 

maskulinitet, bryter Klein ner beteendemönster och förklarar hur en sorts gymkultur skapas.  

 

Klein menar att bodybuildare lider av en osäkerhet som ofta grundar sig i barndomen. En 

person som i en viss period i livet finner en väg ut ur trakasserier genom fysisk uppenbarelse, 

inte nödvändigtvis med hämndaktioner som mål, utan genom att skapa en så överlägsen 

estetik som möjligt för att förhindra att utsättas för fysiska eller psykiska påhopp 

överhuvudtaget. Bodybuildaren kommer aldrig att kunna radera ut sitt förflutna, men denne 

kan genom hård träning skapa en hård fasad och i största möjliga mån förtränga det som varit.  

 

Klein redogör också för att kroppslig disciplinering under denna tid hade stark koppling till att 

mansrollen blivit mer otydlig. Farliga och krävande yrken som att vara brandman, soldat, 

polis och doktor hade under denna era blivit mindre mansdominerade men mannen behövde 
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fortfarande hitta ett sätt att distansera sig från kvinnan och tydliggöra sin maskulina roll. 

Klein menar därför att gymkulturen fungerade utmärkt för män som ville utnyttja sina 

biologiska förutsättningar gentemot kvinnan i ett försök att uppnå hegemoni, det vill säga 

genom att maximera sin storlek och muskelmassa. Detta kan ses som ett exempel på hur 

maskulinitetskonstruktion gör sig tydlig i gymkulturen.  

 

Även Yvonne Wiegers redogör likt Klein för bodybuildingens koppling till självkänsla och 

manlighet. I artikeln Male Bodybuilding: The Social Construction of a Masculine Identity 

(1998) presenterar hon en studie om bodybuildingens påverkan på utövarens självkänsla och 

dennes känsla av manlighet. Hon förklarar att fenomenet bodybuilding var något som fram till 

inte allt för länge sedan ofta speglades som något negativt. Utövare beskrevs som personer 

med känslor av underlägsenhet, saknad manlighet och uppvisning av narcissistiska och 

homosexuella tendenser. Wiegers beskriver bodybuildern som neurotiskt osäkra och som 

engagerade i en fruktlös strävan efter ett hypermaskulint kroppsideal. Wiegers förklarar 

vidare att man i början av 1990-talet kunde se hur en ny kroppslig kultur började växa fram 

där fysisk träning var något som vördades och där bodybuilding blev mer accepterad. Varje 

persons individuella mål för sin kropp skulle uppnås genom vad författaren beskriver som den 

”protestantiska arbetsmoralen”. Alltså för att uppnå sitt mål som vältränad krävdes hårt och 

ihärdigt arbete. I takt med att fenomenet i sig blev mer socialt accepterat och att individen la 

ner mycket arbete på sin kropp uppkom tankar om att individens självbild påverkades positivt.  

Det övergripande resultatet av studien visade att respondenterna på grund av bodybuilding 

kunde uppnå en känsla av överlägsenhet, men också en känsla av makt, auktoritet och 

dominans.  

 

I kontrast till den tidigare forskning som vi presenterat som haft fokus på den problematik 

som bodybuildarkulturen kan ha för individen beskriver Alan Currie relationen mellan idrott 

och ätstörningar. I artikeln Sport and Eating Disorders – Understandning and Managing the 

Risks beskriver Currie (2010) att det finns starka bevis för att ätstörningar är vanligt 

förekommande i idrottssammanhang. Speciellt vanligt är det i viktkänsliga idrotter som 

exempelvis uthållighetsidrott, idrotter där viktklassen är av betydelse och idrotter där 

estetiken har en betydande roll. Exempel på sådana idrotter är bland annat långdistanslöpning 

där en allt för hög vikt gör att resultaten blir lidande då individen inte kan springa lika snabbt 

med extra kilon på kroppen. Ett annat exempel är idrotter där idrottaren måste väga in sig för 

att kunna tävla i olika viktklasser. Boxning är ett exempel på detta. För att nå sin idealklass 
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går idrottaren ofta ner ett stort antal kilon under en kort period genom stenhård träning och 

strikt kost. Till sist skriver författaren att idrotter som exempelvis gymnastik där idrottaren 

bedöms delvis på grund av sitt estetiska utseende också är problematisk när det gäller 

ätstörningar. Individen kan påverkas av sina lagkamraters och motståndares slanka kroppar 

och vilja uppnå samma typ av kropp. I speciellt dessa idrotter menar författaren att 

ätstörningar är vanligt förekommande. Inte nog med att problematiken är vanligt 

förekommande inom dessa idrotter utan forskning visar dessutom att problemen leder till en 

märkbar fysisk och psykologisk sjuklighet.  

 

Currie menar att idrottsliga verksamheter och dess ledare har en viktig roll att spela i sina 

roller att stötta idrottarna. Han menar också att förebyggande arbete kan bli antaget om det 

finns en förståelse för hur den idrottsliga miljön bidrar till utvecklingen av ätstörningar. De 

sportsliga organisationerna, de styrande idrottsliga organen och de personer som jobbar med 

idrottare har en skyldighet att utveckla och genomföra förebyggande arbete när det gäller 

ätstörningsproblematiken. Författaren skriver att man inte enbart kan lägga en skuld på 

idrotten till problematiken då individerna som drabbas ofta har en bakomliggande genetisk 

och/eller psykologisk sårbarhet, kan uppleva socio-kulturella påtryckningar kopplade till diet, 

mat och kroppsliga ideal eller andra icke-specifika psykologiska stressfaktorer som kan 

fungera som triggers. Dessa faktorer kopplade till de riskfaktorer som finns inom den 

idrottsliga miljön kan öka risken för att falla in i ett problematiskt beteende.  

 

Författaren menar att en omfattande och lyckad förebyggande strategi skulle vara en som 

adresserar alla eller många av dessa sportsliga faktorer samtidigt som att man tillåter 

idrottsutövarna och deras coacher att sträva efter hög prestation och att undersöka 

marginalerna för mänsklig prestation. Sammanfattningsvis menar Currie att ätstörningar är 

vanligt förekommande och potentiellt allvarliga tillstånd som påverkar både hälsan och 

idrottsliga prestationer. Han menar att idrottsvärlden är bekant med hur de ska hantera 

riskerna relaterade till idrottsskador. Detta innefattar kunskap om förebyggande arbete mot 

skador, hjälp till idrottsutövarna att få rätt behandling för skador men också stöd i 

skadeprocessen. Currie menar att samma sorts struktur och kunskap bör implementeras i den 

idrottsliga världen gällande ätstörningar för att kunna hantera problematiken på ett bättre sätt.  

 

Till skillnad från den tidigare forskningen som undersökt framförallt mannens roll på gymmet 

gör David Bardwell Mumford & Iffat Yaqub Choudry en studie om problematik som kvinnan 
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kan ställas inför i kopplingen till gymbesöket. Mumford och Choudry undersöker i sin studie 

”Body Dissatisfaction and Eating Attitudes in Slimming and Fitness Gyms in London and 

Lahore: A Cross-Cultural Study” (2000) sambandet mellan ”kroppsmissnöje” och attityd till 

ätande bland kvinnor i tre olika etniska grupper. Grupperna bestod av sydasiatiska kvinnor 

boende i London, västerländska vita kvinnor och engelsktalande kvinnor från Lahore i 

Pakistan. Totalt 104 kvinnor från de olika grupperna rekryterades för att delta i studien i form 

av enkätundersökningar (som bestod av frågor från Body Shape Questionnaire och Eating 

Attitude Test), och även intervjuer gjordes med en del av deltagarna. Syftet med studien var 

att undersöka likheter och skillnader i sambandet mellan ”kroppsmissnöje” och attityder till 

ätande på en kulturell basis. Vad författarna upptäckte i sin studie var att bland de vita 

kvinnorna kom ett större antal från en mindre välbärgad bakgrund. Många av de vita 

kvinnorna var också äldre i jämförelse mot de andra två grupperna. Den främsta anledningen 

som gavs till tränandet från kvinnorna med västerländsk bakgrund var att på grund av att de 

kände sig ensamma efter sin skilsmässa ville man träna för att göra sig mer attraktiv för att 

kunna hitta en ny man att dela sitt liv med. Att gymmet var en social mötesplats angavs också 

bland denna grupp som en viktig anledning till tränandet. I kontrast till detta upptäckte 

Mumford & Choudry (2000) att kvinnorna från Lahore som deltog i gymaktiviteter till allra 

största del kom från en mycket välbärgad bakgrund. Många av deltagarna i studien var yngre 

gifta kvinnor som angav att de tränande på grund av att det var långtråkigt att bara vara 

hemma och ta hand om sina ungar. De angav också att de i mycket stor grad deltog i sociala 

event där mat flödade, vilket gjorde att gymbesöket blev alltmer viktigt för att kunna behålla 

en ”bra” kropp. Många av dessa kvinnor från Lahore berättade att de försökte sig på dieter 

och bantning för att bli av med vad de ansåg vara överflödigt på kroppen. Dock tyckte 

flertalet att det inte gav något vidare resultat. Författarna kunde se stora likheter i attityden till 

fysisk kondition och kroppsform bland de vita kvinnorna och de från Sydasien. Likt de vita 

kvinnorna ville de från Sydasien trimma kroppen och komma i form inför kommande bröllop.  

 

Bland alla de tre etniska grupperna var missnöjet med den egna kroppen vitt utbrett. Enligt 

enkäterna fanns det största missnöjet bland kvinnorna från Lahore, tätt följt av kvinnorna med 

sydasiatisk bakgrund från London. Samma resultat kunde man se på resultatet av enkäterna 

gällande attityden mot ätande. Kopplingen som forskarna kunde se mellan resultaten av dessa 

två enkäter var att om en person hade höga resultat gällande missnöjet till den egna kroppen 

var också sannolikheten stor till en skev attityd gällande kost och mat. Vad man också 

upptäckte av studien var att bland de sydasiatiska kvinnorna från London och de från Lahore 
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minskade missnöjet till den egna kroppen ju äldre personen blev. Även den skeva 

uppfattningen till mat minskade i takt med att personerna åldrades. Detta kunde författarna 

inte se i lika stor utsträckning bland de vita kvinnorna.  

 

Till sist ville författarna också undersöka förekomsten av ätstörningar bland deltagarna. Detta 

gjordes genom att hålla intervjuer med respondenterna som hade höga poäng på 

enkätundersökningarna som byggde på attityder om ätande och ”kroppsmissnöje” för att 

sedan jämföra svaren med kriterierna för anorexia nervosa och bulimia nervosa i DSM-3. 

Bland de vita kvinnorna i London var intervjudeltagandet för svagt för att kunna se något 

dominant värde. Dock upptäckte man tre fall som mötte kriterierna för bulimia nervosa bland 

kvinnorna i Lahore. Ingen av respondenterna som deltog i intervjuerna mötte kriterierna för 

anorexia nervosa. Dock kvarstod ändå faktumet att det fanns ett stort missnöje till den egna 

kroppen. Slutsatsen blev tillslut att trots stora kulturella skillnader bland de tre etniska 

grupperna kunde författarna se stora likheter i attityden gentemot ”kroppsmissnöje” och 

attityden mot ätande bland de deltagande respondenterna.       

 

 

2.3 Konklusion 

 

Den tidigare forskningen har gett oss möjlighet att få en större inblick och förståelse för de 

olika typer av invånare som man kan möta i gymmet som en social arena. De olika typerna av 

invånare på gymmet står för olika grad av träningshängivenhet och dessutom presenterar 

författarna också de motiv som de har funnit som de främsta orsakerna till att människor 

besöker gymmet. Förutom att redogöra för olika typer av invånare i gymkulturen och deras 

motiv till sin träning presenterar även den tidigare forskningen olika typer av problematik 

som man kan återfinna med koppling till gymbesöket. Att framförallt få dessa tre olika 

perspektiv på gymbesöket har hjälpt oss att få en bättre uppfattning om gymmet som en kultur 

och hur dess besökare kan påverkas både positivt och negativt av att befinna sig i det 

sammanhanget.  
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3. Teori 

 
3.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

 

Eftersom vi är intresserade av att få en förståelse för hur normer, ohälsosamt beteende och 

avvikare inom en social arena som ett träningsgym uppkommer men även belysa vilka 

faktorer som påverkar idealen, behöver vi använda oss av en ansats som tar hänsyn till 

betydelsen av social konstruktion och interaktion som ett verktyg för förståelse och kunskap. 

Därför blir det aktuellt att använda en socialkonstruktivistisk ansats i denna studie.  

 

 

3.1.1 Socialkonstruktivism 

 

Socialkonstruktivismen handlar om förhållandet mellan verklighet och konstruktion. 

Magdalene Thomassen (2007) beskriver att socialkonstruktivismen lägger tyngdpunkt på 

betydelse av språkliga och sociala interaktioner som en källa för kunskap. Hon förklarar att 

språkliga sociala interaktioner konstruerar relationer mellan subjekt samt mellan subjekt och 

objekt och i dessa skapas vår självförståelse och uppfattning om världen. Hon utvecklar 

vidare att en konstruktion uppstår ur ett socialt och samhälleligt sammanhang där fenomen 

begreppsliggörs unikt för en viss tid och ett visst rum. Hon påpekar också att olika 

socialkonstruktivistiska inriktningar har olika uppfattningar om hur konstruktion och 

verklighet kan uppfattas. 

 

Ian Hacking (1997) diskuterar kring olika inriktningar inom socialkonstruktivism och menar 

att det är mindre viktigt att definiera vad socialkonstruktivism är än att se vad det är för 

framställningar den gör. Han förklarar att en ökad medvetenhet är det främsta målet för det 

socialkonstruktivistiska perspektivet. Han utvecklar vidare att genom att klä av och upplösa 

teorier samt begrepp och visa vilka utomteoretiska funktioner de har, så vill 

socialkonstruktivismen tydliggöra att det vi tar för givet inte nödvändigtvis måste förhålla sig 

på det sättet vi först tror. 

 

Det finns fördelar med att använda denna typ av vetenskapsteoretiska ansats i vår studie. 

Genom att undersöka kulturella normer och hur ohälsosamma beteenden tar sig uttryck i ett 

sammanhang innebär det att vi gör en tolkning av något. Socialkonstruktivismen klargör för 

oss att problematiska beteenden får ett unikt uttryck i en specifik social arena, och kan se 
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annorlunda ut i en annan kontext där språkliga och sociala faktorer samt sanktioner skiljer sig 

från vår egen. Ansatsen talar också om för oss att vi kan betrakta gymkulturen som socialt 

konstruerad och framhäver betydelsen av hur interaktionen med gymmet kan skapa, stärka 

och upprätthålla en individs ohälsosamma ideal.  

 

 

3.2 Teoretiska referensramar 

 

För att få en förståelse för hur samhället i samspel med individer påverkar människors 

självbild och deras identiteter har vi valt att fördjupa oss i Peter Bergers teorier om ”den 

socialt konstruerade verkligheten”. Samspelet mellan samhället och individen kan också ge 

oss en förståelse för skapandet av olika kulturer. I relation till detta har vi även valt att 

fokusera på Howard S. Beckers teori om avvikandekarriärer för att få en djupare förståelse för 

hur en individ kliver in i och uppfyller sin roll som avvikare.  

 

 

3.2.1 Den socialt konstruerade verkligheten 

 

Fredrik Miegel & Thomas Johansson (2002) beskriver i sin bok att Berger menar att sociologi 

först och främst handlar om sociala händelser. Det som händer i mellanmänskliga relationer. 

Samhället menar han består av ett komplex av sådana sociala händelser. Författarna redogör 

för Bergers uppfattning om att det moderna samhället skiljer sig på en mängd avgörande 

punkter från andra typer av samhällen. Detta får inte bara en betydelse för samhället och dess 

struktur men också för individen och dess identiteter. Miegel och Johansson menar att en 

individs roll, värderingar, och identitet i det traditionella samhället enligt Berger i stort var 

bestämda och permanenta. I kontrast till det traditionella samhället kännetecknas det moderna 

samhället av osäkra och flytande identiteter, ständigt skiftande roller och relativa värderingar. 

Miegel och Johansson lyfter också Bergers uppfattning om att den moderna människan 

konfronteras med en enorm mångfald av kulturella intryck. Detta innebär i sin tur att 

människan kan jämföra och reflektera över sin egen kultur och sin sociala ställning mot en 

mängd andra alternativ. De allra flesta individer vänjer sig och anpassar sig till ett visst 

samhälle vars normer, värderingar och regler de anammar. ”Man identifierar sig rutinmässigt 

med hur man är inprickad på den sociala kartan” (2002, s. 137).  
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Miegel & Johansson (2002) tolkar Bergers begrepp ”institution”. Begreppet definierar de som 

ett distinkt komplex av sociala handlingar som reglerar och styr människors beteenden. 

Exempel på sådana institutioner är lagen, klassen, äktenskapet och organiserad 

religionsutövning. Miegel och Johansson beskriver att det som dessa institutioner dikterar  

enligt Berger vanligen uppfattas  som något oundvikligt. Utifrån ett sådant synsätt fungerar 

samhället som ett yttre tvingande faktum som bestämmer vad vi individer gör och formar 

även oss till dem vi är.  Bryter individer mot det som samhället föreskriver, tas det åtgärder 

mot överträdelserna med hjälp av kontroll- och tvångsmedel som samhället har till 

förfogande. Samhället väljer alltså ut de personer som det är i behov av för att fungera 

samtidigt som det definierar vilka individer det är som inte passar in enligt dess normer. 

Miegel och Johansson presenterar Bergers syn på den makt som samhället har över individen  

och utgår från hans citat om att ”samhället finns i människan”.  Författarna menar att Berger 

utifrån William James, Charles Cooleys och Georg Herbert Meads teorier om roller menar att 

samhället tilldelar individen olika roller som bestämmer hur individen ska handla i olika 

situationer. En viss roll förväntas utföra en viss handling. När andra människor erkänner en 

individ i sin roll erkänns dessutom också individens identitet. Under ett liv spelar en individ 

flera roller som skapas av olika sociala situationer som den möter.  

 

Miegel & Johansson (2002) beskriver Bergers kunskapssociologiska perspektiv. Detta 

perspektiv bygger på människors världsåskådningar. Alltså en människas socialt bestämda 

uppfattning om hur verkligheten ser ut. Enligt författarna menar Berger att människan får sina 

världsåskådningar på samma sätt som hon får sina roller och identiteter. På samma sätt ger 

samhället oss människor också våra värderingar och kunskaper. Författarna redogör för att 

samtidigt som samhället framställs som en tvingande kraft av Berger menar han också att 

människan skapar samhället. ”Samhället definierar oss” samtidigt som ”samhället definieras 

av oss”. I kontrast till att samhället bestämmer vem vi är bidrar även människors handlingar 

till att återskapa och också ibland till att förändra samhället.  

 

Miegel och Johansson (2002) redogör också för Bergers och Luckmanns  teori om ”den 

socialt konstruerade verklighet” som bygger på vad människor ”vet” är ”verkligt” i 

vardagslivet. Sådant som ”folk i allmänhet” tar för givet och menar vara det sanna. 

Författarna presenterar Berger och Luckmanns tankar om att det är sådan kunskap som gör 

samhällets existens möjlig och just därför är det viktigt att studera hur denna kunskap 

konstrueras. Vardagslivsverkligheten menas vara en värld som människor har gemensamt 
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med andra människor. Vad som är en viktig del av vardagslivet är interaktionen mellan dessa 

människor. Det som kan ses som den mest grundläggande interaktionen är den som sker 

ansikte mot ansikte. I interaktionen mellan två människor sker det vanligtvis också olika 

typifieringar. Det vill säga att människorna i interaktionen kategoriserar den andre för vilken 

typ av människa den är. Den mellanmänskliga interaktionen sker oftast med hjälp av det 

språket människorna har gemensamt. Språket ses som en viktig beståndsdel av vardagslivet 

då den kunskap som uppkommer i interaktionen i förlängningen också förs vidare till andra 

människor, vid andra tidpunkter. Miegel och Johansson lyfter Berger och Luckmanns 

uppfattning om att mänsklig aktivitet som äger rum vid upprepade tillfällen blir till en vana 

och som i sin tur tillslut ”institutionaliseras”. Det som kännetecknar institutionaliserade 

handlingar är att de blir gemensamma för medlemmar i en social grupp. De grupper som 

uppkommer i denna institutionaliseringsprocess kontrollerar det mänskliga handlandet genom 

att förse förbestämda normer om beteende i olika situationer.   

 

Gymmet kan jämföras med det Miegel och Johansson beskriver som Bergers typifiering av en 

institution. Gymmet och gymkulturen kan fungera som ett yttre tvingande faktum som 

bestämmer beteendet hos invånarna som befolkar gymmet. Som en institution kommer även 

gymmet att forma de människor som befolkar det med olika typer av värderingar. Bergers 

teori om att de individer som inte följer de lagar och förordningar som finns i de specifika 

institutionerna kommer att ställas till svars för sina handlingar. På samma sätt fungerar 

gymmets förhållningsregler. Verksamheten sätter upp regler för hur och på vilket sätt man bör 

bete sig om man ska träna på gymmet, om dessa inte följs riskerar individen att exempelvis 

bli avstängd från verksamheten.   

 

 

3.2.2 Avvikandekarriärer 

 

För att bryta ned, analysera och få förståelse för avvikande beteenden på gymmet har vi 

använt Mats Hiltes (1996) tolkningar av Howard S Beckers teori om avvikandekarriärer. 

Becker har enligt Hilte utvecklat en modell som stegvis förklarar vägen in i en position som 

avvikare. Det första steget är själva regelbrottet. Hilte lyfter Beckers redogörelse för att 

skillnaden mellan den som kontrollerar sina okonventionella impulser och den som följer dem 

är att avvikaren inte har något att förlora. Avvikaren känner sig i detta steg inte bunden till det 

rådande normsystemet och nyttjar inga så kallade neutraliseringstekniker, som används för att 
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rationalisera handlingar. Varför väljer personen att leva på ett sätt som i kontexten anses 

avvikande? Hilte skriver att Becker menar att återupprepade avvikande handlingar är 

framväxta ur avvikande motiv och intresse.  

 

Det andra och mest avgörande steget i Beckers teori handlar om den officiella stämplingen. 

Hilte (1996) tolkar och förklarar att en person som exempelvis dopar sig placeras in en social 

kategori och detta får konsekvenser för personens självbild. Då doparen blivit 

uppmärksammad som just dopare, riskerar denne att uteslutas ur konventionella grupper och 

distanseras från socialt umgänge. I omgivningens ögon kommer dopningen att överskugga 

andra egenskaper hos personen och denna behandling av avvikaren kommer att skapa 

självuppfyllande profetior. 

 

Beckers tredje och avslutande steg handlar om när avvikaren tar steget in och blir medlem i en 

organiserad avvikargrupp. Hilte redogör för Beckers tankar och menar att avvikargruppen 

utvecklar en subkultur med gemensamma uppfattningar och perspektiv på hur världen är 

beskaffad. Utifrån de gemensamma perspektiven utvecklar gruppen handlingar och rutiner. I 

gruppen rättfärdigas ett beteende som utanför kontexten ses som ett regelbrott, de avviker 

tillsammans.  

 

För att kunna identifiera vem eller vad som är avvikande krävs kunskap om vad det är som 

särskiljer grupper. Vårt teoriavsnitt ger oss ett alternativ på hur avvikande skapas och 

förhåller sig i relation till institution och individ, vilket vi kan överföra till vår motsvarighet i 

gym och gymdeltagare. Teorin talar om för oss att det finns faktorer inom gymkulturen som 

definierar vad som är avvikande beteende och vad som blir en avvikargrupp. Om exempelvis 

en gymdeltagare använder sig av dopningspreparat på ett gym som tar tydligt avstånd från 

denna typ av beteende blir denna individ avvikande i kontexten då denne bryter mot gymmet 

förhållningsregler. Vi måste dock vara försiktiga med att generalisera sammanhang då vad 

som är avvikande är starkt kopplat till den enskilda kontexten. Teorin hjälper oss att förstå hur 

gränsen för vad som är avvikande kan definieras i sitt sammanhang men den ger oss ingen 

generell gräns för vad som är avvikande för samtliga likartade kontexter. Gränsen för vad som 

kan anses avvikande kan skilja sig från ett gym till ett annat.  

 

Det finns både positiva och negativa aspekter med de teorier vi har använt oss för att 

analysera vilka normer det finns kring ohälsosamt träningsbeteende, hur det reproduceras i 
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gymkulturen och på vilket sätt verksamheten hanterar avvikande beteende i kontexten. För att 

kunna besvara de frågeställningar vi har haft har vi behövt få en förståelse för hur 

interaktionen mellan människor och hur interaktionen mellan människor och samhället hjälper 

till att skapa normer om vad som är acceptabelt i den kontext vi valt att undersöka. Detta har 

gjort att en socialkonstruktivistisk utgångspunkt blivit relevant för oss då den tar hänsyn till 

just interaktioner mellan människor och samhälle. Genom att använda oss av Peter Bergers 

teori om den socialt konstruerade verkligheten har vi fått en förståelse för hur samhället och 

individen i växelsamverkan påverkar och skapar varandra. Howard S. Beckers teori om 

avvikandekarriärer har fungerat som ett bra komplement till Bergers teori då detta kunnat 

utveckla vår förståelse om hur processen ser ut när en individ blir stämplad som avvikare och 

vad detta gör med individen. Det som vi kan se som otillräckligt med de valda teorierna är att 

man möjligen riskerar att missa bakomliggande orsaker till problematiken. Att ha enbart en 

socialkonstruktivistisk utgångspunkt ger en förståelse om påverkan samhället och individen 

har på varandra och hur detta samspel skapar normer om olika beteenden. Det kan dock även 

finnas andra faktorer som kan vara av värde för att kunna få en ännu bättre förståelse av 

fenomenet. Psykologiska faktorer skulle kunna vara en del som påverkar att individen blir 

mottaglig för ohälsosamma beteenden. Risken är att man kan bli låst vid sina teorier och på så 

sätt gå miste om andra synvinklar av fenomenet. Samtidigt måste man begränsa sig och välja 

de teorier som är mest relevanta för ens frågeställningar och för oss blev detta Peter Bergers 

teori om den socialt konstruerade verkligheten och Howard S. Beckers teori om 

avvikandekarriärer.  
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4. Metod 

 

4.1 Datainsamling 

 

Vi har gjort en fallstudie med deltagande observation och kompletterande intervjuer. 

Anledningen till att vi har valt att göra deltagande observationer och intervjuer är att vi har 

velat få en förståelse för hur olika typer av beteenden kommer till uttryck i gymmet som en 

social arena, men också hur normer kring vad som är hälsosamt och ohälsosamt skapas. För 

att kunna fånga in kunskap om hur beteenden tar sig uttryck har deltagande observationer 

varit till nytta då vi har kunnat observera hur människorna i miljön har fört sig och betett sig. 

Intervjuerna har varit relevanta för få respondenters subjektiva uppfattning och ståndpunkter 

gentemot vårt syfte och frågeställning.  

 

Ahrne & Svensson (2011) diskuterar i boken Handbok i kvalitativa metoder om 

trianguleringens betydelse i kvalitativa studier. Författarna beskriver att grundtanken med 

triangulering är genom att kombinera olika typer av metoder, data, teoretiska perspektiv 

kunna fånga in ett fenomen på ett mer trovärdigt sätt än om endast en metod används. Tanken 

är alltså att fånga in ett fenomen genom att angripa det från flera olika håll. Vi har i vår studie 

använt oss av en form av triangulering då vi både har utfört intervjuer och observationer. 

Fördelen med detta har varit att genom att använda både observationer och intervjuer har vi 

kunnat väga vår egen uppfattning gentemot respondenternas uppfattning om samma fenomen. 

Respondenterna har på så sätt kunnat stärka vår egen uppfattning om fenomenet. En nackdel 

som författarna dock beskriver är att det inom trianguleringen finns en tanke om att det endast 

finns en sanning. Då samhället är ett komplext studieobjekt kan det krävas flera beskrivningar 

av ett och samma fenomen.  

 

 

4.1.1 Deltagande observationsstudie 

 

I boken Samhällsvetenskapliga metoder beskriver Alan Bryman (2011) att den deltagande 

observationen är en typ av fallstudie som innebär ett engagemang i en specifik social miljö 

under en tid för att besvara studiens syfte. Bryman menar att denna metod lämpar sig då 

forskaren vill avgränsa forskningsobjektet till enstaka enheter. I vår studie blir denne enstaka 

enhet det specifika gymmet. Genom att observera deltagare på gymmet har vi skapat oss en 
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bild av vilken funktion gymmet har gentemot reproducering av ohälsosamt tränande, normer 

och avvikande beteende inom gymkulturen. Bryman förklarar även att observationsmetoder är 

gynnsamma för studier inriktade på att belysa komplexa sammanhang, då den ger djupgående 

kunskap av ett valt fält. Vilket speglar vår egen studies syfte då det krävs djupgående kunskap 

för att finna resultat i de beteendekoder en sluten kultur som gymmet har. 

 

En utmaning för oss var att få tillträde till gymmet som kan anses som en sluten verksamhet. 

Vi använde oss av råd Bryman ger om hur man som forskare kan få tillträde till slutna 

miljöer. Han förklarar att forskaren kan erbjuda kompensation, rikta sig mot ”mellanchefer” 

för att få tillträde samt att få stöd från någon inne i organisationen. Vi erbjöd kompensation i 

form av att vi betalade gymkort och tränade där på samma villkor som en gymdeltagare. Vi 

använde receptionister och instruktörer som första kontakt till tillträde, och sökte i ett tidigt 

skede stöd från en bekant i organisationen som underlättade tillträdet. 

 

Våra roller som observatörer har varit öppna i en bemärkelse och dolda i en annan. Bryman 

förklarar att distinktionen mellan öppen och dold inte alltid är helt problemfri och menar att 

detsamma gäller huruvida miljön som skall undersökas är öppen eller sluten. Han 

exemplifierar detta med att en observatör kan söka tillträde till en miljö på ett öppet sätt, men 

samtidigt behöver inte personer som observatören kommer inom miljön kontakt med veta om 

dennes roll. Bryman förklarar också att en observatör kan ha en öppen roll gentemot en grupp 

inom verksamhetsfältet, men samtidigt ha en dold roll mot en annan grupp. Detta återspeglas i 

vårt tillvägagångssätt. Vi har varit öppna mot gymmet och fått tillträde genom godkännande 

från föreståndare, och klivit in i en sluten verksamhet där inga andra än föreståndarna vet om 

vårt syfte. Vi har använt oss av en öppen observatörsroll gentemot personal och föreståndare 

samtidigt som vi hållit rollen dold för samtliga observationsobjekt, förutom dem vi 

konfronterat angående förfrågan om medverkan i e-mailintervju.  

 

Den strategin vi använt oss av i observerandet bygger på händelser. Bryman beskriver att ett 

användbart angreppssätt i observationsstudier är att registrera olika händelser. Detta innebär 

att forskaren väntar på att något ska hända och sedan noterar vad som sker och antecknar det 

strax efteråt. Vi deltog själva i gymmandet och fokuserade våra sinnen på att urskilja 

beteenden vid vissa maskiner eller specifika områden av gymmet. Både för- och nackdelen 

med denna strategi är att den kan anses som planerad eller styrd. Eftersom vi konstruerar 
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situationen förlorar vi en viss objektivitet då vi har föreställningar om vad som kommer hända 

i just denna del av gymmet. Men vi får samtidigt en ökad fokus på det vi observerar. 

 

Under observationstillfällena har vi använt två typer av tillvägagångssätt för fältanteckning. 

Vi har gjort mentala noteringar, vilket varit en fördel vid de stunder vi ansett att det varit 

opassande att göra skriftliga anteckningar. Mentala noteringar innebär att vi lagrat 

observationer i våra minnen som vi efter tillfället skrivit ned. Nackdelen med detta är att 

information kan försvinna då den mänskliga faktorn gör att vi får mindre nyanserade 

beskrivningar då nedskrift inte utförs direkt (Bryman 2011). Vi har även använt oss av 

fullständiga fältanteckningar direkt på plats med så detaljerade och utförliga beskrivningar 

som möjligt. Anteckningarna består av händelser, situationer, personer och idéer. Det har 

gynnat oss då vi fångat in första intrycket och känslomässiga upplevelser på ett bra sätt 

(Bryman 2011). Nackdelen med dessa är att de kan utmana betydelsen av att inneha en dold 

observatörsroll. De fullständiga fältanteckningarna möjliggjordes dock ofta på grund av att 

mobiltelefoner användes frekvent av gymdeltagarna under träningspassen. Vi kunde därför 

använda skrift på mobilen för att smälta in i största möjliga mån.  

 

Anteckningarna har varit styrda av ett observationsschema som utformats för att kunna 

specificera de beteendekategorier som observerats (se bilaga 3). Vi har använt oss av ett 

enkelt schema för att registrering av beteenden skall kunna ske med en praktisk smidighet. 

Schemat har gjort oss fokuserade på vad vi ska observera och effektiviserat vårt arbete genom 

att beteendekategorierna som beskrivs varit ömsesidigt uteslutande, och har inte överlappat 

varandra. På detta vis tömde vi observationen på så mycket information som möjligt (Bryman 

2010).  

 

 

4.1.2 Intervjustudie 

 

Vi har kompletterat våra observationer med kvalitativa intervjuer. Steinar Kvale & Svend 

Brinkmann (2009) förklarar att den kvalitativa forskningsintervjun är användbar för att förstå 

fenomen som inte går inte att urskilja via direkta observationer och reda ut eventuella 

oklarheter. Detta har blivit gynnsamt för oss då intervjuerna har fångat in individens 

subjektiva uppfattning om hur denne påverkas av gymmets faktorer samt hur denne ser på 

träningsvanor, mat, kost och sociala relationer. Intervjufrågorna har utformats som 
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semistrukturerade vilket innebär att vi haft en planerad intervjuguide som inte på något sett 

varit definitiv utan har kompletterats med följdfrågor och nya ordningsföljder efter behov. På 

så sätt har vi inte varit låsta i våra möjligheter till att samla information utan kunnat anpassa 

och vidareutveckla intervjufrågorna efter vad respondenterna berättat för oss. 

 

I planerandet av intervjufrågorna har vi använt oss av en tematiserad metod Kvale och 

Brinkmann (2009) presenterar. Den syftar till att formuleringen av intervjufrågor kan 

struktureras och fungera som teoretiskt klargörande. Detta kan göras genom att sätta 

intervjufrågorna i relation till begreppen ”varför”, ”vad”, ”hur”.  ”Varför” klargör studiens 

syfte. Vår studies syfte är att ta reda på hur beteende reproduceras i en kulturell kontext, vilket 

har utmynnat i frågor kring vanor, träningshängivenhet, handlande och relationer (se: bilaga 

1-2) ”Vad” ger oss förkunskap om det ämne vi ska undersöka, vilket lett till frågor som 

handlar om gymkulturen, gymmets värderingar, gymmets invånare och normer. Frågor som 

ställs i relation till ”vad” och syftar till förkunskap vägs även mot tidigare forskning. ”Hur” 

avgör vilka intervju – och analystekniker som blir användbara i vårt sammanhang.  ”Hur” har 

hjälpt oss att förstå hur det är möjligt att utföra intervjun på bästa vis, vilket i vår studie blev 

användbart då vi i ett tidigt skede förstod att intervju via mail skulle bli det bästa alternativet 

för vårt insamlade av material. Detta grundar sig i att respondenterna inte uppvisade en vilja 

att göra intervjuer på gymmet och på så sätt störas under träningsmomentet.   

 

Vi ser vissa brister med att tvingas använda oss av e -mailintervjuer. Kvale och Brinkmann 

(2009) redogör för intervjuns interaktion och beskriver att respondenters tonfall, ansikts- och 

kroppsuttryck ger ett rikare tillträde till föreställningar än vad utskrivna texter kommer att 

göra. Omedelbara uttryck som bygger på intervjuarens empatiska öppenhet och de innebörder 

som förmedlas i en social interaktion med respondenten går vi miste om. En annan negativ 

detalj med denna metod är att vi gått miste om att aktivt och direkt kunna tränga in djupare i 

svaren, om vi anser att de varit för kortfattade eller formulerade på ett icke tillfredställande 

sätt. Vi kan även urskilja fördelar med att utföra e - mailintervjuer. Bill Gillham (2008) 

beskriver att en intervju via mail kan vara fördelaktig då respondenterna kan svara när det 

passar. Han redogör även för att metoden är positiv då den ofta leder till att respondenter delar 

med sig av information som är svår att nå öga mot öga. Respondenter kan eventuellt bli 

”låsta” i en social interaktion och situationens intimitet. Gillham förklarar även att e-

mailintervjuer kan ge fördel då vissa respondenter uttrycker sig mer utförligt i skrift än tal.  
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4.2 Urval 

 

Vi har använt oss av ett målinriktat urval och på så vis valt ut ett relevant gym och 

respondenter för att kunna besvara våra forskningsfrågor. Bryman (2011) förklarar att det i 

kvalitativa metoder är gynnsamt att använda målinriktade urval då forskaren vill undersöka 

mer än en del av själva studieobjektet och det passar oss utmärkt, då vi först valde ut ett 

passande gym för observationer, för att sedan gå vidare med urval av intervjupersoner. 

 

Vår ambition var från början att göra vår studie på ett gym med störst mångfald och flest antal 

medlemmar. Vi blev dock nekade tillträde till vårt önskade gym, på grund av att de såg vår 

studie som känslig. Efter att ha blivit nekade vände vi oss till alternativ två som också har ett 

stort antal deltagare men med en mer nischad befolkning som resultat av dess geografiska 

placering. Gymmet har sitt fokus på att erbjuda en billig och lättillgänglig verksamhet där det 

finns träningsformer som passar alla individer, en naturlig mötesplats för idrotts- och 

träningsintresserade personer. Gymmet befolkas huvudsakligen av män och kvinnor mellan 

20 – 29 år och vår förförståelse har varit att detta gym rymmer personer som har olika 

målsättningar med sin träning.  

 

Våra intervjuer har riktat sig mot gymdeltagare och föreståndare på gymmet. Vi har också valt 

att intervjua en kurator med koppling till gymmet som i sitt arbete möter individer med 

ätstörnings- och drogrelaterad problematik. Detta för att få en förståelse för hur vanligt 

förekommande denna problematik är och vilka bakomliggande faktorer som kommer upp till 

ytan i samtalen. För att fånga in relevant kunskap så har vi velat hitta respondenter som tillhör 

typerna författare redogör för i tidigare forskning, exempelvis bodybuildern, motionären och 

den målmedvetne mannen. Typerna representerar olika grad av träningshängivenhet och ger 

oss en möjlighet att strukturera upp en strategi där vi kan få säkerhet i att vi inkluderar 

tidigare presenterade former av gymdeltagande. 

 

Intervjuerna har gjorts efter respondenternas behag. Efter att ha föreslagit muntliga intervjuer 

i gymmiljö blev det tydligt för oss att detta skulle bli svårt att genomföra. Främst på grund av 

respondenternas motvillighet att avbryta sin träning mitt under ett pågående pass. I 

samförstånd med respondenterna insåg vi att e- mailintervjuer med frågeformulär passade sig 

bättre för vår situation. Intervjun har utformats med en kort effektiv frågeställning som 
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anpassats för cirka 20 minuters reflekterande och skrivande över mail. 20 minuter har baserats 

på att det inte ska ta upp för mycket av respondentens övriga tid. Längden är även baserad på 

att vi ställt tio korta koncisa frågor där vi ansett att det går ge ett direkta svar med två 

minuters intervall. Studien innehåller tio stycken respondenter. Vi anser att tio utsagor är 

tillräckligt för att se mönster av likheter och skillnader i svaren, samtidigt som de ger ett 

tillförlitligt underlag till framtida analys.  

 

Vi tog kontakt med respondenterna när vi såg att de hade tillfälligt uppehåll i sitt rådande 

träningspass. Vi informerade om studiens syfte och frågade sedan om intresse för deltagande. 

Ofta uppstod en diskussionen gällande deras individuella deltagande i just vår studie och om 

konfidentialiteten. Efter att vi säkerhetsställt respondenternas anonymitet utbyttes 

mailadresser där vi skickade ut intervjumaterial som de fick god tid på sig att svara på. Vi var 

mycket noggranna med att visa vår uppskattning för respondenternas deltagande. 

 

 

4.3 Kvalitativ innehållsanalys 

 

Bryman (2011) förklarar att den kvalitativa innehållsanalysen lägger tyngd på att kategorier 

ska visa sig utifrån en granskning av de data som är tillgänglig, och att forskaren ska inse den 

betydelse som en förståelse av mening har i den kontext som en faktor analyserats utifrån. 

Han förklarar vidare att nyttjande av denna metod inbegriper ett sökande efter att kategorisera 

det analyserade materialet i teman. Teman som illustreras med korta relevanta begrepp ur 

datamaterialet för att strukturera upp analysen.  

 

Vi har tillämpat denna metod genom att utforma teman utifrån insamlad data via kvalitativa 

intervjuer och deltagande observationer. Teman vi använt oss av har begreppsliggjorts som 

beteendekoder, gymdeltagares kunskap, träningstyper och normer. Detta har gjort med en 

uteslutande uppfattning om att vårt specifika gym och dess deltagare representerar en unik 

kontext oberoende av utomstående aspekter. Den analytiska arbetsprocessen har lagts upp 

stegvis där vi analyserat efter ett tema i taget, med kontinuerligt hänsynstagande till vår 

frågeställning.  
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4.4 Avgränsningar 

 

Insamlandet av data i vår studie har avgränsats gällande träningsgym och intervjudeltagare. 

Vi har gjort våra observationer på ett specifikt gym. Valet av endast ett gym grundar sig i att 

det gym vi undersökt har ett stort utbud av träningsmöjligheter och att det också befolkas av 

flera olika typer av gymdeltagare. Det utbud och den mångfald som detta gym erbjuder har 

gett oss möjligheten att samla in relevant kunskap för vår studies syfte.  Att vi har avgränsat 

studien till ett gym handlar också om att vi har velat lägga all vår energi på att kunna studera 

de olika fenomenen som förekommer i miljön på ett genomgående och grundligt sätt istället 

för att sprida ut tiden vi haft tillgängligt på flera olika träningsgym.   

 

Vi har även avgränsat antalet respondenter till tio stycken deltagare. Då intervjuerna från 

respondenterna i stort har fungerat som komplement till våra egna observationer och för att 

styrka det vi själva observerat i gymmiljön har tio respondenter varit tillräckligt för att samla 

in den kunskap och de data vi har varit i behov av.  

 

 

4.5 Etiska överväganden 

 

Vi har huvudsakligen följt de vetenskapsetiska principer som presenteras i Steinar Kvale och 

Svend Brinkmanns (2009) bok Den kvalitativa forskningsintervjun. Författarna beskriver att 

informerat samtycke betyder att man informerar undersökningspersonerna om det allmänna 

syftet med undersökning och hur den är upplagd i stort. Vi har varit tydliga och öppna med 

studiens syfte gentemot gymföreträdare och respondenter. En diskussion har förts med 

företrädaren för reda ut eventuella frågetecken kring studiens relevans och urval av just deras 

gym. Gymmet och respondenter har även informerats om deras frivillighet i projektet och att 

de har rätt att avbryta samarbetet närsomhelst under forskningsprocessen. På detta sätt kom vi 

snabbt att bilda oss en uppfattning att det är rimligt att gå vidare med detta studieobjekt med 

hänsyn till samtyckes- och informationskravet.  

 

Kvale och Brinkmann (2009) redogör för konfidentialitets- och anonymitetskravet och menar 

att privata data som kan identifiera deltagarna i studiet inte kommer att avslöjas. De personer 

som observerats i vår studie har inte beskrivits på ett så specifikt sätt att de kan identifieras. 

Vi har inget behov av att avslöja våra respondenters identitet i denna studie. Det är åsikterna 
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och svaren i sig som ligger i fokus för vår empiri. Respondenter och observationsobjekt har 

informerats om deras funktion och anonymitet i studien.  

Kvale och Brinkmann (2009) redogör också för att man som forskare måste bedöma 

konsekvenserna för en kvalitativ studie. Både efter den skada som deltagarna kan lida och 

efter de vetenskapliga fördelar som deras deltagande i studien ger. Den etiska principen om att 

man ska göra ”gott” innebär att risken för att en undersökningsperson ska kunna ta skada, ska 

vara så liten som möjligt. Vår studie kan uppfattas vara av känslig karaktär. Vi har därför varit 

noga med att gym och respondenter inte kommer kunna gå att identifiera. Identitet, geografisk 

position och övriga personliga kännetecken används inte i denna studie. 

 

Vi har även tagit hänsyn till och informerat undersökningspersonerna om att studien inte 

kommer användas i kommersiellt bruk eller utomvetenskapliga syften. Föreståndare och 

respondenter har även informerats av att de kommer att kunna ta del av studien då den är 

slutförd. Steinar Kvale (1997) beskriver i första upplagan av Den kvalitativa 

forskningsintervjun att dessa punkter är väsentliga för uppfyllande av nyttjandekravet. Vi har i 

samförstånd med vår handledare gjort en etisk självgranskning där vi fyllt i en blankett 

gällande etiska scenarion som kan uppkomma under studiens gång. Detta för att säkerställa 

tillräcklig medvetenhet kring de etiska ställningstaganden som kan behövas göra i vår studie 

(se: bilaga.4). 

 

 

4.6 Tillförlitlighet, trovärdighet och generaliserbarhet 

Intervjuerna med våra respondenter skedde via mailkorrespondens. Då respondenterna själva 

har skrivit ner sina svar och sedan mailat till oss har risken minskat för att det förekommit 

misstolkningar som kan uppkomma då man som forskare skriver ner svaren själv efter att en 

intervju spelats in. När det förekommit svar som vi själva har haft svårt att tolka eller att 

förstå har vi tagit kontakt med våra respondenter igen för att klargöra vad de menat med sina 

svar eller om vi har uppfattat deras svar korrekt. Ahrne & Svensson (2011) menar att en 

studies resultat blir mer trovärdigt om forskaren ”återkopplar till fältet”.  

 

Våra intervjufrågor har varit öppna och inte ledande, vilket har gjort att vi som forskare inte 

har påverkat respondenternas svar. Att intervjufrågor inte är ledande ökar tillförlitligheten och 

trovärdigheten på svaren (Kvale & Brinkmann, 2009). 
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Studiens tillförlitlighet går problematisera. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att 

tillförlitligheten bygger på om respondenterna i studien hade svarat likadant i intervjuerna om 

de vore någon annan som intervjuade dem. Förhoppningen är självklart att svaren hade varit 

detsamma om någon annan ställde samma frågor till våra respondenter, men att kunna veta 

detta med all säkerhet att nästintill omöjligt. Svaren kan påverkas av den sociala interaktionen 

mellan människor och därför är det svårt att veta om svaren hade blivit exakt samma om 

respondenterna hade blivit intervjuade av någon annan.  

 

Generaliserbarheten handlar om resultaten av studien går att överföra på andra respondenter 

eller på liknande sociala miljöer (Ahrne & Svensson, 2011). Då vi endast har intervjuat tio 

respondenter är det svårt att göra generaliserande slutsatser. Då vår studie delvis handlar om 

enskilda individers egen uppfattning om träningsbeteende är det svårt att överföra detta på 

alla gymdeltagare och skapa en generaliserande bild om att alla gymdeltagare har denna 

uppfattning. Detsamma gäller gymmets åsikter och värderingar. Då vi undersökt ett 

träningsgyms ståndpunkt är det även här svårt att göra generaliserande slutsatser om att alla 

träningsgym bär på samma åsikter och värderingar.  
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5. Resultat och Analys 
 

När vi klev in i gymmet möttes vi av en stor öppen lokal med hög musik och skådespel av 

fysisk aktivitet i lokalens alla hörn. Gymmet har en tydlig uppdelning med avdelningar som 

inriktar sig på olika typer av träningsformer. Avdelningarna är uppdelade i styrketräning, 

kondition, rehabilitering och aerobicslokaler.  

 

Styrketräningsavdelningen består av fria vikter och maskiner. Fria vikter innebär skivstänger 

och lösa vikter på hantlar där man själv kan anpassa tyngd genom att trä på önskade 

viktskivor. De fria vikterna används av dem som vill kombinera balans med styrketräning och 

medför ett större rörelsemönster än träning med maskiner. Maskinerna är specificerade på 

olika muskelgrupper och kan enkelt ställas om i lyfttyngd så att alla ska kunna använda dem. 

Gymmet har ett stort utbud maskiner som står strategiskt placerade så att träningen ska kunna 

ske i cirklar och med stor smidighet. Konditionsavdelningen består av olika typer av maskiner 

som är användbara för fettförbränning. Det finns löpband, cyklar och crosstrainers. 

Rehabiliteringsavdelningen är avskild från resterande delen av gymmet där gymmets 

sjukgymnaster driver verksamhet i rehabiliterande syfte. Aerobicslokalerna är ett stort öppet 

rum där en instruktör leder träningen i grupp. Denna typ av träningen är baserad på rörelse 

utan vikter där gruppen följer ledarens instruktioner.  

 

Vi har tematiserat vårt resultat och analys efter identifikation och hantering, kunskap och 

normer och beteendekoder. Dessa tre teman har enskilda förhållanden gentemot 

frågeställningen. Varje tema svarar till största del på varsin frågeställning men eftersom vi 

belyser ett komplext sammanhang får varje tema en viss betydelse för varje frågeställning.  

 

 

5.1 Identifikation och hantering 

 

Gymmet vi har utfört vår studie på har tydliga policyer gällande dopning, droger och 

ätstörningar. Föreståndaren förklarar att de tar stort ansvar för sina gymdeltagare. Uppvisar 

någon deltagare tecken på avvikande beteende och att potentiellt befinna sig i riskzon för 

anorexia och bulimi eller tecken på användande av dopningspreparat och droger, ser gymmet 

ett ansvar i att ingripa i situationen. Föreståndaren utvecklar att vid misstanke så kontaktar 

gymmet personen i fråga för ett enskilt samtal. Beroende på samtalets innehåll så bistår 
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gymmet med den hjälp som behövs och hänvisar vidare till lämpliga instanser. Gymdeltagare 

tillåts alltid kontakta föreståndare vid misstanke eller oro om problematik hos andra deltagare.  

 

Föreståndaren beskriver att identifikationen handlar om att alla instruktörer, ledare och 

medarbetare ska besitta en kunskap om problematiska beteende. Identifikation sker genom att 

urskilja oroväckande mönster i träningsbeteenden. En mycket smal gymdeltagare som tränar 

sju dagar i veckan och befinner sig uteslutande i avdelningen för fettförbränning anses vara i 

en riskzon. Ett annat exempel kan vara en onormal snabb utveckling i storlek på en individ i 

styrketräningsavdelningen. 

 

” Vid oro för någon av våra medlemmar erbjuder vi enskilt samtal angående vad som ligger 

bakom beteendet.  […] Medlemmen kan få hjälp med vidare kontakt för behandling hos 

lämpliga instanser, exempelvis sjukvården för hjälp till en bättre hälsa. ” (R12) 

 

 

Då gymmet konfronterar gymdeltagaren och förklarar att de anser dennes beteende som 

problematiskt sker ibland meningsskiljaktigheter. Detta kan leda till sanktioner från gymmet i 

avvaktan på utredning eller förbättring av det ohälsosamma träningsmönstret. Sanktionerna 

kan innefatta tillfällig avstängning från anläggningen. Vi ser brister i gymmets 

identifikationsprocess då det i utsagor från föreståndare och policyer saknas redogörelse för 

etiska överväganden i samband med utskiljande av avvikare. Miegel och Johansson (2002) 

redogör för Bergers tankar om att människor kategoriseras i olika roller, och det är egentligen 

inte förrän omgivningen stämplar individen som upprätthållare av en viss roll som individen 

erkänner sin identitet. Stämplingen får alltså konsekvenser för individens självbild. Detta talar 

för att gymmet bör vidta försiktighet vid konfronterande i identifikationsprocessen. Gymmet 

bör ha övertygande misstankar innan de kategoriserar en gymdeltagare som avvikare, och de 

bör redogöra för etik bakom handlandet. Det ska även tilläggas att stämplingen kan få positiv 

effekt för de gymdeltagare som redan identifieras sig själva som avvikare. De kan kanske för 

första gången få ett erkännande de behöver från utomstående för att ta tag i sin problematik.  

 

Oavsett situation så kommer gymdeltagarens självbild att påverkas av gymmets verbala 

bemötande. Hilte (2005) tolkar Beckers redogörelse för de individer som själva gjort ett aktivt 

ställningstagande och regelbrott, och ser sig själva som avvikare. Hilte menar att Becker 

väger in denna kategori i första steget i sin teori om avvikandekarriärer. Om en individ på 
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förhand visar en medvetenhet om att denne begår ett regelbrott inom en kontext, så sker 

stämplingen från omgivningen som ett andra steg i fulländandet av en avvikandekarriär. Hilte 

tolkar att Becker menar att en individ som anammar avvikandet i detta steg inte försöker 

rättfärdiga sitt handlande genom neutraliseringstekniker utan finner sig som avvikare. 

Stämplingen stärker sedan avvikarens redan rådande uppfattning om sig själv som just 

avvikare.  Om det problematiska beteendet är av den natur att gymmet bestämmer sig för att 

sanktionera ut avstängning från anläggningen gentemot gymdeltagaren, placeras 

gymdeltagaren i en kategori som avstängd. Avvikaren väljer i detta skede att söka hjälp eller 

att kliva in i en annan gymmiljö där beteendet tillåts. Detta kan enligt Hilte (2005) kopplas till 

Beckers teori om avvikandekarriärens tredje steg. Hilte redogör för Beckers tankar om att 

avvikandekarriären fulländas genom att avvikaren går in i en organiserad avvikargrupp. I 

denna grupp finns gemensamma synsätt och perspektiv, och genom detta utvecklar gruppen 

egna handlingar och rutiner. I avvikargruppen rättfärdigas ett beteende som utanför kontexten 

ses som ett regelbrott. Hiltes presentation av Beckers teori kan sättas i relation till utsagor från 

en av våra respondenter som anger att ett av de gymmen han vistats på visat acceptans och 

tolerans mot det som i vårt gyms kontext anses vara avvikande. Respondenten fick som 

deltagare på detta gym uppfattningen av att det kunde uppfattas mer avvikande att inte ta 

dopningspreparat än att göra det: 

 

”Det var bra träningsgrejjer, egentligen allt som behövdes. Men på detta gymmet hängde det 

mycket skumma typer.  […] Att det snackades om  diverse preparat var inte ovanligt och som 

jag uppfattade det fanns det inga dopningskontroller” (R1) 

 

Det gym vi studerat välkomnar alla, men till en viss gräns. Utifrån datainsamling med 

material från föreståndare, respondenter och gymmets policyer kan vi konstatera att gymmet 

förespråkar en inkluderande miljö. Det finns en uttalad omtanke där verksamheten värnar om 

gymdeltagarnas hälsa. I kontrast till detta kan vi konstatera att den inkluderande miljön enbart 

gäller inom vissa ramar. Trots att enskilda gymdeltagare faller ur ramen för vad som är okej, 

så tas fortfarande hänsyn till det beteende som deltagaren uppvisat. Sanktionerna är alltså inte 

till för att straffa, utan fungerar som gymmets nyckel till att stävja verksamheten i form av att 

de statuerar exempel för vilka ramar som gäller.  
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5.2 Kunskap 

 

Vi har via observationer och intervjuer insett att reproduktionen av det ohälsosamma inom en 

gymkontext handlar till en stor del hur mycket kunskap kring träning gymdeltagaren bär på. 

Våra respondenter påvisar en gemensam ståndpunkt och gör en gränsdragning där de anser att 

träning övergår till det ohälsosamma. Denna gränsdragning handlar om återhämtning. 

Samtliga respondenter beskriver att det är svårt att definiera vad lagom mycket träning är. 

Men de påpekar att för att undvika det ohälsosamma, måste en gymdeltagare respektera den 

återhämtning kroppen behöver för att må väl:  

 

” Visst kan man träna 7 dagar i veckan, men du lär väl inte få några bra resultat eftersom att 

du hela tiden bryter ner kroppen och aldrig låter den få vila” (R1). 

 

”Klart man kan träna för mycket, utan vila kommer inga resultat” (R5). 

 

” Det gäller att lyssna på kroppens signaler annars är det lätt att bli övertränad och dra på sig 

skador” (R6). 

 

En individ tål belastning i olika utsträckning, men respondenterna förespråkar att det måste 

finnas en generell syn på återhämtning som talar för att kroppens varningssignaler inte bör 

ignoreras.  

 

I samtal med gymmets kurator fick vi en bild av hur individuell synen på vad som är 

hälsosam träning är. Kuratorn uppger att det är svårt att definiera hälsosamt tränande: 

 

” Jag kan inte ge dig en klar definition på si och så här är hälsosamt, 

utan det är från individ till individ. Men det handlar någonstans om att ha en balans 

mellan att flyta på sig och ladda batterierna. […] Det som framförallt gör att det blir 

ohälsosamt är att det finns en alldeles för stor stress. Alla dina tankar om hur det ska vara, och 

vad du ska göra som stressar dig.” (R11) 

 

 

Hon menar att om målet handlar om att hålla sig pigg och frisk räcker det med raska 

promenader tre gånger i veckan. Om träning ska ske i större kvantitet men samtidigt betraktas 
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som hälsosamt ur en kurators perspektiv krävs kunskap om hur du ska träna, samt rätt sorts 

kost och sömn, för att ge kroppen välbehövlig återhämtning. Gymdeltagarens individuella 

uppfattning om hur den ska hinna med vardagliga sysslor men samtidigt prioritera träning kan 

bli problematisk och ligga till grund för en stress. Kuratorn betonar detta som en grund till det 

ohälsosamma. Om individen besitter kunskap kring sina fysiska begränsningar, är det alltså 

snarare den mentala inställningen till träningen som kan skapa problem. Hon ser det som 

problematiskt om gymdeltagaren får ångest eller dåligt samvete då på grund av ett uteblivit 

träningspass. Hon förklarar även att det är ohälsosamt om gymdeltagaren känner att denne 

inte kan äta ordentligt på grund av det uteblivna träningspasset som renderat i en skräck för att 

gå upp i vikt. Hon kallar detta för kompensationstänk: 

 

”Det blir problematiskt när man har en skräck för vad som kommer hända. ”Om jag 

inte nu tränar på två dagar så kommer jag gå upp jättemycket i vikt”. Så kanske man 

skippar kvällsmaten. Hela det här kompensationstänkandet.” (R11) 

 

Ett kompensationstänk som Crossley (2005) även anger som en av de största anledningarna 

till att människor besöker gymmet i det moderna samhället överhuvudtaget. Crossley ger ett 

exempel i den ofrivilliga övervikten. Han menar att det i vårt samhälle finns en hög grad av 

vardaglig stress och tiden ofta blir för knapp för att förtära näringsrik mat. Detta i 

kombination med det enorma utbudet och tillgängligheten av snabbmat bidrar till att skapa en 

ofrivillig övervikt över en nivå folk känner sig bekväma med.  

 

Kuratorn redogör även för att det finns en problematik i att ha utseendefokus istället för 

prestationsfokus och ger exempel i idrottsliga mål. Att exempelvis träna för att bli bättre på en 

idrott ses inom detta gym som ett normativt synsätt i kontrast till att träna för att få snygg 

kropp:   

 

”Sen är det också hela det här att det blir problematiskt när man bara har ett utseendefokus 

tycker jag. För att  jag tycker när man tränar är det bättre och ha ett prestationsfokus, att jag 

till exempel vill kunna ta si och så mycket i bänkpress, eller kunna springa 5 kilometer på den 

och den tiden. Alltså att ha idrottsliga mål, men många människor har bara utseendemässiga 

mål. Men vad har man för nytta av det? Vad har magrutor som många strävar efter för mål? 

Vad ska man ha det till? Jag kan förstå dem om man är en fotomodell men är  man 22 år och 
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läser till ekonom vad ska man till magrutor till då. Det är inte så att din arbetsgivare ber dig 

lyfta upp skjortan och säger ”det är för mycket fett där”. ”(R11) 

 

Då vi kopplar kuratorns utsagor om vad som är hälsosamt till våra respondenter svar kan vi se 

intressanta mönster. Endast en av tio respondenter uttrycker att det finns prestationsfokus i sitt 

tränande. Somliga respondenter anger att det finns ett visst eller övergripande utseendefokus: 

 

”Jag söker tillfredställelse med min kropp och jag vill se ut som Matthew McConaughey” 

(R3). 

 

”Jag har som mål att försöka bli lite större varje år. Hur långt det går får vi se. Vill ju absolut 

inte bli bodybuilder eller något utan bara mer ha en kropp som man inte skäms över” (R4). 

 

Tre av respondenterna anger specifikt att tränandet för dem handlar om att gå upp i vikt eller 

bygga upp en viss muskelgrupp. Här noterar vi en paradox, då kuratorns och resterande 

respondenters svar motsäger varandra. Samtidigt som våra respondenter visar att de besitter 

kunskap om exempelvis vikten av återhämtning i träningen så framkommer det ändå att en 

majoritet av dem också ha utseendefokus i sin träning. Kuratorn menar i kontrast till detta att 

träning börjar bli problematisk när de övergripande målen för träningen har utseendefokus. 

Kuratorns expertis stödjer alltså att övriga respondenters kunskap om träning är av hälsosamt 

drag men är lite mer ifrågasättande till deras målsättning med tränandet.  

 

Detta visar på att en gränsdragning mellan hälsa och ohälsa balanserar på mycket mindre 

påverkansfaktorer än uppenbara element som exempelvis dopning och ätstörningar. Det 

handlar om hur gymdeltagare förhåller sig till detaljer som exempelvis kost, återhämtning, 

målsättning, fysiskt utförande och psykisk påverkan. Detta gör att det är svårt att få en entydig 

definition av det ohälsosamma, men det går att hitta gemensamma ståndpunkter kring vissa 

aspekter där det går att göra en gränsdragning. Samstämmigheten mellan gymmets, kuratorns 

och gymdeltagarnas syn på en faktor som exempelvis återhämtning gör att vi kan konstatera 

denna faktor som något legitimt hälsosamt. Genom kunskap förespråkas återhämtning av 

gym, hälso- och sjukvård samt gymdeltagare själva. Synen på denna aspekt av träningen är 

alltså samstämmigt förankrad i gymkulturen och ignorerar gymdeltagaren detta så faller 

denne utanför för ramen för det som är legitimt och blir avvikare. 
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Alan. M Klein (1993) redogör för att det i ett gym skapas beteendemönster som förväntas 

följas och efterliknas. Han ger ett exempel med att det i ett gym befolkat av bodybuildern 

skapas en kultur som speglar bodybuildarnas beteende. Vi kan ställa detta i relation till vårt 

studerade gym och dess befolkning som är hälsofrämjande och förespråkar träning som 

verktyg för välmående. En avvikelse från gymmets värderingar skapar inom kontexten det 

ohälsosamma. Avvikaren blir just avvikare på grund av okunskap eller att denne ignorerar den 

kunskap som florerar på gymmet och gör ett aktivt motstånd mot gymmets normer. 

Vi kan konstatera att reproduktionen av det ohälsosamma blir mer abstrakt än själva 

skapandet, och det ger en förståelse för hur svårt det är för gymmet att få bukt med 

problematiken om den återfinns inom deras verksamhet. Samtliga av våra respondenter anger 

att de valt att träna på gymmet delvis på grund av den kultur och atmosfär gymmet återger. 

Detta talar för att de omfamnar och delar gymmets värderingar. Respondenter redogör även 

för att de valt bort andra gym på grund av de inte passar in i dess miljö. Detta gör att det blir 

svårt att peka på en ohälsosam ”gråzon” med avvikande individer då gym och gymdeltagare 

står enade i frågan om vilken verksamhet som ska bedrivas. 

 

 

5.3 Normer och beteendekoder 

 

Vi har genom observationer studerat det utvalda gymmets normer kring träningsbeteende och 

konstaterat att gymmet genom den atmosfär det förmedlar gör ett ställningstagande för vilken 

typ av träning de vill främja. Detta i kombination med vilka typer av deltagare som befolkar 

gymmet samt hur de förhåller sig till gymmets värderingar, blir i kontexten normskapande. 

Det vill säga att gymmet förmedlar en atmosfär som är hälsofrämjande genom 

förhållningsregler, samarbete med sjukvård och en bestämd ståndpunkt mot dopning och 

droger. Gymmets invånare, exempelvis ”den erfarne tränaren”, ”gymtjejen” och ”the muffler” 

påverkar normen med sina individuella beteendemönster. Beteendemönster som att ”den 

erfarne tränaren” lyfter tunga vikter, ”gymtjejen” är välklädd och tränar ofta i grupp och ”the 

muffler” bär på ett stort lager av kläder och håller sig för sig själv. Alltså, gymmets atmosfär 

och budskap, gymmets deltagare och hur deltagare förhåller sig till värderingar, samspelar 

och bekräftar varandra ömsesidigt. Detta skapar gymmets norm.  

 

Gymmet tydliggör att träning i deras bemärkelse är något som ska vara hälsosamt. Det första 

vi la märke till var att gymmet förmedlar ett budskap genom att förhålla sig neutralt till ideal. 
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Väggarna pryds inte utav affischer som förespråkar olika kroppstyper eller träningsförebilder. 

Något som Klein (1993) beskriver som frekvent förekommande i egna observationer. Han 

talar om hur gymdeltagarna exponeras för affischer och olika typer av reklam som hänvisar 

till ett visst kroppsligt ideal och att det finns något som framställs som fysisk perfektion. Han 

ger exempel på när bodybuildern på hans studerade gym samlas runt tidningar prydda av 

muskulösa förebilder och visar sin avund gentemot de kroppar som uppvisas. Klein beskriver 

hur bodybuildern härmar och poserar likt förebilderna i tidningarna, och uttrycker en strävan 

att nå samma resultat.  

 

Respondenter har i sina utsagor beskrivit olika typer av gym de befolkat och att gym de 

besökt har haft olika syn på dopning och kroppsliga ideal. Några respondenter beskriver med 

egna ord gym där ”man ser genom fingrarna med dopning” och redogör för gymmiljöer där 

dopning varit öppet förekommande. De beskriver även att gym de tidigare besökt står för 

olika kroppsideal. Respondenterna förklarar att vissa gym de besökt pryds av affischer på 

vältränade och muskulösa individer. De medger att detta påverkat dem då de ständigt under 

besöken exponerats för vad som är idealkroppen. På vårt undersökta gym ställs få synliga 

förväntningar på gymdeltagaren gällande utseende och kroppsideal. Gymmet inriktar sig 

istället på att exemplifiera sin hälsosamma ståndpunkt genom att ta starkt avstånd från all typ 

av dopning.  De få banderoller och informationsblad vi har kunnat bevittna förespråkar 100% 

ren träning och dumförklarar den som avviker. De skyltar bokstavligt talat med att den som 

dopar sig inte bara förstör sin egen hälsa, utan även för hela omgivningen och 

träningskulturen. Detta budskap kan kopplas till Miegel och Johanssons tolkning av Bergers 

teori om institution (2002), då gymmets värderingar likt en institution vill diktera och forma 

gymdeltagarnas beteende. Bryter individen mot gymmets normer så vidtas åtgärder mot 

individen likartade de Miegel och Johansson med hänvisning till Berger beskriver inom en 

institution. Gymmet väljer alltså ut de personer de är i behov av för att fungera, samtidigt som 

de definierar de individer som inte passar in i kontexten enligt dess normer.  

 

Gymmet visar en samhörighet med hälsa och sjukvård. Hänvisningar och direktiv till den som 

fallit in i det ohälsosamma är tydligt närvarande. Anslagstavlor och informationsreception 

pryds av broschyrer med kontaktuppgifter till hälso- och sjukvården i form av kuratorer, 

sjukgymnaster, kiropraktorer och naprapater. Detta tyder på att gymmet har en strävan efter 

att visa att de är kapabla till att erbjuda behandling till en så stor skara människor som möjligt. 

De förlitar sig inte enbart på gymmets egna professioner utan är också villiga att remittera och 
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fördela ut ärenden till andra instanser. Gymmet framstår alltså som en inkluderande och 

omtänksam miljö. Om gymdeltagaren själv tillkännager sitt enligt normen problematiska 

träningsbeteende, alltså om denne själv känner att den gått över gränsen för vad som är 

hälsosamt, erbjuds denne i första instans ett enskilt samtal mellan gym och individ. Gymmet 

förkastar alltså delvis en avvikelse, men visar samtidigt förståelse och stöd.  

 

Som vi tidigare skrivit sker en form av process där gymmets normer påverkar vilken typ av 

gymdeltagare som tränar på vårt undersökta gym samtidigt som dessa normer stärks av att 

deltagarna följer dessa värderingar. I våra intervjuer har samtliga respondenter angivit hälsa 

och välmående som huvudanledning till sitt tränande och visar därmed att de har en samsyn 

med gymmets värderingar, och stärker gymmets träningsnormer. De beskriver att gymmet har 

en inverkan på deras liv ur olika bemärkelser. och redogör för att gymmet erbjuder en plats 

där de kan vara sig själva, koppla bort tankarna och uppnå en tillfredställande trötthet som 

motverkar stress. Tre av våra respondenter anger även att en snygg kropp stärker deras 

självbild och att det är en förutsättning för hälsa. Denna kroppsliga och självbekräftande 

inställning till träningen är också huvudresultat i Tor Söderströms (1999) studie om 

gymkulturens logik. Söderströms observationer och respons visade att det huvudsakliga målet 

med träningen var att bli hälsosam, vältränad, få mer muskler och en inre tillfredställelse. 

Gymmet tillhandahåller genom träningsredskap verktyget för att uppnå detta och får därför en 

viktig funktion i respondenternas liv.  

 

Med de typer av gymdeltagare som presenterats i tidigare forskning i åtanke, har vi i våra 

observationer kunnat utforma liknande kategoriseringar på vårt gym. Tor Söderström (1999) 

och Thomas Johanssons (1998) förklaringar av typer har hjälpt oss att få en förståelse för 

observationsobjekten och respondenters träningshängivenhet. Den har även gett oss kunskap 

om vilka personliga beteendemönster olika typer kan uppvisa, vilket har gjort att vi kunnat 

använda forskningen som referensram för vilka av våra observerade eller intervjuade typer 

som passar in i vilken kategori. Johansson och Söderström har riktat fokus på gymkulturens 

kroppsideal respektive logik. Detta kan vara en av anledningarna till att de utformat olika 

typologier för fenomen som är likartade. Söderström beskriver ett större antal typer än 

Johansson men har mycket kortfattad beskrivning av varje typ grundade på hur de förhåller 

sig till gymkulturens logik. Johansson har utformat typer utifrån hur kroppen är skulpterad 

och gjort mer ingående beskrivningar på ett färre antal typer mellan vilka de kroppsliga 

uttrycken blir tydliga. Vi har haft ett fokus på att ta reda på hur det ohälsosamma reproduceras 
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och hur gymdeltagarna bidrar till att skapa normer. För att ta reda på detta har vi fått 

vidareutveckla typologin så att typer får en mer omfattande beskrivning.  Vi har exempelvis 

använt Söderström begrepp för the muffler, som närmast motsvarar Johanssons beskrivning av 

bodybuildern, och tillskrivit denna typ mer information när det gäller beteendekoder. Vi har 

även observerat typer av det kvinnliga könet på vårt gym som inte Johansson och Söderström 

typifierar, vilket de också klargör i sina studier. Johansson beskriver hur den muskelbyggande 

kvinnan fått större plats inom gymkulturen men utformar ingen klar typologi för denna 

kategori gymdeltagare. Det är något vi fått göra då denna typ förekommit frekvent i våra 

observationer. 

 

Den mest representerade typen på vårt gym har vi placerat i den kategori Tor Söderström 

(1999) kallar den erfarne tränaren. Söderström menar att denna typ har god erfarenhet av 

träning och lyfter tunga vikter med fokus på överkroppen. Vi har identifierat denna kategori 

via tidigare forskning men anser att det finns fler egenskaper som är karakteristiska för denna 

typ än de Söderström beskriver. Våra observationer talar för att denna typ ofta tränar två och 

två. Det är den kategori som är mest högljudd i form av att de kommunicerar högt med 

varandra och att det finns en tydlig jargong som handlar om att retas med varandra och sätta 

varandra på plats, med glimten i ögat. De speglar sig ofta, delvis för att granska sina muskler 

men även för att kontrollera att övningen utförs på korrekt sätt. Gruppen blir som en 

signifikant annan, där personerna fungerar som stöd för varandra. På grund av erfarenhet så är 

de medvetna om sin expertis och kan föra diskussioner kring sin träning.  

Vi observerade även ett stort antal deltagare av typen Söderström (1999) benämner som 

gymtjejen. Han redogör för att gymtjejen är välklädd, välbekant med gymmiljön men inte lika 

erfaren med själva träningen. Hon är den slanka tjejen som vet att människor spanar in henne. 

Vi lade märke till att denna typ ofta tränar i grupp där snacket mellan personerna sällan 

handlar om träning utan om skvaller och nyheter. Inom denna grupp lär de erfarna de nya 

deltagarna genom att demonstrera övningar och genom verbal feedback. De använder lätta 

vikter eller arbetar med den egna kroppen som verktyg för att inte bygga stora utan mer 

trimmade muskler.  

 

En tredje typ vi observerat på vårt gym är the muffler. Söderström (1999) beskriver att denna 

typ lägger stor vikt vid storlek. Personen har många lager av kläder på sig som åker av ett 

efter ett. Men oftast inte hela vägen till bara undertröjan. Han använder tunga vikter och det är 

inte ovanligt att han stönar under övningarna. Vi uppmärksammade att denna typ har en 



 

41 

 

speciell gångstil i form av ett slags vacklande från sida till sida, detta som en produkt av 

typens väldiga storlek. Representativt för denna grupp är också att de använder stödjande 

hjälpmedel för att kunna lyfta så tunga vikter som möjligt. Det kan handla om bälten, 

handskar eller stödband. The muffler är mycket fokuserad och tillsynes målmedveten. Typen 

utför passen explosivt och är färdig med besöket fort. Det förekommer en viss social 

interaktion bland denna typ och det handlar oftast om träningsrelaterade frågor typer emellan. 

 

Våra observationer har även gjort att vi fått upp våra ögon för en kategori den tidigare 

forskningen vi läst inte presenterat. Vi har valt att kalla henne för muskeltjejen. Denna typ är 

till skillnad från majoriteten av kvinnliga deltagare på vårt gym inte ute efter att få en slank 

kropp. Istället är det tyngre vikter och muskelbyggande som står i fokus. Denna typ håller sig 

vid de fria vikterna där en kraftig majoritet är män. Vi uppmärksammade att muskeltjejen ofta 

anländer till gymmet med en man av typen the muffler. De varierade sedan om de utförde 

träningspasset tillsammans eller i skilda delar av gymmet, men det fanns en tydlig indikation 

på att de hade en relation då de dessutom lämnade gymmet tillsammans. Muskeltjejen tar 

träningen mycket seriöst och håller fokus på det som ska uträttas fysiskt under träningspasset. 

The muffler och muskeltjejen kan beskrivas som en manlig och en kvinnlig variant av 

varandra men med vissa skillnader. The muffler bär till skillnad från muskeltjejen flera lager 

av kläder för att öka på fettförbränningen. Man kan ställa sig frågan varför inte muskeltjejen 

gör detta när den har så likartade mål med sin träning som the muffler. Våra observationer 

pekar på att detta kan handla om att muskeltjejen har en större begäran att visa upp sina 

kroppsliga resultat i större utsträckning än the muffler. Muskeltjejen visar ett större lugn i 

träningen och ser ut att bejaka sin kropp på ett annat sätt än the muffler som tränar explosivt 

och effektivt utan att lägga vikt vid speglandet av den egna kroppen på gymmet.  

 

Det är tydligt att det finns en fallande skala av socialitet bland de olika typerna som befolkar 

gymmet. Det framgår av våra observationer att socialiteten är av olika betydelse beroende på 

vilken typ individen tillhör. Gymtjejens interaktion med sin egen typ framgår som den mest 

sociala. Det som är intressant med denna grupp är att interaktionen sällan handlar om träning 

utan om företeelser utanför gymmets väggar. Gymtjejen utför aktiviteten träning tillsammans 

men det är inte det som är det primära målet för besöket. Den sociala interaktionen får en 

betydelse utöver träningen, och är en stark anledning till att träningen överhuvudtaget äger 

rum. Den fysiska aktiviteten är viktig, men den sociala interaktionen fungerar som ett stöd till 

träningen. Den erfarne tränaren kommer näst på vår socialisationsskala. Även i denna typ 
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förekommer en hög grad av social interaktion främst baserad på en ”hård” jargong som 

handlar om att driva med varandra. Våra observationer tydliggör att för den erfarne tränaren 

är umgänget av lika stor betydelse som träningen. Det tar lång tid på sig mellan övningarna 

vilket ger möjlighet till social interaktion. De hjälper varandra i träningsmomentet och håller 

sig intill varandra genom hela träningspasset. Längst ner på skalan hittar vi the muffler och 

muskeltjejen. Den sociala interaktionen bland dessa två typer är av mycket liten betydelse. 

Huvudanledningen till gymbesöket handlar om att utföra sin träning med så lite 

störningsmoment som möjligt. Vid de tillfällen social interaktion förekommer bland dessa 

typer framstår den som påtvingad och att det snarare är någon annan på gymmet som initierar 

interaktionen.  

 

Vilka normer kring träningsbeteende går då att urskilja på det lokala gymmet? Det resultat vi 

presenterat under denna rubrik talar för att normer i denna kontext handlar om en samverkan 

mellan individ och gym. Våra respondenters likasinnade utsagor om vad som är hälsosamt 

talar för att gymmet har påverkat deras inställning till träning, då gymmet vad vi vet är den 

enda gemensamma nämnaren för respondenterna. Samsynen mellan gym och gymdeltagare 

kan jämföras med Bergers teori om relationen mellan individ och samhälle. Miegel och 

Johansson (2002) gör en tolkning av Bergers teori och menar att samhället definierar 

individen samtidigt som samhället definieras av individen. I kontrast till att samhället 

bestämmer vem individen är så bidrar även individens handlingar till att återskapa samhället. 

Gymmet definierar gymdeltagaren på så sätt att de ger riktlinjer för vilken typ av träning som 

accepteras och förespråkas i kontexten. Gymdeltagaren definierar gymmet beroende på vilka 

typer de befolkar gymmet med. Gymmet karakteriseras genom att deltagarna sätter sin prägel 

på verksamheten via sitt beteende. Tillsammans skapar detta en norm.  

 

De normer kring träningsbeteende vi kan urskilja på vårt gym är att träning ska handla om 

någonting som är hälsosamt. Det hälsosamma på detta gym framtås vara ”100% ren träning” 

utan användande av dopningspreparat, ett tränande fritt från föreställningar kring specifika 

ideal och förebilder för hur en människa borde se ut, samt att träningsbeteendet alltid ska ha 

sjukvården nära till hands om det blir problematiskt för individen. 
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6. Slutdiskussion 

 

Våra övergripande resultat som vi har kommit fram till av vår studie är att normer i det lokala 

gymmet skapas i en samverkan mellan gymverksamheten och gymdeltagarna. 

Gymverksamheten tydliggör sina värderingar och förhållningsregler på olika sätt. Bland annat 

tar man ett tydligt avstånd mot dopning och droger i olika former och visar upp 

handlingsplaner mot ätstörningar. Dessa värderingar som gymverksamheten står för förväntas 

också följas av gymdeltagarna som befolkar gymmet. Detta växelspel mellan gymmet och 

deras invånare skapar en gemensam norm för vilken typ av träning de anser vara acceptabel. 

När gymverksamheten och dess deltagare ömsesidigt bekräftar varandras värderingar stärks 

normen i det lokala gymmet.   

 

Reproduktionen av det ohälsosamma träningsbeteendet har varit svårare för oss att urskilja. 

Dels för att antingen finns en politisk korrekthet i våra respondenters svar, eller helt enkelt att 

de inte själva har omfamnat vad de själva benämner att vara ett ohälsosamt träningsbeteende. 

Deras utsagor talar inte heller för att man kan ge en entydig förklaring av vad det 

ohälsosamma är, detsamma gäller våra observationer. Kuratorn styrker detta genom att med 

sin expertis även hon ha svårt för att sätta en tydlig gränsdragning mellan hälsa och ohälsa. 

Det entydiga svaret vi kan se är att respondenter, kurator såväl som gymmet värderar kunskap 

om den egna kroppen som en viktig faktor. Respondenternas svar motsäger varandra i många 

fall och alla har en individuell syn på hur träning ska utföras för att den ska vara hälsosam. Ett 

stort antal av våra respondenter anger att det finns ett utseendefokus i deras träning men 

uttrycker samtidigt vad de själva anser vara kunskap om sin egen träning. Detta motsäger det 

faktum att kuratorn med sin uppfattning och kunskap menar att utseendefokus är en av de få 

huvudsakliga faktorer hon bestämt anser vara problematiska och ohälsosamma. Detta 

tydliggör hur svårt det är att fastställa en klar definition om vad gränsen går för den 

ohälsosamma träningen.   

 

Gymmets identifikationsprocess bygger på den kunskap de har om dopning och 

ätstörningsproblematik. Verksamheten använder sig dessutom av oplanerade och planerade 

dopningstester för att kunna fastställa användandet av dopingspreparat. Uppkommer en 

misstanke om att en gymdeltagare använder dopningspreparat eller att en medlem har 

ätstörningsproblem hanterar verksamheten detta genom att i första instans prata personligen 
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med individen om den misstanke och oro som finns för personen. Efter samtal kan gymmet 

erbjuda olika typer av insatser som individen kan tänkas vara i behov av. Finns det 

meningsskiljaktigheter kan personen i fråga stängas av från verksamheten i väntan på 

utredning. Om en person använder dopningspreparat är den inte välkommen i verksamheten, 

detsamma gäller för personer som har ätstörningsproblematik. Inte förrän personerna i fråga 

visar en tydlig förbättring är de välkomna tillbaka att börja träna på gymmet igen. Resultaten 

visar att det krävs en uppenbar ohälsa för att gymmet ska kunna agera. Det är problemen som 

personal kan bevittna med blotta ögat eller när det tipsas från oroliga gymdeltagare som 

kommer till ytan.  

 

Bergers och Beckers teorier om den socialt konstruerade verkligheten och avvikandekarriärer 

har givit oss önskad förståelse för de sociala fenomen som verkar i gymmets kontext. De har 

hjäpt oss att förstå samspelet mellan gymmet som institution och gymdeltagaren och hur detta 

bidrar till normskapandet. Med facit i hand så hade det varit intressant att få en psykologisk 

aspekt på studien. Att gå djupare in i den enskilda gymdeltagarens syn på sitt eget beteende 

och få närmare kontakt med uppenbara problematiker som ätstörningar och dopning. På så 

sätt hade vi kunnat få en större förståelse för vad som ligger bakom problemet och i vilket 

skede det uppenbart ohälsosamma gör sig tydligt. Detta hade möjligtvis kunnat bidra till att 

göra en tydligare gränsdragning mellan hälsa och ohälsa.  

 

Att vi blev nekade på vårt först tilltänkta gym är något vi har funderat kring. Vi fick tillträde 

till ett mindre gym med en stark reducerad mångfald jämfört med det första gymmet. 

Avvisandet var skarpt och det fanns ingen som helst förståelse för att vi ville göra en studie 

där. Detta kan ställas i relation till vårt studerade gym där det fanns en stor öppenhet och ett 

stort intresse för våra frågeställningar och vårt syfte med studien. Varför skiljer sig 

accepterandet till forskning i verksamheterna så radikalt? Detta ger ett intresse för att göra fler 

studier på olika gym och jämföra normer och värderingar gym emellan. Våra respondenter 

beskriver att det finns en tydlig skillnad gymmen emellan då de identifierat uppenbara 

ohälsosamma träningsbeteenden i form av dopning och ätstörningsproblematik. Vilka faktorer 

på gymmet är det som gör att ”gråzonen” med icke-legitima deltagare blir mer tydlig på vissa 

gym än andra?  
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8. Bilagor 

 

Bilaga 1 

 
Intervjuguide: Föreståndare/Instruktörer: 
 

 Vad erbjuder ni för möjligheter på er gym?  

 Märker ni av avvikande träningsbeteende på ert gym? Om ja, vadå för något? 

 Hur hanterar ni sådant träningsbeteende om ni uppmärksammar detta?(Specifika 

sanktioner, Hjälp professioner?) 

 Hur uppdaterar ni er kunskap gällande avvikande träningsbeteende?  
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Bilaga 2 

 
Intervjuguide: Gymdeltagare 
 

 Hur många gånger i veckan tränar du? 

 Kan man träna för mycket? Vad är lagom? 

 Är det lätt att hitta tid till träningen? Behöver du offra någonting annat för att hinna 

med träningen? 

 Hur mycket får träningen/gymdeltagandet kosta för dig? 

 Vad får du ut av gymbesöket? 

 Vad har du för mål med ditt gymmande? 

 Har det förändrats sedan du började? 

 Har du provat på olika gym? 

 Hur skiljer de sig åt? 

 Vart trivs du bäst? (varför?) 
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Bilaga 3 

 

Datum Typer Beteende Kroppsspråk Socialt 

samspel 

Gymmets 

påverkansfaktorer 

 

2/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

4/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

6/12 
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