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Sammanfattning 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att vidga kunskapen om ett relativt 

utforskade ämne, nämligen genus inom fältet styrketräning. Detta undersöks genom 

analysera bilder på vältränade människor med rådande teorier inom ämnet för att på så 

vis bidra till ny kunskap. 

 

Mer specifikt så är syftet med denna studie att undersöka hur föreställningen om 

manligt respektive kvinnligt reproduceras i form av bilder på två webbsidor som 

behandlar styrketräning. De olika typer av bilder som återfinns på hemsidorna präglas 

av tydliga genusskillnader som på ett extremt sätt framhäver männens makt över 

kvinnorna genom att porträttera dem på både tydliga och mer subtila sätt vilket har lyfts 

fram i analysen. Genom att belysa dessa aspekter så har ett relativt outforskat område nu 

fått en mer nyanserad och genomskinlig bild genom att rikta ljus på hur genus skapas 

genom bilder i fältet för styrketräning. 

 

Frågor som uppsatsen ställer sig är: Hur framställs genus i bild på kvinnor respektive 

män som i varierande grad utövar styrketräning och kroppsbyggning på utvalda 

webbsidor? Vilka olika typer av bilder av kroppen återfinns på webbsidorna? Hur 

framställs de och vilka skillnader finns mellan könen vad gäller dessa bilder? 

 

Analysen av bilder på två olika nätsidor som riktar sig till kvinnor och män som 

styrketränar visar att det verkar finnas ett större behov av att skilja män och kvinnor åt i 

just styrketräningssammanhang, detta eftersom kvinnan här närmar sig vad som anses 

vara männens sfär.  

Nyckelord 
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1. Inledning 
Genom att svepa blicken över såväl tidningsomslagen i tränings- och hälsosektionen som 

träningsrelaterade hemsidor på nätet så är det tydligt hur det verkar finnas ett särskilt behov av 

att skilja på män och kvinnor när det handlar om träning och då specifikt styrketräning. 

Eftersom media är något som allmänheten tar del utav oavsett om det är avsikten eller inte så 

kan man anta att det också är vad som framhävs på omslagen av dessa tidningar och 

innehållet på dessa hemsidor som också påverkar den allmänna inställningen hos 

befolkningen i stort. Det är därför av betydelse att ta reda på hur media framställer genus för 

att kunna utröna vilket budskap media sänder och hur dessa budskap i sin tur bidrar till att 

forma genus i samhället samt hur eventuella ojämlikheter inom området för styrketräning 

uppstår. 

Studiens framväxt  
De flesta, om inte alla sociologiska undersökningar formas utifrån forskarens eget intresse och 

mitt fall är inget undantag. Sedan jag började intressera mig för styrketräning så har det blivit 

tydligt att styrketräning är ett sociologiskt fenomen vilket blir speciellt påtagligt för 

styrketränande kvinnor som jag själv. Jag har sett såväl kvinnor som män som har tagit 

avstånd från relativt muskulösa kvinnor av anledningar som jag aktivt försöker förstå. Allt 

ifrån att ha blivit anklagad för att ta otillåtna preparat till kommentarer att jag har "förstört 

min kropp" och "ser ut som en man" är sociala konsekvenser som en muskelbyggande kvinna 

som jag själv har råkat ut för.  Det verkar således finnas starka åsikter om hur en kvinnokropp 

ska se ut och hur en kvinna ska bete sig. Frågan är varför dessa åsikter uppstår och ifall det 

fyller någon funktion? Eller om det snarare är strukturer som behövs synliggöras och på så vis 

medvetandegöras för att denna problematik ska slippa uppstå? Människors generella motstånd 

mot utövandet av styrketränande muskulösa kvinnor har för mig resulterat i ett slags 

undvikande beteende där jag målas ut som en avvikande del av samhället, en sort för sig. En 

sort som också bör hålla sig för sig själv, eller åtminstone i de omgivningar där jag passar in, 

det vill säga gymmet. Gymmet är således det enda ställe där jag känner att jag passar in. Detta 

undvikande beteende har såklart negativa konsekvenser och förstärks av att människor 

ständigt ifrågasätter bland annat varför jag går omkring i träningskläder och släpar på stora 

väskor för jämnan. Har detta hänt mig så har det med största sannolikhet hänt flera och det är 

därmed värt att undersökas, därav denna studie. 
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Problemställning 
Anledningen till att det är viktigt att studera föreställningar och normer i samhället är enligt 

Goffman (1977) för att dessa många gånger leder till omfattande problem för personer i olika 

sammanhang, då de inte till fullo kan leva ut sin fulla potential som individ. Ett exempel på 

detta skulle kunna vara hur kvinnor är formade av samhällets normer till att framhäva vissa 

attribut genom att exempelvis att klä sig på ett visst sätt som enligt samhället uppfattas som 

”kvinnligt”. Detta i sin tur an hämma individen på andra plan i samhället. Kvinnor kanske 

vill, men väljer att inte styrketräna för att de inte vill ”förlora sina kvinnliga attribut." 

Kvinnliga kroppsbyggare är därför ett bra exempel på samhällets stereotypa idéer om hur 

kroppar ifrågasätts och utmanas. Genom att studera ”manligt” och ”kvinnligt” inom området 

styrketräning är förhoppningen att komma ett steg närmare till att identifiera hur och vart 

dessa bilder reproduceras och därmed också bidra till en ökad förståelse för detta fenomen. 

Wiegers (1998) menar dessutom att kroppsbyggning och genus är ett område som varit 

försummad av sociologisk forskning. En studie om hur manligt och kvinnligt framställs inom 

fältet för styrketräning inom media skulle således kunna ge upphov till viktiga insikter om hur 

och vart genusnormer om styrketräning reproduceras. 

Syfte  
Det övergripande syftet med denna uppsats är att vidga kunskapen om detta relativt 

utforskade ämne, nämligen genus inom fältet styrketräning. Detta genom analysera bilder på 

vältränade människor och analysera med rådande teorier för att på så vis bidra till ny kunskap 

om ämnet. Mer specifikt så är syftet med denna studie att undersöka hur föreställningen om 

manligt respektive kvinnligt reproduceras i form av bilder på två webbsidor som främst 

handlar om styrketräning. Styrketräning och kroppsbyggning kommer i denna uppsats 

användas som synonyma eftersom de webbsidor jag undersöker riktar sig till både de som 

styrketränar och de som utövar kroppsbyggning. Anledningen till att styrketräning och 

bodybuilding här benämns som synonyma är för att tidningar som behandlar styrketräning 

också vänder sig till bodybuilders eftersom de också utövar styrkträning och tvärtom, de som 

utövar bodybuilding ägnar sig åt styrkträning. 

Frågeställningar 

Hur framställs genus i bild på valda webbsidor kvinnor respektive män som i varierande grad 

utövar styrketräning och kroppsbyggning? Vilka olika typer av bilder på kroppen återfinns på 

webbsidorna?  
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2. Tidigare forskning 

Forskning om maskulinitet och kroppens betydelse i styrketräning 

En viktig arena för konstruktion och reproduktion av heterosexuell maskulinitet är inom 

sporter (Kidd, 1987). De värderingar och beteende som lärs ut genom lagsportens anda kan 

lätt liknas till de organisatoriska hierarkier som i stor grad styr dagens samhälle. På det sättet 

så är sporten en tävlingsinriktad maskulin praxis, dit även styrketräning är räknas. Vissa män 

styrketränar för att konstruera en fysik som är estetiskt tillfredställande medan andra 

styrketränar för att bli starka eller förstärka sin personliga autonomi (Wiegers, 1998). 

Yvonne Wiegers (1998) menar i sin artikel The Social Construction of a Masculine 

Identity att manliga kroppsbyggare tycks präglas av negativa känslor såsom bristande 

maskulinitet och att kroppsbyggning många gånger beskrivs som negativt på grund av detta. 

Männen som tränar är neurotiska och osäkra och att det är därför som de engagerar sig I ett 

sådant “hyper-maskulint” intresse som styrketräning (Wiegers, s. 171). Även Fussel menar att 

bodybuilding är den ultimata symbolen för maskulinitet och också osäkerhet. Det är därför 

den ultimata arenan för att studera normativ maskulinitet eftersom muskler är den mest 

distinkta symbolen för maskulinitet (Wacquant, s. 171). Studier har således gått i linje med 

detta antagande, då män som har en större, hårdare och mer muskulös kropp också har bättre 

självförtroende och får därmed mer uppmärksamhet och respekt (Wiegers, 1998). 

argumenterar vidare för att mäns osäkerhet är drivkraften bakom den muskulärt utvecklade 

kroppen och det kan därför sägas att bodybuilding är det ultimata uttrycket för männens 

osäkra natur. 

 

Wiegers studie involverade 17 icke-tävlande kroppsbyggande män där man intervjuade var 

och en av dessa samt analyserade materialet utifrån olika teman, nämligen disciplin och 

maskulinitet. Intervjuerna var utformade för att kunna bedöma om och i sådana fall hur 

respondenternas utövande av kroppsbyggning hade ökat den subjektiva känslan av att de 

blivit mer maskulina. Det visade sig att deras självförtroende i förhållande till storlek, styrka, 

hur åtråvärda de kände sig och typiskt maskulint beteende ökade i och med styrketräningen 

(Wiegers, 1998, s. 155). Weigers undersöker hur kroppsbyggning formar männens sätt att se 

på sig själva och även sättet som de presenterar sig själva och sin maskulinitet på. Detta med 

ett antagande att de präglas av en hyper-maskulin identitet. Den muskulösa kroppstypen är 

nära anknutet till kulturella föreställningar om maskulinitet som synonymt med att män ska 

vara mäktiga, starka, kompetenta och i kontroll av deras omgivning (Wiegers, 1998). Mäns 
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självförtroende beror mycket på vilken kapacitet de har att kunna utföra tungt arbete. På grund 

av detta så är därmed fetma associerat med lathet, bristande disciplin och viljestyrka och 

därmed något negativt, vilket även framgår i Wiegers (1998) studie. En av respondenterna 

uttryckte att han skämdes över hur kan såg ut innan han började styrketräna. Han hatade 

faktumet att han skulle vakna upp på morgonen och vara fet när han visste att han borde se 

bättre ut. Respondenten ansåg att en mjuk kropp utan former var motbjudande (Wieger, 

1998). Fetma är här alltså synonymt med lathet såväl i teorin som i praktiken. Även Susan 

Bordo (1993) analyserar hur kulturen är meningsfull för huruvida smalhet respektive fetma 

uppfattas. Bordo menar att det åtagandet som krävs för att bygga och tighta till en kropp är en 

symbol för egenskaper som framåtanda och andra positiva egenskaper. En muskulös kropp 

visar prov på att man är villig att offra fysisk och psykisk smärta för att uppnå ett mål som är 

estetiskt tillfredställande. Detta associeras med manliga personlighetsdrag såsom 

företagsamhet, även i andra sammanhang utöver träningen. Med andra ord så är positiva 

egenskaper likställt med manliga egenskaper och den som har muskler och är vältränad 

tillskrivs även flera andra positiva egenskaper som inte nödvändigtvis har förvärvats. När 

Wiegers (1998) intervjuade respondenterna om smärta, så framkom det att de upplevde två 

olika sorters smärta. Respondenterna skilde på ”bra” smärta och ”dålig” smärta. ”Pump” som 

uppstår när muskeln blir större under träning och orsakar smärta, likställdes med ”bra” smärta. 

Denna smärta beskrevs som en euforisk tillströmning, stimulerande och intensivt åtråvärda 

känslor av styrka och kraft väcktes. Pumpen är något som Arnold Schwarzenegger beskriver 

som en väldigt åtråvärd känsla och är uppskattat bland kroppsbyggare, Schwarzenegger liknar 

"pumpen" vid en manlig orgasm. Detta kan man tänka sig är en befogad och allmänt 

accepterad känsla för en man att känna, men att en kvinna skulle känna samma känsla av åtrå, 

som att få en orgasm när hon pumpar i gymmet skulle troligtvis inte vara lika allmänt 

accepterat, utan det skulle troligtvis anses vara ”fult” för en kvinna att känna denna typ av 

känslor medan det för mannen är mer befogat (Wiegers, 1998). 

Forskning om femininitet och kroppens betydelse i styrketräning 
Genom att införskaffa den perfekt maskulina kroppen så utlovas därmed en framtida 

perfektion genom att kunna producera en välskapt avkomma. Mäns kroppar exploateras i 

reklam för skönhetsprodukter såsom parfym, deodoranter och hudlotions samt i fitness-

uppslag. (Dutton & Laura 1989 och Wernick, 1987).  
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Thomas Johansson (1998) Skriver i boken ”den skulpterade kroppen” om en studie han 

medverkade i där man var intresserad av hur människor betraktade sin träning, sitt arbete med 

den egna kroppen och deras livsstil där många var fixerade vid sitt utseende och många var 

missnöjda med sin kropp. Till skillnad från Wiegers (1998) som bara utgick från män i sin 

undersökning så undersökte Johansson även styrketränande kvinnor. Betydelsen av estetik 

togs upp och även hur den estetiska betydelsen skiljer sig åt mellan män och kvinnor. En av 

Johanssons respondenter beskriver hur detta märks tydligt då aerobicslokalen nästan 

uteslutande är fylld med kvinnor i utmanande klädsel för att dra till sig de styrketränande 

killarna som står utanför och kikar in (Johansson 1998). Aerobics är således inget som de 

styrketränande killarna skulle kunna tänka sig att delta i, då de anser att ”det bara är för 

brudar” som en av de intervjuade uttryckte det. Trots detta så blir det allt vanligare att kvinnor 

fokuserar på styrketräning och anser att de sysslar med bodybuilding. Många kvinnor 

upplever när de börjar med styrketräning att de kliver in i en manligt dominerad värld. 

Styrketräning är således en manligt utformad träningsform som under en lång tidsperiod bara 

män har utövat (Johansson 1998). De manliga karaktärsdragen är även något som utmärker 

bodybuilderkulturen, såsom disciplin, rationalitet styrka och initiativ. De styrketränande 

kvinnornas mentalitet liknar således männens karaktärsdrag eftersom de måste anamma dessa 

drag för att passa in i männens värld.  Likt Goffman (1977) beskriver Johansson (1998) 

betydelsen av miljön och hur själva gymmiljön präglas av typiskt enkla ”manliga” drag. Gym 

generellt präglas främst av enkla omklädningsrum, relativt få färger på väggar och golv och 

fullt med en massa maskiner, som om gymmet vore byggt för männen (Johansson 1998). 

Föga förvånande är det att tjejer många gånger inte vågar träda in i vad som uppenbart är 

”killarnas arena”. Goffman (1977) menar att på liknande sätt att toaletter, poolutrymmen, 

barer, gym och omklädningsrum är könsindelade för att konstruera skillnader mellan könen. I 

de utrymmen där kvinnorna vistas så präglas omgivningen typiskt av omsorgsfullt vald 

inredning med mjuka inslag medan männens utrymmen präglas av inredning i mindre skala 

och av simpel grov konstruktion. Män uppmuntras på detta vis i högre grad att vara sig själva 

och inte låta påverkas av sin omgivning vilket är en förklaring till att deras omgivning präglas 

av omöblerad simpelhet medan kvinnornas utrymmen utsmyckas för att påverka och på så vis 

konstruera ojämlikhet könen emellan. Samhället som det ser ut idag är i det stora hela 

utformat efter männen med simpla konstruktioner, som stora varuhus och kontor till exempel 

(Goffman, 1977). 

 

Vad som framgick som väldigt viktigt från Johanssons studie är att när en tjej börjar 
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styrketräna så bör hon vara varsam så att hon inte blir för ”manhaftig” (Johansson 1998). Det 

är således viktigt att kvinnor bevarar sin ”kvinnlighet” genom att inte träna typiskt ”manliga” 

delar av kroppen såsom nacke och underarmar. Kvinnor värderas i högre utsträckning än män 

utifrån utseenderelaterade aspekter såsom fysik och kläder vilket har lett till att de har väldigt 

kritiskt förhållningssätt till sig själva vilket delvis beror på den bild som media har framställt 

genom snäva ideal. Det läggs mycket fokus på vissa kroppsdelar såsom magen, höfterna och 

låren (ibid.). Det är ett diskuterat ämne bland utövarna, vart ”gränsen” för vad som är manligt 

respektive kvinnligt går. När kvinnor tävlar i exempelvis bodybuilding så befinner de sig i 

gränslandet mellan vad som anses vara manligt och kvinnligt då de i tävlingsform oftast 

tappar de attributen som anses vara kvinnliga, såsom bröst och rumpa för att sedan efter 

tävlingens gång återgå till ett mer ”kvinnligt” tillstånd. Det verkar således som om att gränsen 

mellan manligt och kvinnligt här handlar mycket om vilken fettprocent kvinnan har (ibid.). 

Det har med tiden blivit en högre acceptans för muskulösa kvinnor vad gäller utövarna av 

seriös styrketräning men inte heller bland dem ska en kvinna under några omständigheter 

utveckla mer muskler och styrka än en man, det är helt tabu (ibid.). Många som inte är utövar 

styrketräning uttrycker ofta en ren avsky mot muskulösa kvinnor. Hur som helst så verkar det 

inom alla grupper finnas väldigt starka åsikter om muskulösa kvinnor, vilka utgör fokus för 

debatten om kön, normer och könsöverskridande. Intressant nog så verkar inte de muskulösa 

kvinnorna själva betrakta sig som maskulina, trots att allmänheten betraktar dem annorlunda 

(ibid.).  

 

I en studie av Bednarek (1985) undersöktes skillnader i olika slags utövanden av 

styrketräning. Man tittade då på tävlande bodybuilders, icke tävlande bodybuilders och mer 

fitness orienterade styrketränande individer. Man jämförde även hur gymmens utformning såg 

ut beroende på målgrupp. Man kunde utifrån studien utröna två tydliga distinktioner i hur 

gymmet såg ut; där den ena typen av gym främst präglades av lyxiga maskiner och drog till 

sig en mer heterogen grupp människor eftersom variationen av redskap lockade till sig en 

bredare publik medan den andra typen av gym som var mer inriktat på fria vikter tenderade att 

dra till sig en mer homogen grupp människor. Detta undersöktes genom att göra 

självskattningsenkäter där det visade sig att gymmen med maskiner som attraherade den 

bredare och mer heterogena medlemmarna, de som hade en kroppsuppfattning som var 

väldigt lika varandra medan den mer homogena gruppen visade sig ha mer vitt skilda 

kroppsuppfattningar.  Kroppsbyggare ser sin kropp som ett projekt, där ägaren konstruerar 
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och designar denna kropp efter vilken storlek och form som man vill ha (ibid.). Man behöver 

således ha dels en stor medvetenhet och kunskap om vad detta projekt kräver men också vara 

självkritisk för att få önskat resultat. Kroppsbyggning är ett bra exempel på just hur man 

förvaltar sin kropp för att kvaliteten och storleken utmanar de acceptabla normerna om vad 

som är ”naturligt” genom att konstruera ”onaturligt” stora muskulösa kroppar. Genom detta så 

kan kroppsbyggare uttrycka vilka de är, precis på samma sätt som andra gör via exempelvis 

kläder, mode eller stil. I linje med detta så finns argument att kroppsbyggning faktiskt 

påverkar ens självförtroende positivt, då kroppsbyggare tenderar att ha en mer positiv 

självbild än atleter i övriga sporter (ibid.). 

Kroppsbyggningens historia 
Uppkomsten av den moderna västerländska maskuliniteten som vi är vana att se den, 

härstammar från industrialismen och har förorsakat att den vita medelklass-maskuliniteten har 

minskats (Whitson, 1990). Theodore Roosevelt hävdade att männen på den tiden höll på att 

bli svaga och därför infördes sport för att återställa mäns fysiska och psykiska välbefinnande. 

Detta bidrog till att männen, till skillnad mot kvinnorna fick bättre förutsättningar att bli 

muskulösa (Whitson, 1990). Det var här som grunden till modern kroppsbyggning lades. 

Under andra världskriget så ökade människors medvetenhet om vikten av god nutrition i 

samband med ökad fysisk träning. Det var dock inte förrän 70-talet då det blev populärt med 

kroppsbyggning som hälso och fitnessindustrin började blomma ordentligt (Wiegers, s. 150). 

Kroppsbyggning är alltså ett relativt nytt fenomen. Media bidrog till att bodybuilding blev ett 

mer allmänt erkänt fenomen genom filmer som Pumping Iron, The Incredible Hulk och 

Terminator. På 90-talet hade bodybuilding fått en populär status och aldrig förr hade det varit 

ett så populärt tema i media, vilket bidrog till att allt fler började med styrketräning under 

denna period. (Wiegers, s. 150) Media konstruerade en bild där muskler framställdes som 

något attraktivt, sexigt och åtråvärt vilket snart kom att spegla en större del av befolkningens 

inställning till styrketräning (Wiegers, 1998). Populariteten kan här ses som en konstruktion, 

där framställningen som media skapat som något åtråvärt också styr samhällets syn och 

därmed rekonstrueras denna framställning tills den blir norm. Man kan därför tänka sig att det 

finns en ekonomisk vinning i detta beteende, där pengar styr vad som är populärt i samhället 

för tillfället. Flera teorier går i linje med detta resonemang, där även Nelson (1995) skriver om 

kopplingen mellan genus och ekonomi där det beskrivs att typiskt "manliga" karaktärsdrag är 

de som också värderas inom ekonomin. Exempel på sådana karaktärsdrag som associeras med 

manlighet är matematisk begåvning, känslolöshet och vetenskaplighet (Nelson, 1995, s. 133). 
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Medan typiskt kvinnliga karaktärsdrag såsom känslomässighet, intuition och förståelse inte 

alls har samma värde i den ekonomiska världen  (Nelson 1995, s. 133)  

3.Teori 

Genus som konstruktion - Goffman  

Goffman menar att det är omgivningen som skapar genusskillnader. Dock är inte 

omgivningen i sig självt förklaringen på fenomenet utan man måste se till vad i miljön det är 

som skapar dessa skillnader. Goffman (1977) menar således att det med hjälp av 

omorganisering går att forma dessa omständigheter så att detta inte skulle få några sociala 

konsekvenser. Med tanke på att det faktiskt finns samhällen där de exakt motsatta 

könsrollerna är den normen som råder så borde detta vara fullt möjligt. Goffman (1977) 

menar att kön är basen för alla sociala interaktioner och även basen för sociala strukturer 

(Goffman, 1977). Kön bidrar till att individer förhåller sig till en viss definition som på ett 

fundamentalt plan påverkar hur de är som människor. I alla samhällen så blir det nyfödda 

barnet tilldelat ett av två möjliga könskategorier och indelningen ges enbart med hänsyn till 

vilka genitalier som barnet föds med. Detta blir en livslång könskategori och påverkar 

individen genom hela resten av livet. Vi upplever dock att denna division i det moderna 

samhället fungerar i harmoni med vårt biologiska arv och är något vi inte vill  ska i-fråntas. 

(Goffman, 1997, s. 302). Goffman utgår ifrån biologiska egenskaper när han talar om genus 

och menar att en utav anledningarna till att kvinnorna är mindre till storlek än vad männen är, 

beror på att det är kvinnorna och inte männen som ammar, menstruerar och blir gravida 

(Goffman, 1997, s. 301). Den biologiska aspekten är dock inte tillräcklig för att förklara 

skillnader i kön eftersom den bara sträcker till att modern är den enda som kan amma barnet 

vilket leder till att fadern istället får ägna sig åt sysslor utanför hemmet. Den kulturella 

aspekten tar vid då det av någon anledning är olämpligt för män att utföra vissa sysslor, såsom 

exempelvis hushållsarbete vilket inte har något med den biologiskt betingade förklaringen att 

göra (Goffman, 1977).  Precis lika obefogat är det att sysslor utanför hemmet anses vara 

olämpliga för kvinnan att utföra. Dessa skillnader är inget annat än kulturellt konstruerade 

menar Goffman (1977).  

 

Foucault är också en betydelsefull person som bidragit till att se på kroppen som en del av ett 

socialt system. Han menade att den moderna kroppen är ett mål för påverkan av social 

kontroll (Foucault, 1979). Foucault ser kroppen som en pre- diskursiv entitet och beskriver 
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den som socialt konstruerad av såväl relationer som makt och vetenskap (Foucault, 1979). 

Kroppen är således länken mellan praktik och mäktiga system såsom regimer, fängelser, 

sjukhus och andra reformationer. Individer är alltså konstruerade subjekt som är kopplade till 

dessa institutioner enligt Foucault (1979). Foucaults teori har fördelen att den exemplifierar 

hur den materiella kroppen blir måltavla för utövandet av social kontroll. 

 

Sexualitet, konsumtion & media 

Sambandet mellan sexualitet och manlighet bygger till stor del på begär och lustar 

(Goffman,1977). Konsumtionskulturen har utnyttjat detta där media styr och stimulerar mäns 

önskan om att vara attraktiva, intelligenta och handlingskraftiga. Maskulinitet uppkommer 

således på basis av vad som är attraktivt, vilket konsumtionen har bidragit till att forma, då det 

finns intressenter som tjänar på att maskuliniteten ska präglas av att vara attraktiv och 

intelligent och såldes trygga kvinnornas framtid och således anspelar på att det är mannens 

uppgift att uppvakta och ”locka till sig” kvinnan genom sina fysiska, kroppsliga attribut. 

(Dutton & Laura, 1989 och Wernick, 1987). Goffman (1977) menar i likhet med Wernick 

(1987) att även kvinnokroppen passar till kommersiella syften vad gäller kroppsliga attribut 

eftersom de är sexuellt attraktiva. Detta får starkt stöd i empirin då det framgår relativt tydligt 

så fort vi tittar på en tv skärm eller en reklamskylt. Det är inte av en händelse som den 

manliga chefen har en kvinnlig sekreterare både i verkligheten och i media. Mannen har här 

allt som oftast har en ledande roll medan kvinnan istället tillskrivs den passiva stödjande 

rollen (Goffman,1977). 

 

En annan aspekt som Goffman (1977) beskriver är att kvinnans känsla av åtrå ses som något 

smutsigt och dåligt, något som bara är för män och som förstör en bra kvinna och skapar 

lösaktiga kvinnor. Kvinnan ska vara en partner och inte ett ligg, hon ska vara ren, kysk och 

sårbar endast för att tjäna en enda man, detta för att han ska känna sig speciell och känna sig 

värdefull för att hon har valt just honom (Goffman, 1977, s. 310). Det är således kvinnans 

jobb att attrahera mannen. Om hon exempelvis styrketränar så tar hon på så vis över mannens 

roll som beskyddare och detta bemöts därför på ett negativt sätt eftersom det hotar mannens 

roll. Vilket initiativ som helst från kvinnans part, vare sig det är aggressivt eller på något 

annat sätt initiativtagande kan tolkas av mannen som sexuellt inbjudande (Goffman, 1977, s. 

312). Detta leder givetvis till missförstånd i många aspekter av samhället, inte minst i 

styrketräningsvärlden där en viss aggressivitet är en nödvändighet oavsett kön. Detta förklara 
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varför det inte är lika acceptabelt för kvinnan att ägna sig åt styrketräning som för mannens 

del (Goffman, s, 310). 

Normer, maskulinitet & makt 

Det är i princip omöjligt att beröra frågor om genus utan att nämna makt då dessa hör i nära 

samklang med varandra. Definitionen av normativ maskulinitet har förändrats under de 

senaste 40 åren. På 50-talet så kände sig männen mer tvingade till rollen som beskyddare 

gentemot kvinnan och barnet (Ehrenreich, 1983). Enligt Goffman (1977) så är kvinnorna 

konstruerade för att framstå som svaga, just för att framhäva männen som starka. Männen gör 

således kvinnorna svaga genom att ständigt hjälpa och således stjälpa dem genom att ständigt 

utföra till synes "artiga" tjänster men som i långa längden inte gör annat än att handikappar 

kvinnan så att hon blir beroende av hans tjänster (Goffman, 1977, s. 311). Han menar att detta 

gör att mannen får ett övertag och mer makt. Exempel på sådana tjänster menar Goffman 

skulle kunna vara en sådan till synes ”symbolisk” tjänst som att öppna dörrar eller bära kassar 

vilket i själva verket är genus som smyger sig in i vardagen och väver in sig i samhället 

(ibid.). Goffman menar även att männens fysiska styrka spelar roll då de nu kan bryta ner 

kvinnan när som helst genom sin styrka, sina starka muskler och hårda ord, men han kan 

samtidigt även ”rädda” henne och framstå som hjälten (ibid.), Något som reproduceras i såväl 

filmer som bilder och media. När tillräckligt många tycker samma sak så bidrar detta tillslut 

till en allmän uppfattning, en norm som anammas av såväl kvinnor som män och skapar ideal 

(Goffman, 1977). Han menar också att när mannen utför dessa "tjänster", så måste hon å 

reciprocitetens vägnar gengälda honom genom att visa sin uppskattning, detta genom att vara 

honom tacksam och till lags och inte motsätta sig honom även i de situationer då det vore 

befogat (Goffman, 1977, s. 312). Sådana här artighetshandlingar som män visar gentemot 

kvinnor är inte nödvändigtvis kopplade till höga förväntningar på kvinnans reciprocitet från 

mannens sida, annat än interaktionen dem emellan, men interaktionen i sig är vad som ger 

honom om än i liten skala, sexualitet och således bekräftelse av hans manlighet (ibid.). Ett 

empiriskt exempel som belyser ovanstående fenomen är att det allt som oftast är välklädda, 

unga och fysiskt attraktiva kvinnor som erhåller yrken där de har en slags uppvisande roll där 

de är ansiktet utåt, exempelvis flygvärdinnor, receptionister, värdinnor och liknande. Det är 

ingen slump att det är attraktiva kvinnor som får denna roll, för att ”locka” till sig männen 

(ibid.). Faktum är att ju mer exklusiv miljö, desto mer attraktiva tenderar kvinnorna att vara 

(ibid.) Sekreterare är ett exempel på ett typiskt kvinnligt yrke som föga förvånande inte är ett 

av de mest välbetalda arbeten och men det i princip är omöjligt att klättra i karriärstegen och 
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som näst intill uteslutande tillskrivs kvinnor, vilket bidrar till männens makt och kvinnans 

underlägsenhet. Förhållandet mellan chefen och sekreteraren är anmärkningsvärt då det 

präglas av en näst intill är ”familjär" relation. Kvinnan får här rollen som ”mamman” som gör 

honom ”tjänster” medan han håller henne borta från tungt arbete. Det är ett stereotypiskt 

exempel på hur de båda könen förhåller sig till sina respektive normer.  På så vis tenderar 

könsfördelade genuskonstruktioner typiskt se ut och speglar såldes verkligheten. Kvinnor 

tillskrivs typiskt husliga arbeten i hemmiljö såsom tygproducering, lärare, hemtjänst och 

liknande. På så vis reproduceras ”kvinnligheten” där kvinnorna behandlas på ett ”moderligt” 

sätt efter som de utför typiskt ”moderliga” sysslor (Goffman, 1977). Man skulle kunna tänka 

sig att det finns ett ekonomiskt motiv bakom detta mönster. Som nämndes i bakgrunden till 

denna uppsats så tenderar kvinnor att uppträda på det sätt som förväntas av dem genom att 

uppvisa egenskaper såsom t.ex. återhållsamhet, blyghet och att uppträda på ett reserverat sätt. 

Genom att uppträda på ett sätt som förväntas av henne så upprätthålls dessa genusnormer och 

hon objektifierar på så vis sig själv så att mannen ges utrymme att ge henne den hjälpande 

hand som i sin tur ger honom makten och övertaget. Något som ytterligare påvisar detta 

ekonomiska motiv till uppdelningen mellan könen är att kvinnan betydligt oftare än mannen, 

återfinns i hushålls och ägnar sig åt husliga sysslor. Inte bara till vardags men även i de yrken 

som hon tenderar att välja. Med dessa husliga sysslor, följer även en utbetalning som är 

undermålig och lägre än männens. Med andra ord så är kvinnan utesluten både från att skaffa 

sig en välbetalt jobb och därmed från att tjäna mer pengar. Man skulle kunna likna kvinnan 

vid ett hembiträde, en husa (Goffman, 1977, s. 308) Problemet ligger således inte i att kvinnor 

är mindre välbetalda än vad männen är, utan det är arrangemanget och under vilka symboliska 

villkor detta äger rum som problematiseras här. Kvinnans position i hemmet är föga 

förvånande konstruerat av männen. Samtidigt som kvinnorna värderas som lägre än män så 

tillskrivs de egenskaper där de idealiseras som moderliga, mjuka, oskyldiga och sexuellt 

attraktiva (Goffman, 1977). Kvinnorna anser alltså att det är mannens skyldighet att göra 

saker för dem och männen är eniga med detta. Detta skapar ett beroende mellan de två könen 

vilket skulle betyda att utan beroende så skulle det inte finnas några par och heller inga 

könsidentiteter (Goffman, 1977, s. 313). 

Uppfostran, socialisation och sport 

Enligt Goffman så sker begynnelsen till genusskillnader via uppfostran och socialisation. 

Genussocialisationen börjar redan när barnet är litet med att flickan blir mer specifikt präglad 

till att vara familjekär och anta en stöttande roll medan pojken blir mer allmänt präglad med 
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antydan att vara mer tävlingsinriktad (Goffman, 1977). Beroende på vilken könskategori som 

barnet blir tilldelat vid födseln, så ser socialisationen annorlunda ut från den stunden då 

klyvningen äger rum och framöver menar Goffman. Både Goffman (1977) och Wieger (1998) 

liknar hemmet vid ett socialisations- förråd där pojken blir tilldelad en större portion vid 

matbordet av den till synes självklara anledningen att ”han är en pojke” precis som flickan blir 

tilldelad den mjukare sängen för att ”hon är en flicka”. På liknande sätt så tilldelas männen 

hårdare sanktioner av den simpla anledningen att han är hårdhudad och det krävs hårdare tag 

för att han ska ta till sig bestraffningen (Goffman, 1977). Individen blir således behandlad 

annorlunda beroende på vilken könskategori den tillhör. Detta sker i alla samhällen, men som 

nämndes tidigare, inte nödvändigtvis under samma omständigheter. Olika samhällen har olika 

uppfattningar om vilka egenskaper som är essentiella för respektive könskategori och skiljer 

sig därmed åt. Ett samhälle kan vara helt ovetandes om att det finns åtskilda genuskategorier, 

men ändå så finns skillnaderna där (Goffman,1977, s. 303). Detta, menar Goffman (1977) är 

definitionen av genus. Individen bygger utifrån denna könskategori som hen blivit tilldelad, 

upp en genus- identitet som bygger på manliga respektive kvinnliga ideal. Vilken social 

position familjen än har, så kommer flickan att få lära sig att hon är annorlunda från pojkarna 

och pojken kommer att få lära sig att han är annorlunda från flickorna. De präglas på det här 

sättet till att bli varandras motsatser (ibid.). 

4. Metod och data 

Kvalitativ design 
I denna kvalitativa studie så behandlas data induktivt vilket i stora drag innebär att man vill 

dra en slutsats från empirin man söker (Aspers, 2007). Det är dock svårt att generalisera 

resultaten eftersom man ofta framhäver och belyser ett enskilt fenomen, vilket även är fallet i 

denna uppsats. I en induktiv studie så utgår man därför ifrån verkligheten och formulerar sin 

nya teori efter studiens gång vilket gör det möjligt att genom ett icke-linjärt tillvägagångssätt 

bilda sig en djupare förståelse för det enskilda fenomenet. Teorier tillsammans forskarens 

förförståelse bidrar tillsammans denna nyfunna kunskap. Utifrån det kan man skapa och bidra 

till något nytt, i form av en teori (Aspers, 2007). 

 

Analysen går således ut på att försöka att generalisera resultaten från den helheten som 

undersöks genom att först bryta ner informationen i små delar för att sedan bygga upp en ny 

förståelse. Vid analysen av bild utgår jag efter ett hermeneutiskt synsätt vilket är ett holistiskt 
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sätt att analysera data på (Kozinets ,2011). Inom den hermeneutiska tolkningsmetodiken så 

söker forskaren efter en djupare mening bakom materialet som i detta fall gäller bilder. Detta 

är nödvändigt för att kunna problematisera och förstå föreställningar av genus som förutsattes 

ligga bakom dessa bilder. Grunden för den hermeneutiska förståelsen är att forskaren bör utgå 

från det verkliga livet, det vill säga att de erfarenheter som jag som forskare redan har, som i 

sin tur blir bakgrund till tolkning av fenomenet som undersöks. Att som forskare sätta sig in i 

kontexten som undersöks för att förstå fenomenet som undersöks är alltså en fördel om inte en 

nödvändighet vid kvalitativ forskning (Aspers, 2007). Jag har använt mig av (Aspers ,2007) 

hermeneutiska cirkel som innebär att tolkningen växer fram genom vad man kan likna med en 

cirkulär rörelse där min förförståelse tillsammans med de nya erfarenheter som jag fått under 

arbetats gång eder till en ny typ av förståelse.  

Urval och analysförfarande  
Tillvägagångssättet vid urvalsförfarandet inleddes med att jag tittade på olika tidningar på 

nätet som skulle kunna vara representativa för undersökningsområdet. Där fann jag två olika 

tidningar varav båda fanns som hemsida, nämligen en för kvinnor, "fitness rx for woman" och 

en för män, "fitness rx for men". Här såg jag en möjlighet att studera genus och skillnader i 

framställning av män och kvinnor inom en stryrketräningskontext.  

Samtliga bilder på båda hemsidorna har alltså analyserats varav vissa har valts ut, med 

Goffmans bildfrågor som referensram. De bilder som på något sätt har anknytning till 

frågorna har kopierats direkt från hemsidan via funktionen print-screen sedan klistrats in i 

programmet paint och sedan sparats. Bilderna sorterades sedan efter vilka av dessa teman som 

passade till vilken bild genom att 5 mappar skapas och benämns efter dessa 5 teman. Alla 

bilder av relevans är därmed en del av analysen men bara de som tydligast ger svar på 

frågorna redovisas i uppsatsen och får tjäna som exempel. 

Bildanalys  
Genom att titta på två olika hemsidor som verkar inom fältet styrketräning och jämföra dessa 

så kan man bilda sig en uppfattning om hur dessa påverkar föreställningen om vad som anses 

vara manligt respektive kvinnligt. Bildanalys används främst för att besvara frågor om 

samhället, i detta fall om genus (Ahrne och Svensson, 2011). Att använda bilder som 

analysmaterial handlar om att lyfta fram den information som bilden tillhandahåller. Det 

handlar således om att förstå bildens kontext och vad den förmedlar vad gäller exempelvis 

normer och konstruktioner som är fallet i denna studie (Ahrne och Svensson, 2011). Enligt 

Gubriums och Holstein (1997) så finns det tre olika ingångar till att tolka bilder där samtliga 
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kommer ligga till grund för tolkningen av bilderna som kommer ske i denna uppsats. Dessa 

tre ingångar är: (1) Bilder behandlas som data och tolkas rakt av utifrån vad de faktiskt är, (2) 

att varje bild är som ett verktyg (där man använder bilden som ett redskap för att få sin vilja 

igenom där intresse bakom bildens syfte) och (3) att bilder utgör en del av verkligheten 

(Gubriums & Holstein, 1997). 

 

Bilderna på hemsidan kommer att analyseras med hjälp av följande teman:  

1. Relative size/height?  

2. The role of self-touching?  

3. Function ranking  

4. The ritualization of subordination  

5. Licensed withdrawal 

 (Goffman, 1979 och Ahrne & Svensson 2011 s. 170) 

5. Resultat och analys 

Nedan följer resultaten från analysen och redovisas utifrån de 5 teman som redovisats ovan.  I 

detta avsnitt analyseras bilderna enligt en Goffamniansk genusanalys (Goffman 1979 och 

Ahrne & Svensson 2011). Varje tema exemplifieras med bilder från de två elektroniska 

tidskrifterna (en specifikt riktad till män och en specifikt riktad till kvinnor som styrketränar)  

analysen kopplats till mitt teoretiska ramverk. Bilderna har numrerats så att samma bild kan 

analyseras inom de olika temana.  

Relative size/height 

I detta tema analyseras kvinnors och mäns relativa storlek på bilderna. Storlek och längd 

spelar en betydande roll eftersom det är nära sammankopplat till makt, auktoritet och rank. 

Goffman använder barn och föräldrar som exempel på ett maktförhållande. Där beror 

storleksskillnaden förvisso på biologiska skillnader men som kan jämföras med hur män och 

kvinnor framställs på det här viset (Goffman, 1979, s. 28). Genom att kvinnor generellt sätt 

föredrar längre män och män föredrar kortare kvinnor så säkerställs denna skillnad genom 

reproduktionen och denna genusskillnad som nu har blivit biologisk (ibid.). 

Bilderna nedan har valts ut för att de säger något om hur män kvinnor och män framställs på 

olika sätt för att på en medvetet eller undermedvetet sätt framhäva genusskillnader dem 
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emellan.  Bilderna 1-2-är exempel på bilder från förstasidan, högst upp i e-tidskrifterna som 

syftar till att göra reklam för/representera hemsidan.  

. 

 

1.  

Kvinnans bild konstruerad för att verka mindre till storleken i jämförelse med mannen (se 

nedan) 

2.  

Bilderna har anpassats för att visa på den relativa skillnaden i storlek mellan män och kvinnor. 

De visas här därför i exakt samma skala som de gör på respektive hemsidor. Det blir här 

tydligt hur mannen porträtteras som större i jämförelse med kvinnan. Detta även trots hänsyn 

är tagen till biologiska skillnader.  Förutom storleken på bilderna så är även texten och 

typsnittet större på bild 2 från männens hemsida än bild 1 från kvinnornas hemsida. De har 

delvis olika typsnitt men det är även olika färger på både bakgrund och text vilket kan förstås 
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som synonymt till de manliga karaktärsdragen som beskrevs i Johanssons (1998) studie där 

betydelsen av miljön och hur själva gymmiljön präglas av typiskt enkla ”manliga” drag vilket 

stämmer väl in när man ser på hur bild 1 och 2 skiljer sig åt.  Precis som att männens 

utrymmen präglas av inredning i mindre skala och av simpel grov konstruktion så präglas 

även bildernas design av samma karaktärsdrag (Johansson, 1998) 

 

Även kvinnans posering med händerna på höfterna jämfört med mannen som poserar med ett 

träningsredskap säger något om den aktiva mannen och den passiva kvinnan. Kvinnor 

förväntas att uppträda på det sätt som förväntas av dem genom att uppvisa egenskaper såsom 

t.ex. återhållsamhet, blyghet och att uppträda på ett reserverat sätt (Nelson, 1995). Genom att 

uppträda på ett detta sätt så upprätthåller hon dessa genusnormer och objektifierar sig själv så 

att mannen ges utrymme att ge henne den hjälpande hand som ger honom makt och övertag  

 

Förutom den relativa storleken som så uppenbart har manövrerats för att förstärka redan 

rådande genusskillnader genom att göra mannens bild större än kvinnans så tjänar dessa bilder 

ett bra exempel på hur en mans respektive kvinnas estetik ska se ut. 

 

Detta går i linje med Johanssons studie där det framkom att när en kvinna börjar styrketräna 

så bör hon vara varsam så att hon inte blir för ”manhaftig” (Johansson, 1998). Det är således 

viktigt att kvinnor bevarar sin ”kvinnlighet” genom att inte träna typiskt ”manliga” delar av 

kroppen såsom nacke och underarmar vilket vi ser exempel på i dessa två kontrasterade bilder 

där det läggs särskild betoning vid mannens överkropp och kvinnans beröring gör att 

betraktarens blick istället fästs vid kvinnans höftregion.   

The role of self-touching  

Detta tema handlar enligt Goffman (1977) om den kvinnliga beröringen och hur kvinnor 

oftare än män porträtteras där de använder sina fingrar och händer i syfte att ge intryck av att 

hennes kropp är delikat och ömtålig (Goffman, 1977, s. 31). I detta tema analyseras således 

hur kvinnor och män framställs utifrån beröring. Kvinnor verkar här använda sina händer för 

att ge mening till det som berörs, oavsett om det är hennes ansikte som bilden nedan, ett 

objekt som en stolpe såsom bild 2. Skulle man till exempel tänka sig bild nr 1 utan händernas 

beröring utan endast hennes ansikte så förstår man genast den mening och uttryck som enbart 

en kvinnas beröring kan ge på en bild.  

 



17 

 

Bild 5 kännetecknar ännu ett typiskt drag i männens framställning, att det ska vara tufft och 

hårt. Symboliskt så ger det ett intryck att mannen är hård medan kvinnan tvärtom, ska vara 

mjuk och mysig enligt bild nr 3 nedan.  

 

3. Kvinnans beröring ger mening. 

 

4. "Just barely touching" (Goffman, 1977, sid. 29). 

 

 

5. Mannen alltid aktiv  

 



18 

 

Kvinnan definieras här som ömtålig och värdefull, och behöver därför bli beskyddad och 

visad kärlek och respekt vilket går i linje med vad den kvinnliga beröringen också ger uttryck 

för (Goffman, 1977). Man skulle därför kunna tänka sig att den kvinnliga beröringen är 

central och tenderar att porträtteras på detta vis för att stärka denna föreställning om att 

kvinnan är ömtålig och därmed också svagare och därmed i behöv av skydd från mannen 

vilket i sin tur bidrar till mannens maktpositionering inte bara i bilder men i också i 

människors ögon som i sin tur formar samhället.  

 

Att kvinnor i högre utsträckning än män värderas utifrån utseenderelaterade aspekter såsom 

fysik och kläder är något som skulle kunna kopplas till den kvinnliga beröringen som syftar 

till att ge värde till kvinnans utseende, vilket bild 3 är ett utmärkt exempel på. Som Johansson 

(1998) skriver om i sin forskning så läggs mycket fokus på vissa kroppsdelar såsom magen, 

höfterna och låren. Detta ser vi tydligt i bild 4 men är en återkommande trend även i övriga 

teman.  

 

En annan aspekt som Goffman (1977) beskriver är att kvinnans känsla av åtrå ses som något 

smutsigt och dåligt, något som bara män vill ha och som därför förstör en bra kvinna och 

skapar lösaktiga kvinnor. Goffman beskriver hur kvinnan enligt männen ska vara en partner 

och inte ett ligg, hon ska vara ren, kysk och sårbar endast för att tjäna en enda man, detta för 

att just han ska känna sig speciell och känna sig värdefull för att hon har valt just honom 

(Goffman, 1977). Bild nr 3 fångar oskyldigheten och kyskheten hos kvinnan och bekräftar 

därmed Goffmans teori. Det är således kvinnans jobb att attrahera mannen. Om hon inte gör 

det, som när hon exempelvis styrketränar så tar hon på så vis över mannens roll som 

beskyddare och detta bemöts på ett negativt sätt vilket kan vara en förklaring till varför 

kvinnor, trots denna styrketräningskontext ofta porträtteras som passiva och tas ur sin 

träningskontext medan männen tvärtom, oftast ses aktiva där de interagerar med diverse 

träningsredskap som om de fångats mitt uppe i ett svettigt träningspass. 

 

Goffman beskriver att vilket initiativ som helst från kvinnans part, vare sig det är aggressivt 

eller på något annat sätt initiativtagande kan tolkas av mannen som sexuellt inbjudande. Detta 

kan givetvis leda till missförstånd i många aspekter av samhället, inte minst i 

styrketräningsvärlden där en viss aggressivitet är en nödvändighet och kan därför förklara 

varför det inte är lika acceptabelt för kvinnan att ägna sig åt styrketräning som för mannen 

(Goffman 1977). Detta synsätt reproduceras tydligt genomgående i bilderna och inte minst på 
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bild 3 och 4 där kvinnorna kännetecknas just av att vara passiva och icke-initiativtagande, 

ännu en gång för att framhäva den kvinnliga oskyldigheten. Kvinnorna blir här "offer" för 

mannens sexualitet eftersom att hon, genom sin passivitet utstrålar att hon inte har någon.  

Function ranking  

Rangordnade funktioner handlar enligt Goffman (1979) om att män oftare än kvinnor tenderar 

att porträtteras där de till exempel instruerar kvinnan istället för tvärtom. Männen "gör" saker 

åt/istället för kvinnorna och likt ett barn så blir kvinnan uppvaktad och uppassad (Goffman, 

1979, s. 35). Mannen visar dem, matar dem, instruerar dem, bär på dem, håller deras hand, 

skyddar dem som om att de inte kan själv. Mannen "handikappar" kvinnan för att de i sin tur 

ska bli beroende av dem vilket gynnar mannens maktposition. Det är uppenbart hur detta sker 

symboliskt eftersom kvinnorna så tydligt inte är i behov av denna "hjälp" utan dessa 

handlingar görs omedvetet eller rutinartat på ett konstruktionistiskt sätt. 

 

Värt att nämna är att Goffman i temat "function ranking" dels utgår ifrån hållningen hos de 

olika könen (Goffman, 1979). Vilket i det här fallet ter sig könöverskridande och har 

antagligen att göra med träningskontexten där en atletisk hållning är central oavsett kön. Det 

verkar således som att hållningen spänner över kön och då inga skillnader vad gäller just 

hållning verkar framgå här.  

 

6. Mannen "handikappar" kvinnan, som om hon inte kan gå själv och behöver bli buren. (bild 

från manliga hemsidan) 
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7. Kvinnan tillskrivs rollen som den stressade "mamman"  (bild från kvinnliga hemsidan) 

 

Kvinnor idealiseras som moderliga, mjuka, oskyldiga och sexuellt attraktiva (Goffman, 1977) 

vilket bild 7 kännetecknas av. I Goffman (1977) återfinns teorier om kvinnorna anser att det 

är mannens skyldighet att göra saker i hemmet men eftersom att det "egentligen", enligt 

genusnormer är kvinnans sfär så uppstår ofta problematik vilket porträtteras i bild nr 7. Där 

kvinnan blir stressad när det obetalda hemarbetet blir för påtagligt. Bilden ger intryck av att 

kvinnor blir överviktiga för att de är stressade över den överväldigande familjesituationen, där 

är mannen är till synes frånvarande på bilden. Intressant är att jämföra bild nr 7 med bild nr 6 

där kvinnan blir buren i relation till bilden nedan där hon uppenbarligen behöver hjälp men 

mannen är frånvarande. Så kvinnan får hjälp med saker hon uppenbarligen inte behöver hjälp 

med, som att gå, medan hon stressar i hemmet med barnen för att hon inte får någon hjälp 

(kanske därför hon behöver bli buren sedan) Ett sätt att "prevent stress fat" beror rimligtvis 

kanske inte främst på kosten och träningen utan på de omständigheter utan där genus istället 

spelar en väsentligare roll. Bild 7 förmedlar och reproducerar här en verklighet där kvinnan är 

den som ska ta hand om barnet. Om man istället skulle publicera material på hemsidan om hur 

man undviker stressfulla situationer så skulle det vara svårt att sälja ett kosttillskott, en tjänst 

eller ett tidningsnummer som ger mirakeltips på hur man i ett sekundärt skede skulle kunna 

motverka detta. Intressant att nämna är att kvinnan med barnet direkt blir "mamman" här  

trots detta är en träningskontext. 

 

Bild nr 7 är ett stereotypiskt exempel på hur de könen bekräftar normen för hur en 

könsfördelad genuskonstruktion typiskt ser ut och speglar såldes verkligheten. Kvinnor 

tillskrivs typiskt husliga arbeten i hemmiljö såsom tygproducering, lärare, hemtjänst och 
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liknande. På så vis reproduceras ”kvinnligheten” där kvinnorna behandlas på ett ”moderligt” 

sätt eftersom de utför typiskt ”moderliga” sysslor (Goffman, 1977).  

Som av en incident så ges kvinnor lägre rank och maktlösheten begränsar henne och sitt sätt 

att utnyttja samhället i samma utsträckning som männen, exempelvis på ett ekonomiskt plan 

(Nelson, 1995). Genom att kvinnor och män uppträder på det sätt som förväntas av dem, som 

på bild 6 så upprätthålls dessa genusnormer där kvinnan objektifierar sig själv så att mannen 

ges utrymme att ge henne den hjälpande hand som ger honom makt och övertag.   

 

Något som i bild 7 ytterligare påvisar detta faktum är att kvinnan betydligt oftare än mannen, 

återfinns i hemmet och ägnar sig åt husliga sysslor. Inte bara till vardags som vi ser här men 

även i de yrken som hon tenderar att välja (Goffman, 1977). Med dessa husliga sysslor, följer 

även en utbetalning som är undermålig och lägre än männens. Med andra ord så är kvinnan 

utesluten både från att skaffa sig ett välbetalt jobb och därmed från att tjäna mer pengar. Man 

skulle kunna likna kvinnan vid ett hembiträde, en husa likt bilden där kvinnan tillskrivs rollen 

som den stressade mamman (Goffman, 1977). Som Goffman (1977) menar på så ligger 

problemet inte i att kvinnor är mindre välbetalda än vad männen är, utan det är arrangemanget 

och under vilka symboliska villkor detta äger rum som problematiseras här. Kvinnans position 

i hemmet är föga förvånande konstruerat av männen. Mannen kan här liknas vid ledaren eller 

chefen, eftersom det är han som besitter det största kapitalet, eftersom det är han som tjänar in 

mest kapital då det är han som har mest tillträde till världen utanför hemmet (Goffman, 1977).  

The ritualization of subordination  

Enligt Goffman (1979) så tenderar män att porträtteras som mer seriösa medan kvinnor oftare 

ses mer barnsligt fotograferade jämfört med männen. Ett exempel kan vara att kvinnor oftare 

än män ses le stort på bild. Kvinnan porträtteras också oftare när hon "leker"  med sin kropp 

(hoppar, står på ett ben etc.) som också kan liknas med ett barns sätt att vara. Det verkar 

således vara mer befogat för en kvinna att bete sig mer oseriöst på det här sättet än för en man 

(Goffman, 1979 s. 40-55). Ett annat sätt för kvinnan att underkasta sig mannen på ett 

ritualiserat sätt är att genom små fysiska tecken på olika sätt göra sig storleksmässigt 

"mindre" genom att till exempel lägga huvudet på sned eller böja på ena knät (Goffman, 1979 

s. 40-55). Kvinnan ses ofta positionerad lågt, liggande på soffor, sängar på golvet etc. Golv är 

till för hundar och skor vilka är associerade med smuts både bildligt och bokstavligt talat, 

varför kvinnorna oftare än män är porträtterade på detta sätt (Goffman, sid. 41). Att ligga på 

en säng eller soffa kan vara mer eller mindre sexuellt inbjudande vilket stämmer överrens 
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med varför kvinnor mer frekvent porträtteras såhär (Goffman, 1979 s. 40-55). Att sexualitet 

och smuts här ses porträtterade på samma vis är knappast någon tillfällighet och kan 

associeras till teorin om hur kvinnans sexualitet ses som något syndigt och smutsigt. 

(Goffman, s. 310.)  

 

Bild 8 skulle kunna ses som ett extremexempel på hur kvinnan så tydligt underordnas 

mannen, inte bara genom att hon är betydligt mycket lägre positionerad än honom men även 

att hon håller tag om hans ben som om att hon är i behov av hans skydd eller kanske till och 

med gör det för att hon "avgudar honom" och hans styrka. Att mannen äter samtidigt som han 

håller i vad som kan liknas med en hantel signalerar att han är både stor och stark, eftersom 

man blir stark av att äta och träna vilket är ett sätt han har socialiserats in sedan han var en 

liten pojke (Goffman, 1977). Det är svårt att tänka sig en bild där det motsatta skulle råda.  

 

Bild 9 härstammar ifrån männens hemsida. Denna bild valdes för på grund av hur mannen ses 

spana in kvinnan medan hon kollar bort vilket försätter henne i underläge, som ett byte som 

inte har kontroll över situationen. Som att mannen "passar på" att kolla när hon inte är 

medveten om det. Om blicken istället hade varit besvarad så hade det gett ett helt annat 

intryck nämligen att båda fattat tycke för varandra men eftersom att bildtexten "picking up a 

woman at the gym" ska framhävas så valdes en porträttering som styrker bildtexten. Om det 

motsatta hade varit fallet, dvs. där kvinnan spanat in mannen så skulle det haft en helt annan 

innebörd. 

 

Bild 10 är tagen på en kvinna som porträtteras som liggande på golvet av ingen uppenbar 

anledning. Där leker hon flirtigt med sig själv samtidigt som hon ler stort mot kameran. Hon 

kanske är så glad för att hon låtit bli att äta den där chokladkakan. Även här vore det näst intill 

absurt ifall en man vore porträtterad på liknande vis. Att bli porträtterad lågt belägen i en bild, 

oavsett om det är i relation till någon annan (som bild 8) så är det ett tecken på underläge. 

Varför kvinnor oftare ses liggande, sittande, ofta passivt och lågt belägna på golv, soffor, 

sängar etc. Bild 11 är  ännu ett exempel på hur kvinnan fångats på bild när hon 

ligger/halvsitter, denna gång på vad som liknar en bänk, igen till synes passiv. Om en man 

hade porträtterats sittande eller liggande så hade det fyllt någon slags funktion, han hade hållit 

i ett par hantlar eller gjort en magövning eller liknande medan kvinnan på bild 11 ser 
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förföriskt in i kameran samtidigt som hon lägger handen passivt men strategiskt symboliskt på 

sitt ben. Om hon nu är en brottare vilken texten avslöjar så hade det varit mer passande om 

hon fotades när hon faktiskt utövade sporten, men det är förstås inte lika sexuellt tilltalande. 

 

8. (Bilden ovan tillhör männens hemsida och hör till en bildtext där man förespråkar 

"caveman dieten" kvinnan definitivt porträtteras i underläge på i form av posering och relativ 

storlek) 

 

9. Mannen studerar kvinnan medan hon tittar bort.(männens hemsida) 
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10. Kvinnan porträtteras lågt belägen på golvet vilket är ett tecken på underordning.(från 

kvinnornas hemsida) 

 

11. Ännu ett exempel på hur kvinnan fångats passivt på bild halvsittandes/liggandes. (från 

männens hemsida) 

 

Enligt Goffman (1977) så är kvinnorna konstruerade att framstå som svaga, just för att 

männen ska kunna framstå som starkare än dem. Männen gör således kvinnorna svaga genom 

att ständigt hjälpa och således stjälpa kvinnorna genom att ständigt utföra till synes "artiga" 

tjänster som ska verka artiga men som i långa längden inte gör annat än att handikappar 

kvinnan så att hon blir beroende av honom (Goffman, 1977). Detta gör att mannen får övertag 

och mer makt. Mannen kan enligt Goffman bryta ner kvinnan som genom sin styrka, sina 

starka muskler och hårda ord, men han kan samtidigt även ”rädda” henne och framstå som 

hjälten som på bild 8. I och med detta så blir män hotade av kvinnor som inte är svaga, som 

varken behöver bli räddade och inte heller behöver deras tjänster, för att de är fysiskt starka 

nog att klara av dem utan hans hjälp. Därför är det sällan som kvinnor porträtteras som starka 

och stolta, utan oftare som vi ser på bild 10 och 11 där kvinnorna ses passivt liggande eller 
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sittande. På bild 9 så faller kvinnan offer för mannens sexualitet  då han passar på att "spana 

in" henne. Konstruktionen av denna bild är extra intressant då den är undantaget som 

bekräftar normen av olika anledningar. Dels så framställs kvinnan som större än mannen, 

förmodligen av den anledningen för att hon ses som den som aktivt handlar i denna bild vilket 

ju är ett typiskt manligt drag. Kvinnan porträtteras då högre och större än mannen för att hon 

faktiskt utför en handling på bilden, vilket är typiskt manligt. Hon ses här som dominant men 

detta neutraliseras så snart åskådaren av bilden insett att hon är betraktad av mannen och hon 

hamnar i underläge ännu en gång. En annan aspekt som är intressant är att kvinnan på bild 9 

är initiativtagande vilket enligt Goffman (1977) tolkas av mannen som sexuellt inbjudande - 

vilket troligtvis är därför han spanar in henne. Nu är detta förvisso en bild, men det är just 

därför bilder är så intressanta - för att de speglar/skildrar verkligheten (Ahrne & Svensson, 

2011, sid. 166) På bild 9 så missförstås kvinnans intention då hon är där för att styrketräna, 

men hon blir istället ett byte och faller offer medan hon är frånvarande för mannens djuriska 

lust. 

Licensed withdrawal 

Enligt Goffmans så porträtteras kvinnor i högre utsträckning än män som psykologiskt 

avskärmade från sin omgivning (Goffman 1979 s. 57). Väl avskärmad så är kvinnan i större 

behov av hjälp och skydd från andra som faktiskt är närvarande, dvs. mannen, som sällan ses 

porträtterad på detta vis (Goffman 1979 s. 57). Exempel på en kvinnas porträtterade frånvaro 

kan vara en drömmande blick bort i horisonten, att täcka munnen med händer eller fingrar, att 

bita på fingrar, stoppa fingrar i munnen, finger till finger, fingra på håret, hålla händerna ihop 

etc. (Goffman 1979, Ahre och Svensson 2011 s. 170). På bild 12 och 13 ses två tydliga 

exempel på hur kvinnan fångats på bild när hon är frånvarande, hon riktar blicken bort från 

kameran och ut i intet, vilket inte fyller vare sig någon anledning eller funktion utöver 

konstruktionen som sådan. Denna porträttering är typiskt för hur kvinnor framställs och det är 

svårt om inte omöjligt att finna män som framställs på det här viset, vilket bidrar till en 

skillnad som är uppbyggd av en konstruktion, oavsett om denna är medveten eller ej.  Bild 13 

nedan valds ut för att exemplifiera hur en typiskt manlig "frånvarande blick" kan te sig i 

kontrast till kvinnan. I jämförelse med den kvinnliga så ses mannen på bild 13 likt kvinnan, 

men till skillnad från kvinnan så finns det en anledning till att han inte kollar in i kameran. 

Anledningen här  är att han är svettig och slut efter ett tufft träningspass ses när han torkar 

bort håret från sitt svettiga ansikte.  
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Som synes på bild 14 så är män sällan passiva utan tvärtom är oftast fångas på bild när de är 

aktiva. Även här syns en man med frånvarande blick vilket också fyller en funktion, eftersom 

han faktiskt gör något under tiden. Han står inte passivt och stirrar ut i intet som den 

kontrasterande kvinnan på bild 15. 

 

12.  Kvinnlig frånvaro. 

 

13. "Manlig frånvaro" Är alltid porträtterad som aktivt handlande 
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14. Mannen tittar bort, men ej frånvarande då han förblir aktiv 

  

15. Kvinnan tittar bort, men hon förblir passiv 

Män definierar gärna kvinnan som ömtålig och värdefull, och som därför är i behov av skydd 

av männen (Goffman, 1977). När kvinnan porträtteras som psykologiskt frånvarande som i 

bild 15 så framhävs den aspekten, då hon vid potentiell fara lättare skulle kunna falla offer för 

omständigheter runt omkring henne på grund av hennes ouppmärksamhet. Kvinnan på bild 15 

med hennes drömmande blick skulle lätt kunna uppfattas som mindre intelligent och 

handlingskraftig, vilket i kontrast till mannen på bild 13 eller 14 gör att han istället framstår 

som precis det motsatta. Ännu en gång så tillskrivs männen de positiva egenskaperna i 

relation till kvinnorna beroende på vilket budskap bilden är ämnad att framhäva. (Nelson, 

1995). 
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På bild 14 lika väl som bild 13 så porträtters mannen där han mannen aktivt handlande. 

Egenskaper som att vara attraktiv och intelligent tryggar kvinnornas de avskärmade 

kvinnornas framtid och anspelar på att det är mannens uppgift att uppvakta och ”locka till sig” 

kvinnan genom sina fysiska, kroppsliga attribut (Dutton & Laura 1989 och Wernick 1987). 

Detta kan vara en del av förklaringen till varför männen på bilderna 13 och 14 ovan 

porträtteras på detta sätt jämfört med kvinnorna på bild 12 och 14.   

6. Diskussion 
Det övergripande syftet med denna uppsats var att vidga kunskapen om det relativt utforskade 

ämnet genus inom fältet styrketräning. Jag har genom att analysera bilder på vältränade 

människor med hjälp rådande teorier kunnat besvara på mina frågeställningar som var:  

Hur framställs genus i bild på valda webbsidor kvinnor respektive män som i varierande grad 

utövar styrketräning och kroppsbyggning? Vilka olika typer av bilder av kroppen återfinns på 

webbsidorna? 

 

Resultatet av bildanalysen går i linje med rådande teorier om att genus även inom 

styrketräningens sfär är en konstruktion som gynnas av kommersiella syften. Detta genom att 

framhäva drag hos männen som framställs på sätt som tyder på maktutövande. Från hur 

männens positionering i bilder, till deras genomgående framställning som ständigt aktiva till 

skillnader i design och utformning till innehåll i hemsidan tyder på en och samma sak dvs. att 

genus på ett tydligt sätt reproduceras inom fältet styrketräning genom att framhålla mannens 

höga position i relation till kvinnans låga. Tillsammans med Goffmans bilanalysteman och 

teorier om genuskonstruktioner, normer och tidigare forskning om hur kroppen och 

styrketräning så kan man knyta samman detta och beskriva ett resultat som talar ett tydligt 

språk. Analysen visar att kvinnor i en styrketräningskontext framställs på ett sätt där mannen 

på olika sätt framhävs som den överlägsna och kvinnan därmed den underlägsna på sätt som 

inte vid första anblick framgår tydligt men som denna framhävt. De olika typer av bilder som 

återfinns på hemsidorna präglas av tydliga genusskillnader som på ett extremt sätt framhäver 

männens makt över kvinnorna genom att porträttera dem på både tydliga och mer subtila sätt 

som har lyfts fram i analysen. Vad som går att fastställa här är att det verkar finnas ett större 

behov av att skilja män och kvinnor åt i just styrketräningssammanhang, detta eftersom 

kvinnan här närmar sig vad som anses vara männens sfär. Att förstärka rådande genusnormer 

är då av relevans för att männen ska behålla det övertag i styrketräningsvärlden som de i 
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nuläget besitter. Genom att belysa dess aspekter så har ett relativt outforskat område 

utforskats och fått en mer nyanserad och genomskinlig bild genom att rikta ljus på hur genus 

skapas genom bilder i fältet för styrketräning. 

 

Även om detta är en bildanalys så är det meningsfullt att reflektera över hemsidornas 

uppbyggnad. För att exemplifiera skillnader mellan männens och kvinnornas hemsida så finns 

på männens hemsida under sidan "Health" bara en flik och den heter "sex" medan det finns så 

mycket som 12 flikar på kvinnornas hemsida under "life and Health" som ska motsvara 

männens "Health" varav ingen utav dessa handlar om sex. Om man ska hårddra slutsatsen av 

detta så verkar det som att sex är för män och inte för kvinnor. Enligt teorikapitlet där det 

enligt Goffmans teori beskrevs hur kvinnor och aggressivitet är ihopkopplat med sex och hur 

sex ses något fult och något som förstör en kvinna stämmer väl in på detta resonemang. 

Generellt kännetecknas männens hemsida av en mer "neutral" utformning och har mindre 

"utsmyckning" i jämförelse med den kvinnliga hemsidan. Männens hemsida ter sig mer ren 

och konkret både till budskapet som till bilder och design. Även detta är något som går i linje 

med teorierna som togs upp i avsnittet om kroppens betydelse i styrketräning där kvinnligt 

genus typiskt kännetecknas av utsmyckning. På kvinnornas hemsida så finns mer material 

sammantaget såsom fler sidor och flikar  i jämförelse med männens hemsida. Detta skulle 

kunna höra samman med teorin om att kvinnor "utsmyckas" med accessoarer på ett sätt som 

inte män typiskt gör. Det är tydligt att kvinnorna oavsett behöver mer information om 

styrketräning och uppenbarligen även annorlunda information än männen eftersom 

hemsidorna skiljer sig åt så markant vad gäller innehållet. Kvinnornas hemsida präglas 

generellt av fler "tips och råd" och mindre vetenskaplighet. Såväl vetenskaplighet och 

professionalitet, vilket den manliga hemsidan präglas av är något som är synonymt med 

manlighet eftersom mannen generellt är den som allt som oftast besitter det ekonomiska 

kapitalet, delvis tack vare de rådande genusnormerna vilket männen gynnas av. Något som 

bidrar till att männens hemsida är mer professionellt och vetenskapligt präglad är att den 

manliga hemsidan har en flik med "studies" under sidan för både "training" såväl som 

"nutrition" vilket kvinnornas hemsida helt saknar. Här bekräftas normen att män är mer 

intresserade av forskning och ägnar eller åtminstone bör ägna sig åt vetenskap medan 

kvinnorna bör förbi ovetandes, i syfte att mannen ännu en gång får en instruerande roll och 

kvinnan den passiva. På så vis hålls makten i schack och vidmakthålls till männens förtjänst. 
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Då styrketräning är ett typiskt mansdominerat område, finns ett intresse att detta ska förbli 

männens sfär och att viss subtil utestängning förekommer är något som är föga förvånande.  

En intressant notis är att det via männens hemsida går att komma vidare till kvinnornas 

hemsida vilket framhäver hur kvinnan en del av mannens sfär men mannen inte en del av 

kvinnans. En alternativ förklaring till detta är att kvinnan bör ha restriktiv tillgång till 

mannens sfär så att inte männen riskera att gå miste om makten de förvärvar genom att 

utestänga kvinnorna. Något som framkom tydligt genom analys av hemsidorna är att gör det 

lättare för kvinnor genom tex. lättare vikter, lättare övningar etc. medan männen ska ha det 

svårt, så att tjejerna förblir svaga och männen starka så att de kan hjälpa kvinnorna. 

Klyschorna  fortsätter att skapas för att "det alltid har varit så", "det spelar ingen roll" eller att 

det till och med räknas som något "fint", fastän ingen vet varför eller hur det kommer sig från 

början. 

Ytterligare en aspekt är att det syns fler kvinnor på männens hemsida än män på kvinnornas 

sida. Kvinnorna utsmyckar således männens hemsida sida likt en trofé. En annan skillnad som 

utrönas är att det verkar som att män attraherar kvinnor genom att träna men att det motsatta 

dock inte råder. Kvinnan blir här en symbol för en belöning, där männens belöning är sex. 

Det är sällan en aspekt som ensamt utgör en förklaring till ett sådan komplext system som 

ämnas undersökas i denna uppsats. Kan all information från olika källor, såväl från empirisk 

data som min förförståelse, rådande teorier från välkända teorietiker och nutida forskning 

tillsammans utgöra hur man på ett mer begripligare sätt kan förstå hur verkligheten ser ut vad 

beträffar genuskonstruktioner.    

Vissa konstruktioner är så subtila att de inte märks medan andra är tydliga, men 

problematiseras ändå inte av samhället. När ämnet belyses så syns det dock tydligt hur genus 

reproduceras om och om igen genom de bilder som samhället skapar. Vi kan förändra genom 

att börja lägga märke till och sprida ljus på dessa väl inbäddade genuskonstruktioner för att i 

sin tur göra annorlunda, och rekonstruera nya mönster. Till viss del kanske vi vill att dessa 

skillnader ska bestå eftersom vi kämpar för att hålla dem vid liv genom allt ifrån klädsel till 

beteende vid både vardag och högtider. Genusritualiseringar görs ständigt, bröllop tjänar ett 

typiskt exempel på en högtid där genusskillnader framhäv till det extrema. När vi slappnar av 

och bara är oss själva och inte tänker efter vilka normer och roller vi behöver förhålla oss till 

så suddas genus mer eller mindre ut. Det verkar således ske något i interaktionen med andra 

där genus "utåt" blir extra viktigt. Med andra ord så fyller genus inget syfte förrän det skapas 
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och reproduceras i ett sammanhang. Givetvis ska det finnas skillnader män och kvinnor 

emellan men måste de vara mer än biologiska? Vilket syfte eller funktion skulle genus utöver 

biologin i sådana fall fylla? Det är frågor som jag lämnar till framtida kvalitativ forskning att 

ta reda på. 

Förslag till fortsatt forskning 
Genusbetingade beteenden verkar förstärkas i situationer där de konkretiseras. Det skulle 

därför vara meningsfullt att se hur människor beter sig i, respektive utanför hemmet samt i 

olika situationer och relationer. Detta för att utröna om det är relationerna i sig som gör att 

denna mer extrema form av genus frambringas i till exempel relationer mellan man och 

kvinna eller om det är mer tid och rumsbetingade sammanhang som frambringar beteendet? 

Det är få kvinnor som går omkring fullt sminkade i en hemmamiljö, eller män som går 

omkring och spänner sina inoljade magrutor i en hemmamiljö. Men så fort man rör sig utanför 

hemma-sfären så blir det plötsligt av större betydelse. En sådan simpel sak som att gå till 

affären eller hämta posten kan vara avgörande för hur genus görs. Man skulle eventuellt 

kunna koppla detta till Goffmans teori om roller och scen-liknelsen men mer studier behövs 

för att förtydliga hur detta påverkar människors dagliga liv. 

Att komplettera en studie som denna med etnografiska metoder där man exempelvis studerar 

beteende på gymmet och/eller intervjuar de som publicerar/skapar tidningar skulle vara att 

föredra. Att som forskare få vara med på en plåtning skulle också kunna vara användbart för 

att se hur genus "görs" framför kameran, om det är direktiv från fotograf och andra aktörer 

och/eller att kvinnorna/männen rent av går in i dessa roller automatiskt genom att detta 

genusbetingade beteende har blivit internaliserat.   

Jag ser gärna en utökning av bildanalyser i framtiden då vårt samhälle mer och mer präglas av 

just bilder så är min uppmaning till framtida kvalitativ forskning att studera bilder i olika 

sammanhang, gärna med hjälp av Goffmans frågor som är en bra riktlinje oavsett forum. 

Exempel på olika forum skulle kunna vara sociala medier såsom facebook och instagram 

bland annat. Att undersöka genus på relevanta platser såsom hemsidor fast med en textanalys 

och/eller en bild och textanalys kombinerat vore också att föredra och något jag uppmanar 

forskare i framtiden att åta sig.    

Dagligen så matas vi med bilder och information om hur en man respektive kvinna ska se ut, 

men frågan är vad detta får för effekt på bredare mer essentiella plan i livet såsom yrkesval 

och därmed i sin tur klass och i sin tur hälsa och livskvalité. Detta är viktiga frågor som inte 
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bör ignoreras och inte heller accepteras. Åtminstone så borde det inte ske oreflekterat som om 

att individen inte har något annat val än att följa den redan förberedda mallen eller normen 

som samhället bidragit med vilket inte gäller bara genus utan även andra aspekter av livet.  
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