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Sammanfattning 
 
Syftet med studien var att undersöka om två skilda budskap om kroppen återspeglas i Fris-

kis&Svettisledares roll. Det ena budskapet handlar om att komma som man är, medan det 

andra rör sig om att kroppen ska vara hård med väldefinierade muskler. Upplever Fris-

kis&Svettisledare en motsättning mellan de båda budskapen och hur hanteras denna i så fall? 

Vårt empiriska underlag är kvalitativt och intervjuer med åtta Friskis&Svettisledare har ge-

nomförts. Våra teoretiska utgångspunkter är Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv samt 

Erich Fromms teori om ägandets och varandets livsform. Vårt resultat visar att Fris-

kis&Svettisledarna upplever en motsättning mellan de två budskapen och hanterar denna ge-

nom att skapa den användbara och funktionella kroppen. Vidare framkommer att en hierarki 

som härrör ur hur populärt ens pass är råder, varvid konkurrens emellan ledarna visar sig. 

Friskis&Svettisledarna spelar rollen att vara vanliga. Att komma som man är har för ledarna 

betydelsen av att vara vänlig, glad, funktionell och välkomnande.  
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Förord 
Vi vill i detta förord tacka alla de som har hjälpt och stöttat oss genom hela uppsatsarbetets 

gång. Ett särskilt stort och varmt tack vill vi tillägna vår handledare Sverre Wide som har vi-

sat ett stort engagemang och intresse för vår uppsats, och varit ett stort stöd för oss. Då vi vid 

ett par tillfällen trasslade in oss i våra egna tankar och upplevde motgångar, har du Sverre 

hjälpt oss reda ut detta och givit oss nya krafter.  

 

Vi vill även skänka ett stort tack till Friskis&Svettis och till våra respondenter som med sin 

medverkan bidragit till att uppsatsen färdigställts.  

 

Slutligen vill vi tacka våra familjer och goda vänner som alla har stöttat oss oerhört mycket 

och visat en stor förståelse för att vi under denna tid har varit frånvarande både fysiskt och 

psykiskt och varit trötta samt smått förvirrade. 

 

 

Frida Boserius och Maria Lindborg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
 

Innehållsförteckning 

 
1. Inledning........................................................................................................... 1 

1.1 Syfte och frågeställningar................................................................................................. 2 
1.2 Begreppsdefinition ........................................................................................................... 2 
1.3 Disposition ....................................................................................................................... 3 

 
2. Tidigare forskning ........................................................................................... 3 

2.1 Översikt ............................................................................................................................ 4 
2.2 Den presterande kroppen kontra den utseendemässiga.................................................... 5 
2.3 Upplevelser av kroppen inom idrottsarenan..................................................................... 6 
2.4 Upplevelser av kroppen utanför idrottsarenan ................................................................. 6 
2.5 Sammanfattning av tidigare forskning ............................................................................. 7 

 
3. Teori.................................................................................................................. 8 

3.1 Det dramaturgiska perspektivet........................................................................................ 8 
3.1.1 Framträdandet ........................................................................................................................ 8 
3.1.2 Roller ..................................................................................................................................... 9 
3.1.3 Hemligheter och diskrepanta roller...................................................................................... 10 
3.1.4 Beteenden i olika regioner ................................................................................................... 11 

3.2 Att ha och att vara .......................................................................................................... 12 
3.3 Sammanfattning av teorier och våra egna reflektioner .................................................. 14 

 
4. Metod.............................................................................................................. 15 

4.1 Kvalitativ metod............................................................................................................. 15 
4.2 Datainsamling................................................................................................................. 16 
4.3 Semistrukturerade intervjuer .......................................................................................... 16 
4.4 Urval .............................................................................................................................. 17 
4.5 Etik ................................................................................................................................. 17 
4.6 Tillgång till fältet och urvalsförfarande ......................................................................... 18 
4.7 Metodologisk reflektion ................................................................................................. 18 
4.8 Intervjuernas genomförande........................................................................................... 19 
4.9 Hermeneutik ................................................................................................................... 20 
4.10 Databearbetning ........................................................................................................... 22 

 
 
5. Resultat och analys........................................................................................ 22 

5.1 Det glada och välkomnande ........................................................................................... 22 
5.2 Att gå in och ur ledarrollen ............................................................................................ 24 
5.3 Kroppen.......................................................................................................................... 25 
5.4 Att vara ett ansikte utåt................................................................................................... 28 

5.4.1 Förväntningar....................................................................................................................... 28 
5.5 Gemenskap ..................................................................................................................... 29 

 
6. Fördjupad tolkning ....................................................................................... 31 

6.1 Den funktionella kroppen............................................................................................... 31 
6.2 Rollen att inte spela en roll............................................................................................. 32 
6.3 Konkurrerande gemenskap............................................................................................. 34

   



 
 

7. Diskussion....................................................................................................... 37 
7.1 Vidare forskning............................................................................................................. 41 

 
    Referenser 
    Bilagor

   



 
 

1. Inledning 
En del ser sin kropp som något nödvändigt ont som ska besegras och kontrolleras. Men när man kommer 

till insikt om att den faktiskt är ens bästa vän och rådgivare så har man samtidigt hittat vägen till harmoni, 

livsglädje och visdom. (http://www.rubenshalsa.se) 

 

Tomas Johansson, sociolog och legitimerad psykolog framhåller att synen på kroppen föränd-

rades under 1900-talet och blev något som sågs kunna omskapas genom påverkan. Med hjälp 

av olika strategier, exempelvis träning, kunde kroppen nu förändras och individen kunde till-

förskaffa sig en önskvärd kropp. Fokus som tidigare låg på hälsa och moral flyttades till 

skönhet samt utseende och gränserna mellan skönhetsindustri, folkhälsa och medicin är idag 

flytande. Detta har lett till att den hårda kroppen har blivit till ett ideal och att dess motpol - 

den slappa och feta kroppen har blivit impopulär. I det nutida samhället matas vi ständigt av 

bilder från media och reklam med unga, smala, vältränade och vackra kroppar. I mediebilden 

av den framgångsrika människan ingår en vältränad och välklädd kropp. Genom bantning, 

olika träningsformer och operation kan individen skulptera fram en ny kropp, vilket i dag 

lockar många människor. I olika träningsanläggningar får individen lära sig att betrakta och 

förhålla sig till sin kropp på ett nytt sätt. Den nya synen på kroppen kan likställas med en ma-

skin som kräver regelbunden underhållning och där vissa delar är utbytbara. Det är få männi-

skor som undgår att i någon form påverkas av samhällets ökade fokus på kroppen.  

(Johansson, 1999: 262; Johansson, 2006: 124-125, 132, 139)   

 

Trots denna extrema fokus på kroppen och den så kallade idealbilden av denna, finns det dock 

andra ideal kring träning och kropp. Friskis&Svettis som är en av Sveriges största ideella id-

rottsrörelser där cirka 4% av Sveriges befolkning är medlemmar, har en annan syn. Förening-

en ser sin verksamhet som ledsagad av idealet som kan benämnas som det sunda, den glada 

kroppen, i kontrast till det Johansson (1999: 262-264) talar om som den hårda kroppen. Trots 

att Friskis&Svettis ägnar sig åt en verksamhet som syftar till den fysiska kroppen, är inte 

kroppskult dominerande. Deras verksamhet sägs inte drivas av att bygga snygga och vältrim-

made kroppar, utan den lustfyllda och glädjefulla träningen är istället i fokus. Det ska vara ro-

ligt att träna och träningen ska inte drivas av ett dåligt samvete eller tvång. Ett leende kan en-

ligt Friskis&Svettis vara minst lika häftigt som att ha en tvättbräda till mage. (Friskis&Svettis, 

2002: 63, www.friskissvettis.se) 

”Det handlar inte om att ha en kropp, utan att vara en.” (Friskis&Svettis, 2002: 2) 
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Vidare betonar Friskis&Svettis att samtliga individer som har viljan är välkomna till före-

ningen, att deras träningsutbud riktar sig till alla och att man kan komma dit precis som man 

är. (www.friskissvettis.se) Det Friskis&Svettis framför är med andra ord en kontrast till det 

kroppsfixerade synsätt som Johansson (1999: 262-264) framhäver.  

 

Då vi båda ägnar en stor del av vår fritid åt träning, reflekterar vi själva ofta över det ökade 

fokus på kropp och träning som finns i dagens samhälle. En av oss är själv Fris-

kis&Svettisledare, den andra ihärdig motionär i samma förening. Vi har utifrån våra tankar 

kring samhällets uppmålade idealbild av den perfekta kroppen som den hårda kroppen, och 

Friskis&Svettis mer sunda inställning till kroppen, ställt oss frågan hur individen i sin var-

dagspraktik hanterar en sådan motsättning. Då Friskis&Svettisledare befinner sig i båda are-

norna - Friskis&Svettis och samhället, har våra tankar utvecklats kring om de då hamnar i nå-

gon form av ambivalens, varvid vi är intresserade av att undersöka deras egna upplevelser av 

detta.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka om två skilda budskap om kroppen återspeglas i Fris-

kis&Svettisledares roll. Det ena budskapet handlar om att man kan komma som man är, me-

dan det andra handlar om att kroppen ska vara hård med väldefinierade muskler. Frågeställ-

ningar till detta syfte är; upplever Friskis&Svettisledare en motsättning mellan de båda bud-

skapen, hur hanteras denna i så fall? Upplever Friskis&Svettisledare en konflikt mellan vad 

Friskis&Svettis som förening kräver och vad situationen i träningslokalen fodrar? Upplever 

Friskis&Svettisledare att de måste spela en roll när de leder, eller visar de upp sig själva som 

de är? Hur förhåller sig Friskis&Svettisledare till sin egen kropp?  

 

1.2 Begreppsdefinition 

Med begreppet Friskis&Svettisledare syftar vi på alla ledare inom samtliga tränings-

verksamheter i föreningen. Gyminstruktörer är den rätta benämningen på de individer som rör 

sig inom gymmets ramar, men vi har i denna studie valt att inkludera dessa i ledarbegreppet. 

Friskis&Svettisledare innefattar därmed samtliga individer som leder en aktivitet i Friskis-    

&Svettis regi.  
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1.3 Disposition 

I avsnittet tidigare forskning presenteras den forskning vi funnit som behandlar vårt problem-

område. Först åskådliggör vi en översikt av fem artiklar, som följs av tre teman. Avsnittet av-

slutas med en sammanfattning. I teoriavsnittet presenterar vi vår huvudteori som är Goffmans 

dramaturgiska perspektiv. Vidare presenterar vi en kompletterande teori: Fromms socialpsy-

kologiska teori om ägandets och varandets livsform. Teoriavsnittet avslutas med en samman-

fattning av de två valda teorierna. I metodavsnittet beskriver vi vår kvalitativa ansats, i detta 

presenteras hur vi har gått tillväga då vi samlat in det empiriska materialet samt en diskussion 

kring detta. Vidare presenterar vi vår resultat- och analysdel där vi via olika teman åskådlig-

gör vår studies empiriska material. Detta följs av avsnittet fördjupad tolkning där vi mer ingå-

ende går in i vårt emiriska material och väver in våra valda teorier. Avslutningsvis kommer 

diskussionsavsnittet där vi kopplar samman vårt resultat med tidigare forskning, samt för en 

diskussion kring vår uppsats.  

 

 

2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenterar vi tidigare forskning som behandlar vårt problemområde. Vi har ge-

nom olika databaser på Internet sökt information. De databaser vi har använt oss av är: Psyk-

Info, CSA Social services abstracts, CSA Sociological abstract, ELIN@Mälardalen samt Sci-

enceDirekt. Vi har i vår sökning använt oss av följande sökord: bodyimage, leader, instructor, 

coach, fitness instructor, bodyperception, roletaking, roleconflict, exercise, bodyview, trai-

ninginstructor samt bodyideal. Vi har emellertid haft svårt med att finna tidigare forskning 

som till fullo knyter an till vårt problemområde. Det verkar finnas en stor mängd forskning 

som rör kroppsuppfattning, men denna forskning inriktas på olika former av ätstörningar, där 

kvinnor är starkt representerade. Vi anser att detta inte är väsentligt för vår studie, då vi inte 

berör ätstörning. Vi har istället försökt finna forskning beträffande kroppsuppfattning som på 

något vis är knutet till motion, träning och idrott. Återigen är kvinnor i fokus och den forsk-

ning vi funnit tenderar att ha ett feministiskt synsätt. Därav sökte vi medvetet efter forskning 

som handlar om män, för att väga upp detta, varvid vi fann en sådan. Den forskning vi funnit 

anser vi kan tillämpas på vårt problemområde då den belyser hur idrottsutövande kvinnor och 

män beskriver, upplever och ser på sin kropp. Den forskning vi presenterar berör kroppen i 

olika kontexter och vi anser att detta är intressant för vår studie då Friskis&Svettisledare ock-
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så rör sig i olika sammanhang och kroppssynen kan till följd av detta visa sig att vara förän-

derlig.    

 

2.1 Översikt över aktuell forskning 

Christy Greenleaf,  Rosemary McGreer och Heather Parham (2006) har i sin undersökning: 

studerat aerobicsinstruktörer och aerobicsdeltagares förhållningssätt till kroppen, samt deras 

eget intresse kring hur de presenterar sig själva i träningskontexten - hur de uppfattas och ut-

värderas av andra. Intervjuer har gjorts med fem kvinnliga aerobicsinstruktörsgrupper och ål-

dern på instruktörerna är från tjugotvå år till femtio år och deras erfarenhet av ledarskapet va-

rierar från ett till nitton år. Studien utfördes i södra USA. (Greenleaf, McGreer & Parham, 

2006: 189-197) 

 

Nina Waaler Loland har i sin undersökning: studerat hur män och kvinnor som ägnar sig åt 

aerobics, upplever och använder sin kropp samt hur deras attityder gentemot sin egen kropp 

ser ut. Totalt intervjuades tjugo individer vid ett aerobicscenter, tio kvinnor och tio män. Ål-

dersintervallen för kvinnor är tjugo till trettiofem år, för män tjugotre till trettiotre år. Studien 

genomfördes i Norge. (Loland, 2000: 111-129) 

 

Molly George (2005) har i sin undersökning studerat kvinnliga fotbollsspelare på elitnivå och 

lagt fokus på hur de upplever sin kropp. Studien fortlöpte under en period av två år genom 

deltagande observation samt intervjuer med tjugoen kvinnliga fotbollsspelare inom ett utvalt 

fotbollslag på elitnivå. Studien tog plats i USA. (George, 2005: 317-345) 

 

I Kate M. Russels (2004) undersökning har hon studerat utvecklingen av dessa idrottsutövan-

de kvinnors kroppsbelåtenhet, till stor del i förhållande till den utövande idrotten. Intervjuer 

har gjorts med trettio idrottsutövande kvinnor och de var jämt fördelade i respektive sportka-

tegori, det vill säga rugby, cricket samt netball. Deras erfarenhet inom sin idrott varierar från 

ett till trettio år. Studien tog plats i Storbritannien. (Russel, 2004: 561-574) 

 

I Nina Waaler Lolands (1999) undersökning studerades de spänningar som relaterar till hur 

manliga bodybuilders, backhoppare och fotbollsspelare ser på sina kroppar. Manliga elitidrot-

tares uppfattningar, tankar och känslor kring sin kropp har varit centralt. Tio bodybuilders, nio 

backhoppare och tio manliga fotbollsspelare intervjuades. Medianåldern är tjugofem, tjugoett 

och tjugosju år i respektive idrott. Studien är gjord i Norge. (Loland, 1999: 291-302)    

    4



 
 

2.2 Den presterande kroppen kontra den utseendemässiga  

I Georges (2005: 317-345) studie framkommer det att vikten av en presterande kropp är stor 

på elitnivå och god fysik krävs för att fotbollsspelarna ska klara av sin arbetsuppgift. Genom 

den starka muskulösa kroppen tillåts de att utvecklas och avancera inom sin fotbollskarriär 

och detta är något som de själva är medvetna om och talar kring. Fotbollsspelarna upplever 

emellertid att samhällets syn på den kvinnliga idealkroppen inte är den muskulösa kroppen, 

utan i högre grad den smala, där muskler inte är alltför märkbara. Denna samhällssyn på ide-

alkroppen visar Greenleaf, McGreer, Parham (2006: 189-197) i sin studie upplevs på samma 

vis av aerobicsinstruktörer. De betraktar kroppsidealet som att vara en smal, välformad och 

stark kropp, där styrkan inte sammanlänkas med stora synliga muskler, utan att det endast ska 

finnas en antydan till detta. Både aerobicsinstruktörerna och fotbollspelarna undviker den 

form av träning som bygger upp en alltför stor muskelmassa då de upplever en rädsla för en 

alltför stor muskulös kropp, eftersom detta inte förknippas med den kvinnliga kroppen, utan i 

större utsträckning den manliga. George (2005: 317-345) visar utifrån detta, att kvinnliga fot-

bollsspelare upplever och ser på sin fysiska kropp på ett konfliktfyllt vis. Å ena sidan ger de-

ras starka fysiska kroppar dem möjlighet att utvecklas och avancera på fotbollsplanen, men å 

andra sidan finns den kropp som förväntas av samhället den smala och feminina kroppen. Fot-

bollsspelarna hamnar mitt emellan vad som kan kallas fotbollsarenans krav på en muskulös 

kropp, och samhällets syn på den kvinnliga kroppen, och de jobbar hårt för att hålla en perfekt 

balans mellan dessa. Det framkommer dock att det finns en tendens till att de strävar efter en 

kropp som är i linje med det smala kroppsidealet. Även rugby – cricket - och - netballspelarna 

i Russels (2004: 561-574) studie, upplever att kroppen hamnar i en form av konflikt utifrån 

vad idrotten kräver, samhällets bild av kroppen och hur andra ser på deras kropp. Konflikten 

lutar åt att härröra från idealet som finns om den smala och trimmade kroppen. Det som har 

framkommit i Lolands (1999: 291-302) studie beträffande de manliga bodybuilders, backhop-

parna samt fotbollspelarna är att konflikten inte förekommer i lika hög grad som hos de 

kvinnliga idrottsutövarna. Detta kan ha sin förklaring i att de manliga idrottsutövarna till stor 

del är nöjda med sitt utseende och fotbollsspelarna framhöll specifikt att deras träning var en 

bidragande orsak till detta. Backhopparna som i sin idrott behöver en nätt kropp uppvisar 

dock en tendens till konflikt, då deras nätta kropp inte förknippas med det manliga kroppside-

alet – den muskulösa kroppen. I Lolands (2000: 111-129) studie framkommer det att bilden av 

den så kallade idealkroppen påverkar aerobicsdeltagarnas kroppssyn på liknande vis som 

ovanstående studier visar. Kvinnorna använder sig av aerobics för att nå den smala vältrim-

made kvinnliga kroppen, medan männen istället vill nå den muskulösa och manliga kroppen.  
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2.3 Upplevelser av kroppen inom idrottsarenan 

I Russels (2004: 561-574) studie framkommer det att rugby – cricket - och - netballspelarna 

framhäver sin fysiska styrka inom idrotten och ser på sina kroppar som ett verktyg för ett 

framgångsrikt presterande. Kroppens funktion är av vikt för dem. Vidare upplever de sin 

kropp på ett positivt vis inom sin idrott och de sade sig även att vara nöjda med denna kropp 

på planen. De manliga backhopparna och fotbollsspelarna i Lolands (1999: 291-302) studie 

ser i likhet med de kvinnliga rugby- cricket – och netballspelarna, sin kropp som en funktio-

nell kropp – den presterande kroppen, där utseendet inte anses vara alltför viktigt. Däremot 

fokuserade bodybuilders på sin kropps utseende och inte funktion, men detta kan inte anses 

vara förvånande eftersom bodybuildning som idrott är inriktad på kroppens utseende. Aero-

bicsinstruktörerna i Greenleaf, McGreer, Parhams (2006: 189-197) studie är splittrade i hur de 

ser och känner för sin kropp inom sin arena. Majoriteten upplever att utseendet är viktigt och 

ser sin kropp som både funktionell samt utseendemässig. Hur deras kropp ser ut visar sig ock-

så vara något som de reflekterar över under sitt träningspass. En möjlig anledning till att de 

upplever detta är enligt dem själva att det finns en viss press från motionärer att de ska se bra 

ut, med vältrimmade kroppar. För att hantera detta används exempelvis olika kläder som 

framhäver positiva attribut, och döljer de som instruktörerna själva är missnöjda med. Men 

även den andra sidan existerar, där vissa instruktörer ser på sin kropp som den funktionella 

kroppen och inte alls sammanlänkar den med utseendet, utan upplever sin kropp enbart som 

den funktionella kroppen där kroppens inre välmående betonas vara av större vikt. I Lolands 

(2000: 111-129) studie visar det sig att aerobicsarenan upplevs att vara mycket utseendefoku-

serat och att objektifiering av kroppen där är stor. Träningspassens uppbyggnad består av att 

vissa kroppsdelar tränas och både kvinnorna och männen tenderar att fokusera på detta mer än 

att se träningen som något roligt. Vidare upplever många att kroppens utseende ständigt är i 

blickfånget under träningspasset och i likhet med aerobicsinstruktörerna i Greenleaf, McGreer 

och Parhams studie (2006: 189-197), framkommer det att de aerobicsdeltagare som själva är 

missnöjda med sin kropp, använder olika metoder för att dölja de kroppsattribut som de upp-

lever vara negativa. 

 

2.4 Upplevelser av kroppen utanför idrottsarenan 

Russels (2004: 561-574) studie visar att den positiva syn på kroppen som ett verktyg, endast 

är kopplat till idrottsarenan och följer inte med rugby - cricket - och netballspelarna utanför 

spelplanen. På utsidan blir de istället medvetna om sin kropp på ett annat sätt genom hur and-

ra ser på dem och hur deras kroppar presenteras. Loland (1999: 291-302) visar med sin studie 
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att bodybuilders har en extrem fokusering vid sin kropps utseende även utanför sin idrottsare-

na. Att andra ser på deras kroppar och uppmärksammar dessa är för bodybuilders viktigt, och 

vidare framhäver de att utseendet är den man är, ens halva person.  Det fysiska utseendet är 

för bodybuilders centralt i båda arenorna. Backhopparna i samma studie upplever sin kropp 

att inte vara maskulin nog utanför idrottsarenan, men de tenderade ändock att kvarstå med att 

se på sin kropp som den funktionella kroppen. De kopplar inte samman manlighet enbart med 

kroppens utseende, utan menar på att manligheten finns i så mycket annat. Vidare är fotbolls-

spelarna den grupp som är minst påverkade av kroppsidealet och de tar med sig sin funktio-

nella kroppssyn även utanför spelplanen då de menar att så länge kroppen fungerar är de nöj-

da. Till skillnad från de manliga fotbollspelarna visar de kvinnliga fotbollsspelarna i George 

(2005: 317-345) studie att det sker en förvandling i hur de ser på sina kroppar när de går utan-

för spelplanen. Den presterande kroppen har här tappat sin glans och den utseendemässiga 

kroppen är istället av stor vikt. Att undvika att bygga upp alltför stora muskler visar sig att till 

största del bero på den estetiska aspekten att tappa den feminina kroppen. I likhet med aero-

bicsinstruktörena använder sig även de kvinnliga fotbollspelarna sig av olika konstgrepp för 

att dölja de attribut som de själva känner sig missnöjda med, exempelvis undviker de att bära 

shorts som är så korta att de muskulösa benen visas.   

 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Kroppen upplevs av framförallt idrottsutövande kvinnor på ett konfliktfyllt vis där de ser och 

upplever sin kropp på ett vis inom sin idrottsarena och på ett annat vis utanför. Det kropps-

ideal som samhället förmedlar, hur andra ser på deras kroppar tenderar att vara anledningen 

till varför denna konflikt uppstår. Kroppen upplevs inom idrottsarenan som den funktionella 

kroppen, som möjliggör att uppgiften som idrottare kan utföras. Fokus ligger inte vid krop-

pens utseende, utan det är den presterande kroppen som är i centrum. De kvinnliga idrottarna 

tenderar dock att förändra sin syn och upplevelse av sin kropp då de rör sig utanför idrotts-

arenan.  En ökad kroppsmedvetenhet verkar infinna sig. Kroppens utseende blir mer centralt 

och den kropp som de ser positivt på inom sin idrottsarena blir mer ifrågasatt. De idrotts-

utövande männen upplever inte denna kroppsliga konflikt i samma utsträckning och en an-

ledning till detta kan vara att de själva säger sig vara nöjda med sin kropp. Aerobic-

sinstruktörer och deltagare har en benägenhet att se på sin kropp utifrån ett utseendemässigt 

perspektiv och lägger inte tyngdpunkt på kroppens funktion. Forskningen som vi presenterat 

ovan visar intressanta och viktiga resultat samt slutsatser, men vi anser att forskning kring det-
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ta område kan utvecklas ytterligare, och vi vill därför med vår studie komplettera forsknings-

området.  

 

 

3. Teori 
I detta avsnitt presenterar vi vår teoretiska grund. Vi har knutit an till Erwing Goffmans dra-

maturgiska teori som vår huvudsakliga utgångspunkt, då denna teori belyser rollens aspekter i 

olika kontexter. Som kompletterande teori använder vi Erich Fromms två skilda livsformer att 

ha och att vara, som ständigt reflekteras i det sociala livet och kan appliceras som ett al-

ternativt synsätt i vår studie.  

 

3.1 Det dramaturgiska perspektivet 

Goffman använder sig av det dramaturgiska perspektivet för att studera social interaktion i 

samhället. Det dramaturgiska perspektivet betraktar det sociala livet som en teaterföre-

ställning där individen som likt aktörer på en teater agerar olika roller i vardagens sociala situ-

ationer. Goffman använder sig av två olika huvudbegrepp: aktör och publik för att illustrera 

detta. Aktören är en individ som presenterar sin aktivitet och sig själv inför åskådare (publik) i 

en vardagssituation. I Jaget och maskerna fokuserar Goffman på de dramatiska svårigheter 

som finns bland aktörer och betonar att dessa svårigheter tenderar att finnas överallt i sam-

hällslivet. (Goffman, 1959/2000: 9, 22-23)  

 

3.1.1 Framträdandet 

Goffman definierar begreppet framträdande som: ”… all den aktivitet som en individ visar 

upp, under en period av kontinuerlig närvaro inför en speciell grupp av observatörer och som 

har ett visst inflytande på observatörerna.”  (Goffman, 1959/2000: 28) I ett framträdande kan 

aktören medvetet eller omedvetet använda sig av en uttrycksfull utrustning som hjälper till 

med att definiera situationen för de individer som observerar framträdandet och benämns av 

Goffman som fasad. En av fasadens beståndsdelar är det fysiska rum – den scen där framträ-

dandet äger rum och som Goffman kallar för inramning. Denna omfattas av olika bak-

grundsinslag som exempelvis kan vara möbler. Inramning förstärker och markerar det intryck 

som aktören eftersträvar och är det rent materiella vis, genom vilket aktörens roll uppenbaras. 

Inramning är platsbunden och aktören kan därför inte påbörja sitt framträdande och spela sin 

roll förrän denne befinner sig på platsen. På samma vis avslutas framträdandet när aktören väl 
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lämnar platsen. En annan av fasadens beståndsdel är den personliga fasad som innebär de per-

sonliga detaljer som intimt förbinds med aktören. Dessa kan vara kläder, kön, utseende, gester 

med mera. Vidare delas den personliga fasaden in i uppträdande och manér. Uppträdande in-

nefattar de beståndsdelar av den personliga fasad som är en återspegling av aktörens sociala 

status. Manér å andra sidan återges som det sätt aktören uppför och för sig. (Goffman, 

1959/2000: 28-30) 

 

När aktören möter publiken finns det alltid minst en anledning för denne att styra och kon-

trollera sitt handlande, så att det uttryck aktören vill överföra till publiken överensstämmer 

med deras intryck av detta. Goffman benämner detta som intrycksstyrning. Aktörens kontroll 

över handlandet kan ske både på ett medvetet och på ett omedvetet plan. Ibland agerar aktören  

medvetet utifrån de förväntningar som den sociala statusen och grupptraditionen kräver och 

inte i första hand för att framkalla en speciell reaktion hos publiken. (Goffman, 1959/2000: 

13, 15, 29) 

 

3.1.2 Roller 

Goffman definierar begreppet roll som: ”det redan i förväg fastställda handlingsmönster som 

rullas upp under ett framträdande och som kan läggas fram eller spelas upp också vid andra 

tillfällen.” (Goffman, 1959/2000: 23) Vid ett framträdande intar aktören en roll och rollens 

karaktär är beroende av det intryck som denne vill göra på publiken. Olika situationer medför 

även att olika roller spelas. Detta möjliggörs av att det inte är samma publik som är återkom-

mande. Den skiftande publikskara som råder, möjliggör för aktören att spela olika roller efter-

som publik och inramning varierar. Genom rollen förmedlas en bild av vem man är. Informa-

tion om rollen används sedan för att definiera situationen och möjliggör för andra individer att 

förutsäga vad en annan individ förväntar sig av dem och vice versa. Information om rollen 

medför att individerna får kunskap om hur de på mest lämpade sätt ska bete sig för att få 

önskvärd reaktion av varandra. För att en aktör i sitt framträdande ska kunna projicera de ide-

alnormer dennes roll innebär, måste aktören hemlighålla alla handlingar som strider mot ide-

alnormen. För aktören kan ofta dessa motstridiga normer innebära personlig tillfredställelse. 

Aktören brukar då i hemlighet för publiken utföra dessa aktiviteter. Om aktören ska projicera 

flera olika idealnormer och samtidigt göra ett starkt intryck på publiken, kommer aktören tro-

ligast att välja att bara visa publiken en del av normerna och i hemlighet undan hålla de andra. 

(Goffman, 1959/2000: 11, 44, 46, 50)    
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Goffman delar i framträdandet in aktörens tro på sin egen roll i två extremer. Den ena innebär 

att aktören blir så övertygad av sitt eget uppträdande att denne är säker på att det uttryck den 

vill förmedla till publiken är äkta. Om publiken då uppfattar intrycket som äkta, benämns 

även framträdandet som äkta. Den andra ytterligheten innebär att aktören inte blir övertygad 

av sitt eget uppträdande och inte hyser något större intresse för publikens intryck av detta. 

Framträdandet ses då som falskt och aktören kan då betecknas som cynisk. Aktören lurar så-

ledes sin publik. Motivet för detta kan vara egennyttigt eller för aktörens tror på att detta är 

det bästa för publiken. Även om en aktör i början tror på sitt framträdande, innebär det inte att 

detta är statiskt. Aktören kan börja med en tro på rollen för att sedan börja tvivla och till sist 

bli cynisk. Detta förlopp kan även ske omvänt. (Goffman, 1959/2000: 25-27) 

 

3.1.3 Hemligheter och diskrepanta roller 

Det finns något hos oss alla som vi vill bevara för oss själva och inte delge andra. Detta åter-

finns även i framträdandet. Det finns förhållanden i framträdandet som bör bevaras för sig 

självt, olika så kallade hemligheter. Tidigare nämndes den enskilde aktörens hemligheter i re-

lation till framträdandet, och dessa återfinns även i ett teams framträdande. Med begreppet 

team syftar Goffman till den samling individer som arbetar tillsammans i framställningen av 

ett framträdande. För varje team är målet att vidmakthålla den definition av situationen som 

dess framträdande väcker. I framträdandet finns det förhållanden som om de observeras under 

framträdandet, skulle kunna väcka ett tvivel mot eller upplösa meningen med intrycket som 

framträdandet väcker. Dessa fakta utgörs av vad Goffman benämner som destruktiv in-

formation. Inom framträdandet är ett fundamentalt problem att skaffa kontroll över denna in-

formation, så att publiken inte tar del av den. Ett team måste därav kunna bevara sina hemlig-

heter då ett avslöjande kan hota själva framträdandet. Goffman betonar dock att det inte en-

bart är hemligheter som den destruktiva informationen består av. Exempelvis kan oavsiktliga 

rörelser förmedla en information som inte överensstämmer med aktörens projicerande an-

språk. Att få kontroll över denna information kan då utgöras av att dessa opassande inslag 

undviks. (Goffman, 1959/2000: 75, 126, 128-129).  

 

Diskrepanta roller menar Goffman är de roller som inte uppenbart kan placeras in i huvud-

kategorierna av roller: aktör och publik. Diskrepanta roller har tillgång till olika så kallade re-

gioner och information. De tar del av teamets hemligheter och kan komma åt destruktiv in-

formation. De roller som räknas till diskrepanta och som är närvarande i framträdandet är: an-

givaren, lockfågeln, smygkontrollanten, professionella konkurrentspionen, medlaren, icke-
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personen. Andra diskrepanta roller som bevistar framträdandet, men som ändå har tillgång till 

den bakre regionen (dit endast aktörerna har tillträde) och destruktiv information är service-

specialisten, den förtrogne och kollegan. (Goffman, 1959/2000: 128-141) I vår studie är den 

diskrepanta rollen kollegan av största intresse. Det som skiljer kolleger och teammedlemmar 

åt är att kolleger inte agerar tillsammans vid samma plats, samma bestämda ögonblick och in-

för samma specifika publik, vilket teammedlemmar gör. Kollegan utför dock samma typ av 

framträdande inför samma slags publik. Kolleger kan sägas vara sammanbundna i ödesge-

menskap. Samma typ av framträdande visas upp och detta medför att de kommer i kontakt 

med och lär känna varandras åsikter och svårigheter. De delar det sociala språket med varand-

ra. Kolleger undanhåller inte saker för varandra på det vis de kan göra till publiken. De kan i 

varandras närvaro vara avslappnade och behöver inte visa upp en fasad. Goffman betonar 

dock att de som är kolleger i en aspekt, inte behöver vara det i andra. (Goffman, 1959/2000: 

142, 145) 

 

3.1.4 Beteenden i olika regioner 

En region preciserar Goffman till en plats som till en viss utsträckning är avgränsad av per-

ceptionsbarriärer. Goffman delar in vardagen i en främre och bakre region eftersom han me-

nar att framträdanden skiljer sig åt och individen anpassar sitt beteende beroende av i vilken 

region som denne befinner sig i (Goffman, 1959/2000: 97).  Beteendespråken skiljer sig mel-

lan dessa regioner. Regionernas status är varierande mellan olika tidpunkter och är också situ-

ationsbundna. Det karaktäristiska för en främre region kan vid en annan tidpunkt fungera som 

en bakre region. (http://www.ts.mah.se, http://en.wikipedia.org). Detta är den plats där fram-

trädandet utspelas. Publiken är närvarande och är en del av framträdandet och aktörens bete-

ende är fullt synbart för dem. Goffman framhåller att aktörens aktivitet inom den främre regi-

onen ”uppfattas som ett försök att ge intryck av att aktiviteten vidmakthåller och ger uttryck åt 

vissa normer.” (Goffman 1959/2000: 98) 

 

Hur aktören i sitt tal eller gester behandlar sin publik benämns som hövlighetsnormer. An-

ständighetsnormer, eller dekorum som Goffman säger, rör beteendet från aktörens sida då han 

är inom hör och synhåll för publiken, och då inte är involverad i att tala till eller med dem. 

Inom dekorum finns krav som kallas för moraliska samt instrumentella. De moraliska kraven 

är i sig själv mål och hör samman med regler. Exempel på detta kan röra regler gällande sexu-

ell anständighet och att respekt för heliga platser visas. Till skillnad från moraliska krav, inne-

fattas de instrumentella inte av regler, utan istället av skyldigheter. Exempel på detta kan vara 

    11



 
 

de skyldigheter en arbetsgivare kan begära av sina anställda, att de uppfyller arbetsnormerna. 

Goffman menar att i fråga om hövlighet kommer manér att vara av betydelse, uppträdandet 

har betydelse beträffande iakttagandet av dekorum. (Goffman, 1959/2000: 30, 98) 

 

Den bakre regionen benämner Goffman som bakom kulisserna. Det är den plats som ligger i 

anslutning till ett visst bestämt framträdande, där intrycken som väckts av framträdandet kan 

tillbakavisas. De beteenden som aktören anser är opassande på scen kan uttryckas i deras full-

het i den bakre regionen. I denna region finner aktören avkoppling och går ur sin rollgestalt 

och tillåts kunna vara sig själv. Den bakre regionen är avskild från den främre regionen och 

här är inte publiken närvarande. Inga medlemmar av publiken kan tränga in i den bakre regio-

nen och aktörens beteende är därmed endast synligt för andra aktörer. Rekvisita och fasad-

detaljer hålls dolda för publiken. Då framträdandets mest betydelsefulla hemligheter är syn-

bara bakom kulisserna och eftersom aktören trätt ur sin roll, är barriärer som håller publiken 

utanför de bakre regionerna väsentlig. För aktören är det viktigt att det finns en kontroll av 

detta. Om en medlem av publiken träder in i den bakre regionen uppstår en svårighet för aktö-

ren att framträda. Denna problematik kan illustreras med att alltför tunna väggar bidrar till att 

det som sker i den bakre regionen kan göras syn och hörbart för publiken. (Goffman 

1959/2000: 101-103) 

 

När aktören förflyttar sig mellan de olika regionerna betonar Goffman det rollbyte som sker. 

Aktörer kan snabbt skifta mellan två motstridiga roller när de rör sig mellan en region till en 

annan. Exempelvis kan servitören på en restaurang inta rollen som glad och gästvänlig då han 

befinner sig bland publiken. När han träder in i den bakre regionen, köket, kan han inta ett be-

teende som anses vara opassande bland gästerna. I den bakre regionen kan han skrika och svä-

ra. Men likväl när han åter träder in i restaurangen sker rollbytet och han blir än en gång den 

gästvänlige och glada servitören. (Goffman 1959/2000: 109) Vi vill belysa ett alternativ till 

det rollspel som Goffman talar om, genom att framhålla Fromms begrepp vara, som tillsam-

mans med begreppet ha är två grundläggande livsformer. 

 
3.2 Att ha och att vara 

Fromm skriver att individens totala sätt att känna, agera och reflektera bestäms av karaktärs-

strukturer som de två livsformerna att ha och att vara utgörs av, i form av olika inställningar 

till jaget och världen. Fromm framhåller två grundläggande karaktärsinställningar – självisk-
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het och altruism. Dessa förenas med de två begreppsparen, där ha rymmer själviskhet och 

egocentrism, medan vara rymmer altruism. De två begreppen fastlägger skillnaden mellan in-

dividers karaktärer och olika slag av samhällskaraktär. (Fromm, 1976/1994: 19, 34, 41) De 

båda begreppens innebörd är av komplicerad art då bland annat termerna har olika innebörder 

och att de inte alltid används på samma vis inom filosofi och i olika språk runt om i världen. 

Att vara kan exempelvis i somliga språk användas som ett grammatiskt uttryck för identitet, 

exempelvis jag är brunett. Men detta uttryck återfinns bland annat inte i det spanska språket. 

Att vara kan också beteckna att existera, att finnas i verkligheten. Enligt Fromm kan begrep-

pet vara därmed sägas symbolisera den verkliga existens av den eller det som är, och faststäl-

ler sanning och äkthet. Att någonting eller någon är, syftar inte på ett tings eller en individs 

yttre uppenbarelse, utan på dess innersta väsen. (Fromm, 1976/1994: 40)  

 

Ha-begreppet är dock inte fullt lika komplicerat som vara-begreppet. Varje individ har något, 

en bostad, kläder och en kropp. Det Fromm framhåller är dock att termen inte nödvändigtvis 

är en naturlig företeelse i alla individers tillvaro, då alla världsliga språk inte förfogar över ett 

ord för att ha. Utifrån detta leder Fromm oss vidare till konklusionen att ha är ägandets livs-

form och individens relation till världen präglas av en drift av att äga och att allt ska göras till 

en egendom, inklusive individen själv. Följden av ägandets livsform är att egoism och girighet 

uppstår. Att vara är en kontrast till ägandet och betyder en genuin och levande samhörighet 

med världen - att ge, dela med sig och förenas med andra. Fromm understryker att individer i 

samhället står inför dessa båda motstridiga tendenser, att ha och att vara, och att hur den sam-

hälliga uppbyggnaden ser ut med normer, värderingar och kultur är avgörande för vilken av 

dem som är mest framträdande. (Fromm, 1976/1994: 39-41, 108, 114) 

 

Att vara förbinds inte med konkreta föremål utan med upplevelser. Den mask som individen 

bär, jaget som visas, det Fromm benämner som persona, är dock beskrivbart då det är ett ting. 

Den levande individen är inte ett ting som kan beskrivas och därav kan det totala jaget aldrig 

förstås fullt ut. Detta innebär att en komplett förståelse för individers identitet aldrig kan upp-

nås. Fromm betonar att varandet aldrig kan beskrivas i ord. Då dör det och övergår till blott en 

tanke. Varandet kan endast göras åtkomligt för andra individer genom att de delar upplevel-

sen. Frihet och oberoende är något som varandets livsform kräver och inre aktiviteter att ut-

trycka sina talanger, vara öppen, ha lust att ge och växa är viktiga utmärkande egenskaper för 

detta. För att en individ ska kunna träda in i varandets livsform måste äganderiktningen mins-

ka och egocentrismen ges upp. Fromm menar att om identitet och trygghet förläggs till ting 

    13



 
 

som individen äger, kan varandet i all dess blomning aldrig framträda. (Fromm, 1976/1994: 

92 - 94) Inom varandets livsform finns inte ängslan av att förlora det man äger. ”Om jag är 

den jag är och inte vad jag har, kan ingen hota eller beröva mig min trygghet och min känsla 

av identitet.” (Fromm, 1976/1994: 112) Fromm menar att basen för ägandets livsform är det 

förvärvslystna samhället och det finns ett begär av att komma över egendom och behålla den-

na.  Den enskilda äganderätten är huvuddragen i ägandets livsform och berörs inte enbart av 

materiella ting, utan innefattas även av att äga levande individer. Individer omvandlas till ting. 

Jaget är det vitalaste tinget för egendomskänslan hos individen. I detta jag innefattas bland 

annat kroppen, vårt namn, inre självbild, kunskaper med mera. Fromm menar att känslan av 

att äga sitt jag som ett föremål, är av större vikt än själva innehållet och ägandet av detta fö-

remål ligger till grund för identitetskänslan. Äganderätten till sig själv genom individualismen 

innebär att andra individer stängs ute. Vidare menar Fromm att förhållandet mellan individen 

och det som den äger inte är levande, utan ett dött sådant. Inom ägandets livsform inger ägan-

det en trygghetskänsla för individen och om detta förloras uppstår en ängslan. ”Om jag är vad 

jag har och om jag förlorar vad jag har vad är jag då?” (Fromm, 1976/1994: 111) Utifrån 

ovanstående sakförhållanden som visas, kan ha och vara kopplas till kroppen som är central i 

vår studie. Fromm framhåller att en kropp ryms i de båda livsformerna. Individen har en 

kropp, men är också sin kropp då den erfars som en levande organism. (Fromm, 1976/1994: 

39, 77-79, 84, 111) Något som Friskis&Svettis i sin ideologi betonar är just: ”Det handlar inte 

om att ha en kropp, utan att vara en.” (Friskis&Svettis, 2002: 2)  

 

3.3 Sammanfattning av teorier och våra egna reflektioner 

Goffmans (1959/2000) dramaturgiska teori illustrerar olika aspekter av roller och beteende i 

olika kontexter och detta görs med hjälp av olika begrepp som kan kopplas samman med ett 

teaterframträdande. I vår studie skulle detta innebära att vi försöker applicera Goffmans dra-

maturgiska perspektiv på Friskis&Svettis verksamhet. Goffman använder två olika huvud-

kategorier, aktör och publik. Aktören är en individ som presenterar sin aktivitet och sig själv 

inför åskådare (publik) i en vardagssituation. I vårt arbete skulle de individer som är Friskis- 

&Svettisledare motsvara aktören och motionärerna antagligen representera publiken. Fram-

trädande innebär alla de aktiviteter som en aktör utför regelbundet inför publiken och där ak-

tören med hjälp av aktiviteterna försöker förmedla ett visst budskap. Goffman skiljer mellan 

två typer av framträdande äkta och falska. För att en aktör i sitt framträdande ska kunna för-

medla de idealnormer dennes roll innebär, måste aktören hemlighålla alla handlingar och in-

formation som strider mot idealnormen. Den fysiska plats, scenen, där framträdandet utspelar 
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sig är platsbunden och benämns som en inramning. För vår uppsats innebär detta att tränings-

passet representerar framträdandet och Friskis&Svettis lokaler svarar mot inramningen. För 

att kunna förmedla ett speciellt budskap till åskådarna använder sig aktören av ett i förväg be-

stämt handlingsmönster som benämns som en roll, vilken i vår studie är jämförbar med Fris-

kis&Svettisledarrollen. I framträdandet finns det information som motsäger den bild aktören 

försöker projicera till publiken. Denna information bennämner Goffman som destruktiv infor-

mation. En region preciserar Goffman till att vara en plats som till en viss utsträckning är av-

gränsad av perceptionsbarriärer. Det finns två typer av regioner, den främre regionen där 

framträdandet utspelas och den bakre regionen är den plats bakom kulisserna. Kollegan är en-

ligt Goffman en diskrepant roll som utför samma typ av rutin som aktören och inför samma 

slags publik men vid en annan tidpunkt. I vår studie motsvarar alla Friskis&Svettisledare kol-

legor. 

 

Fromm (1976/1994) använder i sin teori begreppen ha och vara för att förklara två grundläg-

gande livsformer och deras olika inställningar till jaget och världen. From menar att även 

kroppen kan ses ur dessa två perspektiv och att detta ur den ägande livsformen skulle innebära 

att man har sin kropp medan det i den varande livsformen innebär att man är sin kropp. Vi an-

vänder oss av Fromms teori som ett komplement till Goffmans dramaturgiska teori för att gå 

ifrån rollbegreppet och fånga in att inte spela en roll. Genom att använda oss av dessa två teo-

retiska förklaringsmodeller är vår förhoppning att nå en djupare förståelse för upplevelser av 

rollen kopplat till kroppen. 

 
 
4. Metod 
I detta avsnitt presenteras vår valda metod, hur vi har gått tillväga för att samla in det em-

piriska materialet samt hur vi har bearbetat detta material.  

 

4.1 Kvalitativ metod 

I vår undersökning används ett kvalitativt angreppssätt då vi eftersträvar att nå en djupare för-

ståelse för Friskis&Svettisledares tankar och handlingssätt i det inre av det personliga med-

vetandet. Vi vill sätta oss in i deras perspektiv och se världen utifrån detta, och nå en för-

ståelse för deras situation från insidan. Som Holme och Krohn-Solvang (1991/1997: 92) 

framhåller, utmärks kvalitativ metod av ett subjekt – subjekt förhållande mellan forskare och 
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respondent, vilket möjliggör inifrånperspektivet. Vi anser att detta förhållande är positivt för 

vår undersökning. Genom att subjekt subjekt förhållandet finns, medför det att det skapas en 

närhet till respondenten. Detta vill vi mena, ökar vår möjlighet att förstå dennes unika situa-

tion, och som Bryman (1995/1997: 77) betonar, kan företeelser därmed ses ur dennes ögon. 

Holme och Krohn-Solvang (1991/1997: 79) framhåller att kvalitativ metods styrka är att en 

helhetsbild skapas, vilket vi anser är av stor vikt i vår undersökning och utifrån vårt ställda 

syfte. För att nå en fullständig förståelse för Friskis&Svettisledares upplevelser är det enligt 

oss betydelsefullt att denna helhetsbild framträder. Vårt syfte och frågeställningar avser att 

fånga upp Friskis&Svettisledarens unika upplevelse. Som Trost (2001: 22) påpekar, är val av 

metod beroende av det ställda syftet, och om en förståelse för individens tankar och upp-

levelser är i fokus, är en kvalitativ metod befogad. Genom att begagna en kvalitativ metod i 

vår undersökning, menar vi att det därmed ger oss en möjlighet att fånga upp Friskis&Svettis- 

ledares upplevelser på ett djupare plan och vi ges i och med detta en god möjlighet att komma 

åt själva kärnan. Genom att vi kan nå kärnan, anser vi därav att validiteten i vår studie kom-

mer att bli hög. 

 

4.2 Datainsamling 

Inom ramen för kvalitativ metod anser vi att den lämpligaste datainsamlingen är intervjuer, då 

vår studies syfte behandlar Friskis&Svettisledarens upplevelser i deras livsvärld, vilket inter-

vjuer kan bringa ljus över. Genom att använda sig av intervjuer uppstår en interaktion mellan 

intervjuaren och respondenten som ger en mer intim prägel som vi anser vara viktig utifrån 

vårt syfte och ställda frågeställningar. Genom att använda sig av intervjuer stärks också vali-

diteten då data under insamlingsskedet kan kontrolleras direkt med den intervjuade, eller i ef-

terhand. Intervjuers flexibilitet innebär också en möjlighet till förändringar under under-

sökningens gång som kan vara väsentlig för undersökningen (Denscombe, 1998/2000: 132-

133, 161-162; Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2004:279, 281-282). 

 

4.3 Semistrukturerade intervjuer 

I vår undersökning använder vi oss av semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. 

Semistrukturerade intervjuer utmärks av att intervjuaren inte är fullt så styrd under intervju-

tillfället. En intervjumall med ämnen och frågor finns, men som vid intervjutillfället inte be-

höver följas precist. (Denscombe, 1998/2000: 135) Vi anser att semistrukturerade intervjuer är 

lämpade eftersom dessa erbjuder en relativt stor flexibilitet i intervjusituationen och tillåter 

respondenten att med sina egna ord beskriva och utveckla sina tankegångar. Denna flexibilitet 
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bidrar till att vi som intervjuare kan ställa följdfrågor utifrån vad som framkommer ur respon-

denternas utsagor. Vi som intervjuare ges till följd därav en möjlighet att under intervju-

tillfället fånga upp viktiga delar i respondenternas berättelser och be dem utveckla dessa. Det-

ta är något som vi betraktar vara viktigt, då vi menar att mycket väsentlig information annars 

kan gå om intet.  

 

4.4 Urval 

Vi tillfrågade totalt femtionio stycken ledare i en och samma Friskis&Svettisförening i Sveri-

ge, varav fjorton stycken var intresserade att ingå i vår undersökning. Vi har använt oss av ett 

icke sannolikhetsurval som innebär att varje enhet i urvalsunderlaget inte ges samma möjlig-

het att komma med i urvalet. Ett subjektivt urval har gjorts av oss, där respondenterna har 

handplockats av oss själva, utifrån ställda kriterier. (Denscombe, 1998/2000: 22-23) Åtta 

stycken Friskis&Svettisledare valdes ut av oss. Eftersom vi båda är kända ansikten i den aktu-

ella föreningen och en av oss själv är Friskis&Svettisledare i samma stad, anser vi att det var 

extremt viktigt att de ledare som skulle intervjuas, är distanserade från oss för att därmed 

undvika en eventuell intervjuareffekt. Som Denscombe (1998/2000: 138) betonar, har inter-

vjuarens personliga identitet, vad denna betyder för respondenten, en inverkan på intervjusitu-

ationen och respondenternas svar. För att komma ifrån intervjuareeffekten i största möjliga 

mån får inte någon av de utvalda ledarna ha någon form av nära relation till oss. Vi ville även 

undvika ledare vars träningspass vi själva går på. I våra ställda kriterier ingick även att försö-

ka uppnå en så stor spridning som möjligt beträffande män, kvinnor samt ålder.  

 

4.5 Etik  

Vår studie genomsyras av olika etiska överväganden. Som Esiasson et al. (2004: 441) betonar, 

ställs det krav på hur forskning skall bedrivas. En viktig aspekt i ett forskningsarbete är att 

samhällets medborgare inte utsätts för någon form av förolämpning, kränkning och fysisk el-

ler psykisk skada och medborgare har en rättighet till att skyddas mot detta. Vi har genom 

hela vår process haft detta med oss och reflekterat kring hur vi på bästa vis ska värna om de 

Friskis&Svettisledare som medverkat i vår undersökning.  Fyra huvudkrav inom de forsk-

ningsetiska aspekterna åskådliggör detta individskydd. Informationskravet innebär att forska-

ren skall upplysa respondenterna kring undersökningens syfte och vilka villkor som gäller för 

respondenterna. Samtyckeskravet innebär respondenternas egen rätt att själva bestämma över 

sitt deltagande. Konfidentialitetskravet  betyder att respondenternas uppgifter skall avidentifi-

eras, vilket ger till följd att anonymitet värnas. Det ligger i forskarens ansvar att obehöriga 
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inte tar del av informationen. Nyttjandekravet innebär att all insamlad information endast får 

användas i forskningssyfte. (Esiasson  et al., 2004: 442-446) Utifrån de forskningsetiska prin-

ciperna har vi tagit ställning till att inte nämna i vilken stad den aktuella Fris-

kis&Svettisföreningen är belägen. Vi har även valt att inte upplysa om hur fördelningen av 

jympaledare, spinningledare samt gyminstruktörer sett ut i våra intervjuer, heller ej hur många 

som var kvinnor respektive män.  

 

4.6 Tillgång till fältet och urvalsförfarande 

Då vårt ämnesval var bestämt, kontaktades verksamhetschefen vid den aktuella Friskis        

&Svettisföreningen. Denscombe (1998/2000: 42) betonar att det i vissa forskarsammanhang 

är angeläget att det finns ett tillstånd för att utföra undersökningen. Eftersom Friskis&Svettis 

varumärke är centralt i vår studie, samt att undersökningen rör ledare inom föreningen, var det 

av stor vikt för oss att först nå ett godkännande från överordnande instanser. Verksamhetsche-

fen gav oss klartecken och kom med förslag att vi vid intervjuerna kunde använda oss av ett 

litet inrett samtalsrum beläget i Friskis&Svettis egna lokaler. För att nå ut till alla Fris-

kis&Svettisledare skickade vi ut ett e-postmeddelande. (se bilaga ett) Inom fyra dagar fick vi 

via e-postmeddelande fjorton svar. Utifrån våra urvalskriterier kunde vi välja ut åtta ledare 

som fördelades jämt mellan oss. Till alla åtta ledare skickade vi via e-post ut information rö-

rande etiska aspekter. (se bilaga två) Vår önskan var att de i lugn och ro skulle kunna läsa ige-

nom dessa, innan intervjuerna tog vid.  

 

4.7 Metodologisk reflektion 

I efterhand har vi reflekterat kring vårt urvalsförfarande. Vi valde att kontakta alla aktiva 

Friskis&Svettisledare och därefter själva plocka ut åtta stycken. Anledningen till detta var att 

vi ansåg att det skulle bli en komplicerad och långdragen process att från det första skedet väl-

ja ut åtta stycken ledare utifrån våra kriterier. Trots att tretton ledare hörde av sig och var in-

tresserade av att ingå i undersökningen var det fyrtio ledare som inte hörde av sig. Vi tror att 

detta kan bero på att vi inte ingående informerade kring uppsatsens syfte. En nackdel med det-

ta kan vara att vi har gått miste om värdefulla berättelser som dessa ledare kunnat delge oss. 

Dessa hade kanske också tyckt och sett helt annorlunda på kroppen, rollen och träningen. Vi 

ville undvika att informera om syftet eftersom vi ansåg att detta vid intervjutillfället kunde 

styra respondenternas berättelser.    
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En nackdel med att vända sig till alla ledare var att alla därmed blev medvetna om vår under-

sökning och vi har uppfattat att det funnits en nyfikenhet mellan ledarna kring vilka åtta som 

valts. Anonymiteten för de åtta ledarna kan därmed ha drabbats negativt.  

 

4.8 Intervjuernas genomförande 

Inför intervjuerna valde vi att ha endast en intervjuare per intervjutillfälle. Vi förde en diskus-

sion kring om vi båda skulle medverka, men ansåg att det bästa trots allt var att vi delade upp 

intervjuerna och genomförde dem separat. Sett ur intervjuarens synvinkel kan det dock vara 

en fördel med två intervjuare då en större förståelse kan uppnås, samt att en breddad mängd 

information kan samlas in. Men vi valde istället att se det ur den intervjuades perspektiv, då 

denne lätt kan känna sig i underläge om två intervjuar, vilket vi ville undvika. (Trost, 1997: 

44) Av de åtta Friskis&Svettisledarna vi valde ut, delade vi upp dem mellan oss utifrån våra 

urvalskriterier, vilket innebar att vi fick fyra intervjuer var. Intervjuerna genomfördes i ett rum 

på Friskis&Svettis. Som mindre erfarna intervjuare ansåg vi att det var viktigt att använda 

bandspelare vid intervjutillfället. Repstad (1987/1988: 48) menar att det är en stor fördel att ha 

använt sig av bandspelare i just analysfasen, eftersom ljudupptagning erbjuder ordagrann 

återgivning av intervjun, och de omtolkningar som minnet och anteckningar kan innebära 

undviks. Repstad (1987/1988: 49) menar att den plats där intervjun genomförs kan påverka 

intervjuresultatet och att platsen bör vara neutral och ostörd, samt att respondenterna ska kun-

na känna sig hemma. Anledningen till att vi valde att genomföra intervjuerna på Fris-

kis&Svettis vilade på det faktum att vi ansåg att detta var den mest neutrala plats att finna, där 

Friskis&Svettisledarna skulle uppleva en trygghetskänsla. Vi upplevde att det var en avslapp-

nad, trygg och gemytlig stämning under alla intervjuer och flertalet respondenter kommente-

rade också mysfaktorn i rummet.  

 

Längden på intervjuerna varierade mellan en halvtimma till en timma. Då alla respondenter 

gav samtycke till att använda bandspelare använde vi oss av detta och förde inga anteckning-

ar. Repstad (1987/1988: 47) rekommenderar att man i intervjuer använder sig av bandspelare, 

då detta medför att intervjuaren kommer ifrån att föra anteckningar och istället kan koncentre-

ra sig på det respondenten säger och förmedlar via sitt kroppsspråk. Vidare är det även lättare 

att komma med följdfrågor. Enligt Trost (1997: 36) ska intervjuaren lyssna aktivt och då vi 

båda är mindre erfarna intervjuare har vi genom att använda oss av bandspelare och inte fört 

anteckningar, kunnat fokusera mer på det aktiva lyssnandet och därmed även kunnat ta till oss 

av respondenternas kroppsspråk. En nackdel med att använda bandspelare kan vara att vissa 
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respondenter upplever sig besvärade och hämmade, vilket kan resultera i att situationen blir 

väldigt onaturlig. (Repstad, 1987/1988: 48) Dock menar Repstad (1987/1988: 47-48) att situa-

tionen blir onaturlig oavsett om bandspelare finns där eller ej och att denna då varken gör från 

eller till. Vi uppfattade att alla våra respondenter förhöll sig avslappnat till bandspelaren. Hur 

en intervju inleds och vilka frågor som ställs kan påverka hur den resterande intervjun utveck-

las. Frågor som respondenten obesvärat kan svara på bör därför ligga i inledningen. (Trost, 

1997: 60; Repstad, 1987/1988: 53) Vi använde vår intervjuguide (bilaga tre) som ett stöd un-

der intervjuerna men respondenternas egna berättelser var i fokus och vi anpassade våra frå-

gor efter dessa. Efter att vår första intervju genomförts upplevde vi att vår intervjumall inte 

var tillräckligt omfattande, varvid vi lade till frågor som var kopplade till kroppen och sam-

hällssynen. För att uppnå konfidentialitetskravet var vi efter intervjuerna noga med att förvara 

ljudupptagningen på ett säkert ställe och inte skriva något på kassettbandet.  

 

4.9 Hermeneutik 

Vår studie har genomsyrats av grundläggande hermeneutiska tankegångar, det vill säga av 

tolkning och förståelse. Enligt Ödman används tolkning när vi inte omedelbart förstår och vår 

förförståelse inte är tillräcklig. Förförståelse är den kunskap och de känslor, tankar och intryck 

individen har och används som hjälpmedel vid tolkning och förståelse. Att nå en förståelse 

utan att besitta någon form av förförståelse är enligt hermeneutikens syn orimlig. (Patel & 

Davidsson, 1991: 25-27, Ödman, 1979: 55) Att tolka är att bestämma betydelsen av något. En 

företeelses betydelse är inte något som på förväg är färdigt, när vi sätts i relation till den. Att 

tolka är alltid subjektivt och sker utifrån ett visst perspektiv. (Patel & Davidsson, 1991: 25-27, 

Ödman, 1979: 55) 

 

I vår studie har förförståelse för oss inneburit all den kunskap, de intryck, tankar och känslor 

vi har beträffande Friskis&Svettis. Vår förförståelse kring Friskis&Svettis och dess ledare vi-

sas i två olika perspektiv, då en av oss är motionär och den andra Friskis&Svettisledare. Vida-

re har vi även en förförståelse som grundar sig i våra sociologistudier samt den teoretiska be-

greppsram som vi använder i detta arbete. Det är alltså utifrån vår dessa perspektiv som vi 

förhåller oss till Friskis&Svettisledarna i vår studie. Enligt Ödman gör medvetandet om att vi 

tolkar betydelsen av något ur olika perspektiv att vi kan undvika godtyckliga tolkningar av 

verkligheten efter våra behov. (Ödman, 1979: 55)  
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Hermeneutiken har olika metoder för att tolka, det gemensamma för dem alla är de fyra 

aspekterna, förhållningssätt, tolkningsakter, val av tolkning, förmedlandet av förståelsen till 

andra, som alla innehåller arbetsprinciper i tolkning. När det handlar om förhållningssättet, 

finns det två grundprinciper om hur man ska förhålla sig till tolkningsobjektet, det öppna frå-

gandets princip och vår förförståelse. Det öppna frågandets princip innebär att vi ska tänka oss 

att vi inte vet svaret på den fråga vi ställer till tolkningsobjektet, i vårt fall respondenterna. 

Detta för att vi ska vara öppna för att omvärdera den första betydelsen av vår tolkning och av 

vår fråga. Öppenhetsprincipen gäller även vår förförståelse, vilket innebär att vi genom att re-

dovisa vår förförståelse, kan tydliggöra för läsaren hur vi tolkar, tänker och förstår. (Ödman, 

1979: 186-187) När det gäller tolkningsprinciper så finns det tre dimensioner, tidsdimension, 

abstraktionsnivå och fokuseringsdimension. Tidsdimensionen innebär att man tolkar företeel-

sen utifrån dess bakgrund det vill säga hur företeelsen har uppkommit. Samt tolkar dess möj-

ligheter eller framtid, alltså vad den har för innebörd för mig och andra, för att uppnå en för-

ståelse. I tolkandets abstraktionsnivå, den andra dimensionen av tolkningsprinciper, gäller det 

att försöka skapa tolkningssystem och tolkningar där helheten styrker delarna och delarna 

helheten på ett systematiskt och medvetet sätt. Den tredje dimensionen, tolkningsfokusering, 

ska även den omfattar pendlandet mellan del och helhet. I existentiella tolkningar innebär det-

ta att det sker en kontroll gentemot yttre händelseförlopp vilket kan leda till en djupare förstå-

else av den existentiella situationen. (Ödman, 1979: 86-89, 185-189) För oss i denna studie 

innebär pendlandet mellan del och helhet att vi pendlar mellan varje enskilds respondents del-

berättelser och helheten av deras berättelse.  

 

Även vid val av tolkning är utgångspunkten del/helhetsprincipen vilket innebär att data och 

tolkningssystemets alla delar tillsammans bildar en väl sammanhållen helhet. Om en tolkning 

strider mot helhetsbilden bör den betraktas som mindre rimlig eller tolkas om tills den sam-

manfaller med helheten. Ett sätt att kontrollera rimligheten i sina tolkningar är att använda sig 

av inre och yttre kontroll. Inre kontroll innebär oftast att en jämförelse görs mellan tolkning 

och teori, vilken bland annat kan hjälpa till att avslöja brist på realism och allt för snäva per-

spektiv i tolkningarna. I den yttre kontrollen jämförs tolkningar, teoretiska antaganden och ti-

digare forskning med det insamlade datamaterialet. (Ödman, 1979: 189-191) I vår studie in-

nebär den inre kontrollen att vi jämför våra tolkningar med Goffmans dramaturgiska per-

spektiv och Fromms socialpsykologiska teori om ägandets och varandets livsform. Den yttre 

kontrollen i vår studie utgörs av jämförandet mellan våra egna tolkningar och forskning med 

respondenternas berättelser. Den hermeneutiska forskaren försöker genom pendlandet mellan 
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helhet och del att nå en helhetsbild av forskningsproblemet. Genom att vi i vår studie pendlar 

mellan olika delar såsom intervjumaterial, forskning, teorier, förförståelse och helhet, kan vi 

därmed nå en helhetsbild. Dock når man aldrig någon absolut förståelse, då tolkningen aldrig 

kan anses som färdig. (Patel & Davidsson, 1991: 25-27, Ödman, 1979: 77-78, 80-83). 

 

4.10 Databearbetning 

Efter varje avslutad intervju påbörjade vi transkribering av det material vi samlat in. Vi tran-

skriberade våra egna intervjuer och tidsåtgången för en intervju var cirka fyra timmar. Ome-

delbart efter varje avslutad intervju har vi delgett varandra den information som framkommit 

och diskuterat och utbytt tankar kring detta. Redan här började vi vårt analysarbete. Vi läste 

igenom alla intervjuer om och om igen för att hitta återkommande teman och mönster i re-

spondenternas berättelser. Utifrån detta bildade vi teman, i varje tema lyfte vi fram några av 

respondenternas tankar i form av citat, som vi sedan analyserade. Utifrån vad som framkom-

mit i analysen har vi valt att dela in detta i tre kategorier vilka vi sedan tolkat med hjälp av 

våra teorier.  

 

5. Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras vårt resultat utifrån de teman vi har funnit. Dessa teman är: det gla-

da välkomnande, att gå in och ur ledarrollen, kroppen, att vara ett ansikte utåt och gemenskap. 

Vi namnger respondenterna och presenterar dem som respondent ett till åtta.  

 

5.1 Det glada och välkomnande 

Alla respondenter betonar vikten av att glädje ska genomsyras i deras eget ledarskap samt i 

Friskis&Svettis som förening. Glädje visar sig vara betydelsefull och vi tycker oss se att detta 

tenderar att gå åt båda håll, från motionär till ledare och även från ledare till motionär.  

 
Det ger mig jättemycket glädje faktiskt, man får så mycket av motionärerna som man tränar med så det, ja 

mycket glädje ger det mig. (Respondent ett) 
 

Det respondent ett säger tyder på att glädje förläggs till vad hon/han själv får ut av sina motio-

närer. Ett alternativt synsätt på glädje framhålls av respondent sex som säger: 
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Att verkligen få så många att tycka det är roligt. För att det är för mig det viktigaste, att det är roligt.  

(Respondent sex)  

 

Här tenderar respondent ett och sex att tala om glädje i sitt ledarskap på olika vis. Respondent 

ett talar om glädje som sitt eget vinnande, medan respondent sex talar om glädje som istället 

är något som ges till motionärer.  Vi reflekterar kring huruvida glädje som erhålls av motionä-

rer, reflekteras tillbaka till ledaren som till följd av detta utstrålar glädje? Då kan vi vidare tala 

om att glädje genomsyras genom både ledare och motionärer. Glädje är något som alla re-

spondenter framhåller som viktigt att förmedla och respondent ett illustrerar ytterligare detta 

på ett intressant vis:  

 
Vara glad tror jag nog att de förväntar sig av oss. Sen om man gör det är det bara att hoppas.  

(Respondent ett) 

 

Av detta uttalande från respondent ett tolkar vi det som att glädje för henne/honom inte alltid 

är naturligt och att just rollen som den glada ledaren måste gestaltas. Vi har reflekterat över 

respondent etts framställande av glädje och leendet, och ställer oss frågan om hon/han upp-

lever detta vara ett jobbigt moment i sitt ledarskap som hon/han känner alltid måste finnas 

där.  

 

Något som framträder tydligt ur respondenternas berättelser är uppfattningen om att alla män-

niskor är välkomna till Friskis&Svettis oavsett kroppsstorlek, ålder och fysiska förutsättning-

ar.  
 

Det är väldigt brett, det är unga tjejer och killar upp till vilken ålder man nu kan jympa. Så det är det jag 

tycker är så härligt med Friskis, att alla kommer verkligen och tränar av dom som tycker det är roligt och 

det tycker jag har varit samma överlag, att det alltid har varit så. Och det säger många runt omkring också 

att man kan va, komma som man är, man behöver inte vara, på så sätt är Friskis inte moderniserat.  

(Respondent ett) 

 

Vi tolkar respondent ett som att hon/han antyder att träning som något roligt är föråldrat, och 

då Friskis&Svettis enligt respondenten inte är moderniserat, kan föreningen därvid fortfarande 

erbjuda en glädjefylld träning? Intressant är att respondent sju säger följande:  
 

 Här får alla plats, bara inte de anorektiska. (Respondent sju) 
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Det respondent sju här säger är motsägelsefullt eftersom hon/han å ena sidan välkomnar alla, 

men utestänger en specifik grupp av individer, vilket inte kan anses vara välkomnande. Hur 

kommer det sig att ledarna inom Friskis&Svettis har så skiftande upplevelser och tankar kring 

detta? Är den glädjefulla träningen med ett leende och välkomnandet något som naturligt inte 

finns inom dem som människor, utan är något som enbart förknippas med rollen de går in i 

som ledare?  

 

5.2 Att gå in och ur ledarrollen.  

Något som är genomgående i respondenternas berättelser är att ledarkläderna har en betydlig 

symbolisk mening för dem i rollen som ledare. Respondent tre, fem och sex betonar att genom 

att klä sig i ledarkläderna kan olika sinnestämningar förändras. Nervositet och eventuell trött-

het försvinner. Nästintill samtliga respondenter betonar att då de tar på sig ledarkläderna in-

finner sig en stolthet, förväntan och en självsäkerhet. Något som framträder tydligt bland 

samtliga respondenter är att de säger att genom sina ledarkläder går in i en roll som represen-

terar Friskis&Svettis och de förväntningar som ställs på dem från föreningen och motionärer. 

Respondent fyra säger:  
 

Alltså man träder ju in i sin roll. Jag är ju mig själv, men det är ju liksom, i en viss funktion då är ju jag på 

ett visst sätt, jag menar jag är ju på ett sätt på jobbet, ett sätt när jag är här och ett sätt hemma. Och det är 

klart, när man sätter på sig ledarkläderna då kommer ju lite grann det här också att, mm, nu ska jag 

genomföra mitt pass. (Respondent fyra) 

 

Att träda in i sin ledarroll ses som något naturligt och självklart för samtliga respondenter. Det 

som framkommer ur respondenternas berättelser är däremot att utträdet ur ledarrollen skiljer 

sig åt mellan respondenterna. Då de går till Friskis&Svettis som motionärer upplever de detta 

på olika vis. Flertalet respondenter upplever att det är trevligt att komma till föreningen som 

motionär då de trätt ur sin ledarroll. Respondent fem ger denna bild:   
 

Skönt, alltså det är jätteskönt att vara motionär, men om jag är ledare så är det ju ändå en viss press på 

dig. Men när man är motionär, när man kommer i sina civila träningskläder så är det ganska skönt att 

gömma sig i mängden och fuska varannan armhävning, nä, men sådär, det är mera avslappnat då när man 

är deltagare själv. (Respondent fem) 
 

Intressant här är att respondent fem talar om civila träningskläder. Vår tolkning av detta är att 

hon/han sätter en stark gräns mellan ledarroll och privatperson. Vidare är det intressant att re-
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spondent fem talar kring att hon/han som motionär kan fuska med sina armhävningar. Kan vi 

tolka detta som att hon/han upplever att motionärerna gör detta på passen hon/han själv leder, 

eller är den en rädsla för att detta ska ske? En kontrast till detta illustreras av respondent ett:  
 

Man känner ju fortfarande de här blickarna på sig, men samtidigt blir man ju ordentligt peppad. Jag kan ju 

inte gå ner liksom som en säck potatis å det tycker jag inte, för det är så många som känner en. Men sen 

ibland kanske man inte känner för att vara på bra humör och sådär, men då får man ta på sig ett leende i 

alla fall, men så är det ju. (Respondent ett) 

 

Här upplever respondent ett till skillnad från respondent fem att det inte alls går att gömma sig 

som motionär, varvid det inte heller är möjligt att fuska. Vår tolkning är att respondent ett har 

svårt att till fullo gå ur sin ledarroll och känner ett krav på sig att ”klä sig” i ledarkläderna 

även i egenskap som motionär. Ledarkläderna och leendet som är inbyggt tenderar respondent 

ett att ha med sig och vi tolkar detta som att hon/han inte fullt ut vågar vara sig själv. Vidare 

säger respondent sju följande om att vara motionär:  
 

 Nej, man är inte, man är i regel ingen, man är motionär, men inte så mycket mer. (Respondent sju) 
 

Detta tolkar vi som att ledarrollen för henne/honom innebär en viss status och bekräftelse. Vi 

reflekterar även kring hur respondent sju förhåller sig till andra motionärer och om dessa ses 

som att inte vara någon i passet som respondenten leder.   

 

5.3 Kroppen 

Ur respondenternas berättelser framträder olika uppfattningar kring den vältränade kroppen. 

Flertalet av respondenterna länkar tydligt samman en vältränad kropp med dess användning. 

De menar att kroppen ska vara i så pass bra form att individen klarar av sin vardag och orkar 

bära upp sin kropp. Respondent två säger:  
 

Att man klarar av det man ska i sin vardag. Att man kan fixa det här med drickabacken, att man kan 

springa i kapp hunden när den slitit sig, att du fixar att cykla om bilen har lagt av, en mil, två mil. Ja, du 

ska kunna lösa det mesta med din egen kropp. (Respondent två) 

 

Vi tolkar att respondent två tenderar att se sin kropp som ett självständigt verktyg för att klara 

av vardagen. Respondent ett säger däremot:   
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Ja, men fast liksom, man behöver inte vara slank, man behöver inte vara smal för att vara vältränad… 

men inget löst fett då, eller en massa såhär. (Respondent ett) 

 

Vid en första anblick skulle detta kunna tolkas som att respondent ett sammanlänkar kroppen 

enbart till dess utseende. Men vår tolkning är att det ändock är den funktionella kroppen som 

åsyftas, eftersom löst fett inte fyller någon funktion för kroppen, och därmed tolkar vi det som 

att respondent ett talar om ett funktionellt utseende. Ytterligare ett perspektiv kring en väl-

tränad kropp framträder ur respondent tre och fyras berättelser, där kroppens användning och 

utseende framträder tillsammans. Respondent tre kan sammanfatta dem båda 
 

Det första man tänker på är ju en vältrimmad kropp där det inte finns ett, nått överflödigt fett någonstans, 

det är ju liksom den första bilden jag får, men sen tycker jag också, för mig är en vältränad kropp, det är 

en kropp som har lite skavanker och har lite häng här och där och fortfarande, men som är vid god funk-

tion, som funkar bra och som man vårdar lagom mycket. (Respondent tre) 
 

Respondent tre ger en tvåfaldig syn på kroppen, där hon/han framhåller både kroppens ut-

seende och användning. Intressant är att attribut rörande utseendet framhålls först och att des-

sa överensstämmer med den bild respondenten upplever att samhället förmedlar av kroppen. 

Vi tolkar detta som att budskapet om en hård kropp påverkar respondenten i så hög grad att 

det för henne/honom är naturligt att identifiera kroppen till detta ideal, men att det sker på ett 

omedvetet plan och att det finns en underliggande önskan hos henne/honom att själv se ut så. 

Samtidigt betonar respondent tre att hon/han anser att samhällets bild av kroppen är snedvri-

den och negativ, vilket ger ytterligare en tvetydighet i det hon/han säger. 

 

Det visar sig att våra respondenter har svårigheter med att definiera en vältränad kropp och 

sätta denna i relation till sig själv. Vi kan dock ur två berättelser tydligt utläsa att respondent 

fyra och sju inte upplever sig själva att vara vältränade. Båda dessa definierar en vältränad 

kropp som en funktionell kropp, men respondent fyra beskriver den vältränade kroppen som 

en snygg kropp där utseendet är centralt, definierade muskler och minimalt med fett.  

 
Orka med vardagen och lite till, man ska orka springa efter bussen om man håller på att missa den så lik-

som. Alltså när du säger ordet vältränad då ser jag ju de här riktigt läckra kropparna framför mig som jag 

då själv inte har och aldrig kommer få (skrattar), men jag anser ju mig själv inte vara vältränad men jag 

anser mig ju inte att vara otränad heller. Jag orkar ju med mitt liv och så, det gör jag ju.  

(Respondent fyra) 
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Det respondent fyra säger är inte konsekvent och vi tolkar detta som att det hos respondenten 

finns en form av ambivalens. Respondenten tenderar att sammanlänka sig själv till den aspekt 

som berör den funktionella kroppen, men inte den utseendemässiga. Intressant är då vad re-

spondent fyra vidare säger beträffande ledarkläderna:  

 
Jag skulle ju inte vilja ha de där shortsen så, men däremot att, eh, från början vad jag förstår så pratades 

det om att liksom att det inte skulle vara någon fokusering på kroppen så, utan på det ska vara på trä-

ningen. Och det kan jag tycka är en sund tanke. När man hade en lite mera säckig T-shirt än en sån här 

tajt topp. Men visst, en tajt topp då är du tydligare om man står. Jag menar när jag började så var toppen  

helröd eller helvit. Nu tycker jag det är mycket roligare med kant och jag tycker bäst om de här med de 

här med en annan färg i sidan, då ser man smalare ut. (Respondent fyra) 

 

Det respondent fyra säger tolkar vi som att härröra från en osäkerhet kring den egna kroppen. 

Respondenten visar tecken på att inte vara bekväm i kläder som avslöjar för mycket av krop-

pen, men samtidigt visas att en uppskattning finns om smalhet framhävs genom vissa kläder. 

Respondenten talar om att fokuseringen på kroppen ses som något negativt och sundheten är 

positivt, men detta blir motsägelsefullt då hon/han vidare framhåller att hon/han vill se smal 

ut. Kroppsfokuseringen finns där trots allt.  

 

Något som är påtagligt i respondenternas berättelser är att de alla starkt upplever att sam-

hällets bild av kroppen är av negativ art och är extremt snedvriden. Enligt alla respondenter är 

smalhet karaktäristiskt för denna kropp. Utifrån detta tillkommer det sedan, ur respondenter-

nas berättelser, olika nyanser av hur denna kropp ser ut. Dessa nyanser innefattas av en kropp 

som har minimalt med fett, väldefinierade muskler och som är ungdomlig. Vidare fram-

kommer det att flertalet respondenter menar att denna bild av kroppen inte är realistisk och 

går att uppnå. Respondent tre menar att Friskis&Svettis tagit avstånd från denna kroppssyn.  

 
Vi har tagit ställning emot /../ det är ännu viktigare nu att, att vårda dom här, alltså det som är vår värde-

grund, alltså det här att det ska vara inga krav och att det ska var lustfyllt. (Respondent tre) 

 

Respondent tre betonar att det inte ska finnas några krav, men att samtidigt säga att det ska 

vara lustfyllt ger oss tankar kring om krav ändå ställs, i form av krav på lustfylld träning. Kan 

det lustfyllda vara lustfyllt om krav på det ställs? Vidare upplever respondent fem att Fris-

kis&Svettis inte kan stå helt utanför kroppssynen. 
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Ja, kanske jakten på den perfekta kroppen finns, Friskis&Svettis kanske är en del av den för många eller 

några det kan det ju va.  (Respondent fem) 

 

 

Respondent fem betonar att Friskis&Svettis kan vara en träningsarena där de perfekta krop-

parna jagas och byggs. Vi får då tankar kring hur detta kommer sig, då Friskis&Svettis som 

förening går ut med att kroppskult inte är dominerande. 

 

5.4 Att vara ett ansikte utåt 

Alla respondenter betonar att som Friskis&Svettisledare är de ständigt ett ansikte utåt, trots att 

de vad de själva kallar är civilklädda. Respondenterna syftar dock till två olika innebörder av 

att vara ett ansikte utåt. Tre respondenter upplever att dom är anonyma ute i samhället men 

anser sig alltid att vara ambassadörer för Friskis&Svettis. De framhåller vikten av att tala gott 

om varumärket och informera om verksamheten. Resterande respondenter ger däremot en an-

nan bild. De upplever att de genom sin ledarroll inte anser sig att vara anonyma ute i sam-

hället och sammanlänkar att vara ett ansikte utåt med att blir igenkänd. 

 
Det går ju knappast att gå på stan en dag och inte säga hej till någon motionär, det gör det inte, då får jag 

åka till en annan stad. Eller utomlands men där har man träffat folk också, så att det är svårt att vara ano-

nym helt klart, folk vet oftast vem man är och var man är ifrån. (Respondent två) 

 

Respondent två visar tydligt att hon/han inte upplever någon anonymitet alls och Fris-

kis&Svettisledarrollen verkar vara en ständig följeslagare. Våra tankar har figurerat kring hu-

ruvida det kända ansiktet upplevs som jobbigt, eller om det har blivit en del av hennes/hans 

vardag och upplevs därav som något naturligt. Vad skulle hända om respondenten plötsligt 

inte blev igenkänd? Vad skulle detta ha för betydelse för respondenten? 

 

5.4.1 Förväntningar 

De respondenter som anser sig bli igenkända som privatpersoner upplever att det finns för-

väntningar ifrån motionärer på deras beteenden när de är ute i samhället. Dessa förväntningar 

grundar sig i motionärernas uppfattningar om att rollen som Friskis&Svettisledare innebär en 

specifik livsstil. Ur respondenternas utsagor framkommer det att kändisskapet och för-

väntningarna har olika betydelse för dem och inte hanteras på samma sätt. Respondent två sä-

ger: 
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Från allmänheten så är det väl att man inte får dricka alkohol eller käka snabbmat, eh, personligen ser jag 

egentligen ingen, jag är precis vem som helst, det gäller både på passet och det gäller på min fritid, jag 

gör precis som alla andra människor, det enda jag har gjort är att jag har lagt till min träning här, ingen 

skillnad. Nops! (Respondent två) 

 

Denna respondent visar tydligt att förväntningar finns, men att det inte har någon inverkan på 

dennes privatliv. Däremot upplevs detta inte på samma sätt av alla respondenter och respon-

dent ett säger:   
 

Så när man kan gå ut på krogen, så kan det bara kännas så fel att stå med en drink i handen, för på något 

sätt så är ju Friskis, det är hälsosamt och träningssamt och nu är ju jag bara människa, men det blir ju så 

fel. (Respondent ett) 

 

Respondent ett visar att Friskis&Svettisrollen följer med även utanför träningslokalen. Fris-

kis&Svettis verkar betyda mer än enbart träning och vår tolkning är att respondenten upplever 

att förväntningar från andra finns och att dessa måste uppfyllas. Det respondent ett säger visar 

även på en motsägelsefullhet då vi tolkar det som att hon/han inte bara kan vara människa och 

hälsosam på samma gång.  

 

5.5 Gemenskap 

Ur alla respondenternas berättelser är det tydligt att alla ledare upplever någon form av ge-

menskap med sina motionärer. Denna gemenskap återfinns dels under, innan och efter passet, 

samt även utanför träningslokalen. Många är där tidigt för att på så sätt visa sig för motio-

närerna och likväl stannar många efteråt för att svara på frågor och uppmärksamma dem. Fler-

talet respondenter byter om och duschar tillsammans med motionärer och umgås även där 

med dem. Alla respondenter betonar vikten av att uppmärksamma varje enskild motionär i så 

stor utsträckning som möjligt under passet. Samtliga respondenter framhåller att de inte enbart 

är där för sin egen skull utan för motionärernas. 

 
En ledare ska vara duktig på det hon eller han gör, det ska inte var någon som, som bara gör det för sin 

egen skull, utan gör det, utan känner att man gör, utan motionärerna ska känna att vi är där för dom, jag är 

inte där för min egen skull utan också självklart, men jag är där för deras skull. Jag gör ju ett pass för de-

ras skull. (Respondent ett) 

 

Gemenskapen mellan motionärer och ledare är påtaglig och bilden av detta framställs entydigt 

av respondenterna. Denna gemenskap är dock inte lika påtaglig beträffande ledare mellan. 
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Majoriteten av respondenterna tycker att sammanhållningen mellan ledare är svag. Detta me-

nar de är mycket beroende av att föreningen är så pass stor. Det som visat sig är att respon-

denterna upplever interaktionen mellan ledare på olika vis. 
 

Den är hjälpsam, väldigt hjälpsam, ja vad härligt, så jag känner inte att det är någon rivalitet, det tycker 

jag är grymt skönt. (Respondent två) 

 

 Respondent två målar upp en synnerligen positiv bild av interaktionen ledare emellan men 

denna upplevelse delas inte av alla. och en annan sida träder fram genom respondent tre, som 

säger:   
 

Det finns ju klickar, självklart vi är så många det vore konstigt om det inte gjorde det, det är inte alltid 

självklart att man bjuds in sådär, och det kan jag tycka är lite trist, alltså vi är inte lika mycket värda alla 

ledare utan vi är lite olika värda i ledarkåren så, man är och det där mäts i hur tuffa pass man har och hur 

mycket folk man drar och såna här saker. (Respondent tre) 

 

Respondent tre framhåller att grupperingar inom gruppen är något som anses vara självklart. 

Hur kan detta tänkande träda fram hos respondenten när hon/han talar om en förening som 

står för det välkomnande? Ytterligare en nyans som ligger mellan dessa ovanstående två ex-

tremer har visat sig. 

 
Alltså för det mesta så tycker jag det är jättebra och jättekul sådär, men sen i vissa sammanhang, kan man 

känna sig ganska liten ändå. (Respondent fyra) 

 

Vi upplever denna respondents ord vara starka och ställer oss frågan i vilka sammanhang som 

dessa två konstraster uppenbarar sig. Vi tolkar att respondent fyra ändå menar att de bra stun-

derna är mest förekommande. Även om gemenskap ledare mellan inte upplevs att vara stor, så 

anser några respondenter att lojalitet ledare mellan är av stor vikt. Respondenterna menar att 

ledare ska förhålla sig neutrala till andra ledare och inte hänga ut varandra inför motionärer. 

Det anses däremot accepterat att föra diskussioner om andra ledare inom ledargruppen så 

länge dessa inte når motionärerna.  
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6. Fördjupad tolkning 
Då vi har resultatet i färskt minne och återvänder till våra frågeställningar kan vi nu göra för-

djupade tolkningar där våra valda teorier vävs in.  

 
6.1 Den funktionella kroppen 

Det har framkommit att Friskis&Svettisledare talar om sin kropp som en funktionell kropp.  

När vi frågar respondenterna om vilken bild samhället förmedlar av kroppen beskriver ledarna 

en bild av kroppen som vi kopplar samman med budskapet om den hårda kroppen, det vill 

säga en kropp med minimalt med fett och väldefinierade muskler. Vi tolkar detta som en be-

kräftelse på att ledarna upplever att kroppsidealet den hårda kroppen existerar och att de på-

verkas indirekt av det. Som vi tidigare tagit upp i inledningen, framhåller Friskis&Svettis att 

deras verksamhet inte syftar till att bygga snygga och vältrimmade kroppar utan att få männi-

skor att tycka det är roligt att träna och att de kan komma som de är. Vår tolkning av respon-

denternas berättelser är att de upplever en motsättning mellan de två budskapen om kroppen, 

den hårda kroppen och kom som du är. Respondenterna talar varken om den hårda kroppen 

eller om den glada kroppen som får vara som den är. De talar istället om en kropp som ska 

vara funktionell, i alla dimensioner. Vår tolkning är att respondenterna påverkas av bilden av 

den hårda kroppen, men de vill inte acceptera denna och den motsättning som den ger i rela-

tion till Friskis&Svettis kom som du är. Därför anpassar och kompromissar de genom att ska-

pa den användbara och funktionella kroppen vilket vi tolkar som att vara deras sätt att hantera 

motsättningen. Genom att respondenterna framhåller att kroppen ska vara funktionell, tolkar 

vi att de utan att ge avkall på budskapet den glada, kom - som - du - är kroppen, kan samman-

länka denna kropp med budskapet om den hårda kroppen.   

   

Genom att en funktionell kropp framhålls är vår tolkning att kroppen av Fris-

kis&Svettisledarna ses som ett verktyg för att klara av vardagen och är en kropp som kan kon-

trolleras. De har sin kropp och de äger den. Den inställning som Friskis&Svettis intar i förhål-

lande till sin kropp är därmed det som Fromm (1976/1994: 39-41, 108, 114) framhåller som 

ägandeinriktad. Genom att kroppen är ett verktyg uppenbaras den och erkänns därmed. Då 

Friskis&Svettisledarna talar om kroppen som något de äger, ett verktyg går detta samman 

med vad Fromm (1976/1994: 111) menar är ett begär av att komma över egendom och att be-

hålla denna. Genom att de äger sin kropp äger de även sig själva, sitt jag som Fromm 

(1976/1994: 111) menar är det viktigaste för individens egendomskänsla. Vidare framhåller 

han att ägandeinriktningen är en yttre uppenbarelse och syftar inte till det innersta väsendet, 
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som varandet syftar till, och detta medför därav att Friskis&Svettisledarna inte ser sin kropp 

för vad den innehåller. Friskis&Svettis menar på att man ska komma som man är och att det 

inte handlar om att ha en kropp, utan att vara en (Friskis&Svettis, 2002: 2). Utifrån Fromms 

(1976/1994: 40) ena livsform vara, som utgör en symbol för den påtagliga verklighet av det 

eller den som är och fastlägger äkthet, tenderar Friskis&Svettisledare som ovan nämnt att inte 

till fullo ingå i varandets form. Genom skapandet av den funktionella kroppen accepteras inte 

kroppen för det den är, som något som bara kan vara. Som Fromm (1976/1994: 39, 77-79, 84, 

111) vidare betonar erfars kroppen som något en individ har, men också är, varvid vår tolk-

ning är att Friskis&Svettisledare tenderar att till större del se kroppen som något de har.  

 

I och med att Friskis&Svettisledarna upplever dessa två budskap kring kroppen som en mot-

sättning kan vi sammankoppla detta med det Fromm (1976/1994: 39-41, 108, 114) framhåller 

som att individer står inför dessa motstridiga tendenser att ha och att vara. Beroende av det 

samhälle individen lever i med olika riktlinjer, värderingar och kultur så är detta avgörande 

för vilken livsform som är mest framträdande. Då Friskis&Svettisledarna ser på sin kropp ur 

detta ägandeperspektiv skulle detta kunna förklaras med det som Fromm (1976/1994: 39-41) 

säger; att dagens samhälle är ägandeinriktad och att detta speglas i deras förhållningssätt till 

sin egen kropp. Avslutningsvis tenderar Friskis&Svettisledare att i större utsträckning rymmas 

i livsformen äga mer än vara och därigenom är deras förhållande till sin kropp enligt Fromm 

(1976/1994: 111) inte fullt ut levande.  

 

6.2 Rollen att inte spela en roll  

Ur våra respondenters berättelser framkommer det att de upplever att rollen som Fris-

kis&Svettisledare kräver att de ska vara vanliga, glada, ha ett leende till hands, vara välkom-

nande och vänliga. Genom att dessa utmärkande egenskaper sammankopplas med den speci-

fika Friskis&Svettisrollen så vet både aktör och publik vad som förväntas och vilket beteende 

som hör samman med den specifika rollen. (Goffman, 1959/2000: 11, 44, 46, 50) Ett framträ-

dande attribut hos Friskis&Svettisledaren är vanligheten. 

 
Så jag tror att man ska vara vanlig, en Svensson….alltså sund. (Respondent ett)  

 

Vår tolkning är därmed att detta vanliga blir till en roll för Friskis&Svettisledare och genom 

detta så spelar de rollen av att vara vanlig, med andra ord: de intar rollen att inte spela en roll. 

Som Goffman betonar är en roll ”det redan i förväg fastställda handlingsmönster som rullas 
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upp under ett framträdande och som kan läggas fram eller spelas upp också vid andra tillfäl-

len.” (Goffman, 1959/2000: 23) Det rollspel som Friskis&Svettisledarna visar, tenderar att 

överensstämma med detta och att samma roll kan spelas upp även vid andra tillfällen än vid 

det specifika framträdandet. Rollen av att vara vanlig verkar vara så djupt förankrad hos flera 

ledare att de känner att de måste visa detta vanliga även utanför Friskis&Svettis.  

 
Utan vi är ju vanliga människor precis som alla andra, det är ju bara det att vi gillar att förmedla det vi 

gör. Så att gå på puben är inga som helst problem för mig. Och är det så att någon tycker att, men vad gör 

du här? Ja, men jag är ju precis som du, jag tar en öl ibland. (Respondent sex) 

 

Om Friskis&Svettis lokaler är som det Goffman (1959/2000: 28-30) benämner som inramning 

och fungerar som den plats där själva  framträdandet äger rum, där rollen  som  Friskis&- 

Svettisledare intas, visar vårt resultat att denna roll, rollen av att vara vanlig inte enbart är 

sammankopplad med den specifika inramningen. Att rollen av att vanlig tas med utanför in-

ramningen innebär att det inte sker ett naturligt rollbyte mellan det som Goffman (1959/2000: 

109) talar om som olika regioner. Det framkommer att Friskis&Svettisledarna upplever att de 

är ett ansikte utåt och i och med detta kan den skarpa gränsen för bakre och främre region ha 

suddats ut. Genom att Friskis&Svettisledarna har med sig rollen av vanlig kan förklaras ge-

nom att den bakre regionen, bakom kulisserna där de kan slappna av inte upplevs finnas i så-

dan stor utsträckning att det naturliga rollbytet kan ske, som Goffman (1959/2000: 109) beto-

nar. Att vissa ledare har ett behov av att visa rollen av att vara vanlig utanför Fris-

kis&Svettisarenan  för publiken,  kan vävas samman med det Goffman (1959/2000: 13, 15, 

29) talar om som intrycksstyrning. Att ha rollen som vanlig i sin Friskis&Svettisledarroll i sitt 

framträdande ger ett intryck av en vanlighet som publiken uppfattar. Genom att Fris-

kis&Svettisledarna handlar på ett visst sätt: att spela vanlig utanför framträdandet sänder detta 

därmed ut ett uttryck som överensstämmer med intrycket av vanlighet som publiken förvän-

tar. Genom att ledarna intar denna roll av att vara vanlig, förmedlas därmed en bild utåt av 

vilka de är: vanliga.  

 

Vidare framkommer det att ledarkläderna upplevs vara en viktig markör för inträdet i rollen 

som Friskis&Svettisledare. Vår tolkning är att ledarkläderna upplevs av Fris-

kis&Svettisledarna som det Goffman (1959/2000: 28-30) betonar vara den uttrycksfulla ut-

rustning, den del av personlig fasad som hjälper till med definitionen av just den rollen och 

som identifieras med aktören. Genom att Friskis&Svettisledare under sitt framträdande klär 
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sig i ledarkläder sänder det ut information till omgivningen som rör just den specifika rollen 

och detta medför att situationen preciseras och därav uppstår en viss förväntan på just den rol-

len. (Goffman, 1959/2000: 11, 44, 46, 50) Att ha ett leende till hands är något som ledarna 

framhåller förväntas av dem som ledare och om detta leende då inte finns åtföljt med ledar-

kläderna, stämmer därmed inte bilden av vad som förväntas av Friskis&Svettisledaren. Ge-

nom att ledarna framhåller att leendet inte alltid finns där naturligt, utan är något som klistras 

på kan detta vara deras sätt att undvika att destruktiv information om Fris-

kis&Svettisledarrollen visar sig. Goffman (1959/2000: 75, 126, 128-129) talar om destruktiv 

information som något som kan väcka ett tvivel mot intrycket som ett framträdande väcker, 

och genom leendet skulle då Friskis&Svettisledarna undvika att förmedla en information som 

inte överensstämmer med deras projicerande anspråk. Att leendet inte alltid finns där naturligt 

hos ledarna, utan ibland är något som klistras på i samband med när de klär sig i ledarkläderna 

har som tidigare nämnt framkommit, och detta tolkar vi som att ledarna spelar sin roll som 

vanlig och inte är de som de egentligen är.  

 

Utifrån vad som framkommit ur respondenternas berättelser är vår tolkning att Fris-

kis&Svettisledares upplevelser av att komma som man är inte innebär att man kan komma 

precis som man är, utan har betydelsen att vara glad, funktionell, vänlig, välkomnande, hålla 

sig till regler inom Friskis&Svettis. Vår tolkning av Friskis&Svettis budskap kom som du är 

innebär att individen inte ska behöva reflektera över vad den säger och gör som kopplas sam-

man med dennes unika personlighet, och detta är något som Friskis&Svettisledarna gör. Ut-

ifrån detta är vår tolkning att kom som du är inte förekommer i praktiken inom Fris-

kis&Svettis i denna bemärkelse. Genom att Friskis&Svettisledarna intar och spelar en roll, 

kan varandet inte uppenbaras för dem i all blomstring. Fromm (1976/1994: 40) menar att ge-

nom att bara vara visas en äkthet och existens i verkligheten, vilket vi tolkar som att Fris-

kis&Svettisledarna inte fullt ingår i, då de spelar rollen av att vara vanlig. Genom att de spelar 

en roll försvinner därmed den frihet och oberoende som Fromm (1976/1994: 92-94) talar om 

kring varandet. Rollspelet kan ses som något konkret och likställas med ett föremål.  

 

6.3 Konkurrerande Gemenskap 

Gemenskapen ledare emellan framhålls vara nyanserad och finns utspridd i olika grupper. En 

viss konkurrens i gemenskapen som helhet ledare emellan upplevs av vissa respondenter fin-

nas. Det upplevs att somliga ledare är värda mer än andra, varvid vi tolkar det som att det 

finns en form av hierarki i föreningen vilken bidrar till att en konkurrens skapas som också 
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försvagar gemenskapen. Enligt respondenterna värderas dem utifrån hur hårda pass de har och 

hur många motionärer de har på passen. 
 

I vårt samhälle finns det ett begär att komma över egendom, att äga och behålla detta och in-

divider kan enligt Fromm (1976/1994: 111) ingå i detta ägande. Ägandets livsform kan ses i 

relation till den konkurrerande gemenskapen och vi tolkar att det finns ledare som ser på sina 

motionärer som ägodelar, och genom att tillförskaffa sig fler motionärer kan de därigenom 

behålla sin plats och/eller avancera inom hierarkin. I Fromms (1976/1994: 19, 34, 41) fram-

ställning av ägandets livsform kopplas girighet, egoism och individualism samman. Detta le-

der till att andra individer utestängs. Genom att Friskis&Svettisledare tenderar att konkurrera 

om äganderätten av motionärerna tolkar vi det som att klickarna som upplevs att finnas, ska-

pas utifrån äganderättens individualism som innebär att andra ledare utestängs. Vidare talar 

Fromm (1976/1994) om att ägandet skapar en trygghet och om detta förloras försvinner indi-

videns trygghet. ”Om jag är vad jag vad jag har och om jag förlorar vad jag har vad är jag 

då?” (Fromm, 1976/1994: 111) Vår tolkning är därmed att Friskis&Svettisledare vidmakthål-

ler ägandet av motionärer eftersom en förlust av dessa skapar en otrygghet. För att upplösa 

klickarna behövs därmed ett annat synsätt där denna egocentrism ges upp och ersätts altruism, 

och därigenom kan livsformen vara uppenbaras. (Fromm,1976/1994: 111) Som Fromm 

(1976/1994: 39-41, 108, 114) betonar är denna livsform social och innebär att dela med sig 

och förenas med andra. Friskis&Svettisledare visar dock denna altruism gentemot sina motio-

närer och är med sina motionärer och inte mot dem. Genom att de behandlar sina motionärer 

på ett visst sätt, med omtanke antyder detta att normer för hur behandlingen av publiken ska 

se ut finns med dem; så kallade hövlighetsnormer. (Goffman, 1959/2000: 30, 98) 
 

Även om sammanhållningen ledare emellan inte är stark, framkommer det ändock att en enad 

front utåt är av stor vikt. 

 
Man ska vara, man ska identifiera sig med föreningens tyckande och tänkande och idé utåt, mot motio-

närerna. (Respondent sex) 

 

Att som ledare utåt sett, mot motionärerna identifiera sig med Friskis&Svettis idé ser vi ännu 

en gång överensstämma med Goffmans (1959/2000: 13, 15, 29) intrycksstyrning. Intrycks-

styrning innebär att aktören i mötet med sin publik både medvetet och omedvetet styr sitt 

handlande så att det uttryck aktören vill överföra till publiken överrensstämmer med deras in-
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tryck av detta. Vår tolkning är att ledarna utåt sett identifierar sig med Friskis&Svettis för att 

inte förlora sin trovärdighet som Friskis&Svettisledare som kan hota framträdandet. Skulle 

Friskis&Svettisledarna inte stå bakom det Friskis&Svettis som förening står för är detta något 

de inte visar utåt. Skulle Friskis&Svettisledarna ha vissa hemligheter som strider mot dennes 

rolls idealnormer, är detta något som motionärerna inte får ta del av.  
 

Eller stå i receptionen och nja, den där ledarens pass är inget bra, jag vet inte vad det tagit åt henne eller 

honom. Vi går på det här istället. Såna saker, det kan man prata tyst om mellan ledare om det nu skulle 

vara nödvändigt.  (Respondent sex) 

 

Genom att inte tala högt om andra ledares pass inför publiken, motionärer, är ett tydligt tecken 

på att Friskis&Svettisledarna beter sig på ett visst sätt inom syn och hörhåll för publiken. Det-

ta benämner Goffman (1959/2000: 30, 98) som dekorum, och något som visar sig tydligt.  

Friskis&Svettisledarna visar även på att de kolleger emellan har ett förhållande som inte är 

likvärdigt det förhållande de har med motionärerna. Genom att de som kolleger är samman-

bundna med varandra i en ödesgemenskap finns en kunskap kring den destruktiva information 

som är sammanlänkad med framträdandet. Friskis&Svettisledarna tenderar att hålla samman 

kolleger emellan och inte släppa in publiken och delge dem destruktiv information och detta 

är något som Goffman (1959/2000: 142, 145) menar är typiskt för kollegan. Vår tolkning är 

att Friskis&Svettisledarnas fasad mot motionärerna är viktig för att de under passet på ett tro-

värdigt sätt ska kunna förmedla det ideal Friskis&Svettis står för.  

 

Vår tolkning av de tidigare nämnda är att Friskis&Svettisledarna genomgår ett rollbyte mellan 

regionerna. De visar upp sin Friskis&Svettisroll i den främre regionen inför publiken, men i 

den bakre regionen där kollegerna befinner sig intas den en annan roll som grundar sig i 

ägandets livsform där äganderätten av motionärer är framträdande tillsammans med individu-

alism. Detta kan då vara en förklaring till att en respondent upplever att alla ledare inte bjuder 

in. Detta rollbyte innebär vidare att ledaren intar en annan roll än den som visas upp i rollen 

som uppenbaras i den främre regionen och publiken får inte ta del av detta rollbyte, till skill-

nad från kollegerna. (Goffman, 1959/2000: 101-103, 109)  

 

 

 

    36



 
 

7. Diskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka om två skilda budskap om kroppen återspeglas i Fris-

kis&Svettisledares roll. Det ena budskapet handlar om att man kan komma som man är, me-

dan det andra handlar om att kroppen ska vara hård med väldefinierade muskler. Frågeställ-

ningarna till detta syfte är; upplever Friskis&Svettisledare en motsättning mellan de båda bu-

dskapen, hur hanteras denna i så fall? Upplever Friskis&Svettisledare en konflikt mellan vad 

Friskis&Svettis som förening kräver och vad situationen i träningslokalen fodrar? Upplever 

Friskis&Svettisledare att de måste spela en roll när de leder, eller visar de upp sig själva som 

de är? Hur förhåller sig Friskis&Svettisledare till sin egen kropp? Vårt resultat visar att Fris-

kis&Svettisledare påverkas av budskapet som rör den hårda kroppen i sitt ledarskap och i re-

lation till Friskis&Svettis ideologi kom som du är upplevs därmed en motsättning. Ledarna 

hanterar denna motsättning genom att skapa en användbar och funktionell kropp. Vidare upp-

levs det finnas någon form av gemenskap ledare emellan, men samtidigt råder det en hierarki 

som har sitt ursprung i hur populärt ens pass är och detta bidrar till att en viss konkurrens mel-

lan ledare uppstår. Vårt resultat visar vidare att Friskis&Svettisledarna spelar rollen av att 

vara vanliga, med andra ord: rollen att inte spela en roll och är därav inte den de egentligen är. 

Det visar sig att kom som du är begreppet för ledarna har betydelsen att vara glad, vänlig och 

funktionell. Friskis&Svettis kom- som- du- är- ideologi har visat sig vara komplex och utifrån 

vårt resultat finner vi att detta inte förekommer i praktiken inom Friskis&Svettis.  

 

Det resultat som frambringats i vår studie visar att det finns en viss samstämmighet med den 

tidigare forskning som vi tidigare presenterat kring kroppsuppfattning. Georges (2005: 317-

345) studie tillsammans med Russels (2004: 561-574) och Lolands (2000: 111-129) visar att 

idrottsutövande kvinnor upplever sin kropp på ett konfliktfyllt vis utifrån två kroppssyner: den 

som råder inom idrotten där kroppen ska vara stark och muskulös och den utanför där kroppen 

ska vara smal och feminin. Denna konflikt påträffas även hos manliga idrottsutövare, men 

tenderar att inte vara lika uppenbar.(Loland, 1999: 291-302) Vårt resultat visar att Fris-

kis&Svettisledare upplever en motsättning mellan vad som också kan kallas två kroppssyner: 

de två budskap kring kroppen som hård med väldefinierade muskler och att man kan komma 

som man är. Även om de två motpolerna inte överensstämmer fullt ut, visar ändock vårt resul-

tat tillsammans med Georges (2005: 317-345), Lolands (2000: 111-129) och Russels (2004: 

561-574) resultat att en motsättning kring kroppsbudskap existerar och att bilden av ideal-

kroppen som förmedlas i samhället påverkar synen på kroppen oavsett om man är Fris-
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kis&Svettisledare eller elitidrottare. Genom att Friskis&Svettisledare talar om idealkroppen 

som en hård kropp med väldefinierade muskler visar detta att denna kroppssyn är något som 

de tagit till sig och påverkas av. Hur de påverkas tenderar dock att skilja sig mellan vad vårt 

resultat visar och vad vi presenterat genom vår tidigare forskning. Loland (2000: 111-129) vi-

sar med sin studie att aerobicsarenan har en benägenhet att vara väldigt utseendefixerad och 

att en objektifiering av kroppen där finns. Men detta är inget som tydligt framkommer i vårt 

resultat, trots att Friskis&Svettisarenan kan likställas med aerobicsarenan då de påminner om 

varandra sett ur ett träningsperspektiv. Det som framkommit ur Friskis&Svettisledarnas berät-

telser är att objektifiering av kroppen inte upplevs att vara lika förekommande inom Fris-

kis&Svettis som på andra träningsanläggningar. Det är istället träningsglädjen som i förening-

en är det centrala för dem och de upplever att. föreningen ställer sig utanför den utseendefixe-

rade kroppssynen. Just kroppens utseende har visat sig att inte vara lika påtagligt hos Fris-

kis&Svettisledarna som Lolands (2000: 111-129) resultat visar, utan kroppen upplevs till stör-

re del som ett verktyg som ska fungera i vardagen. Kroppens utseende framhålls till viss del, 

men fokus tenderar ändå att ligga vid en funktionell kropp. Den studie som gjorts av Greenle-

af, McGreer, Parham (2006: 189-197) som också fokuserat på aerobicsarenan visar dock inte 

på samma utseendemässiga kroppsupplevelse som Lolands (2000: 111-129), utan där fram-

kommer det att det råder en splittrad syn på kroppssynen bland aerobicsinstruktörerna. Vissa 

framhåller att de ser på sin kropp som den funktionella och där det inre välbefinnande är cent-

ralt. Vårt resultat visar i större utsträckning överensstämma med denna kroppssyn, samt vad 

som kommer fram i de studier som inriktas på idrottsutövande kvinnor och män. Som det 

framkommer i Russels (2004: 561-574) studie av rugby- netball- och cricketspelare, ser dessa 

på sin kropp som ett verktyg där funktion är av stor vikt. Det som skiljer vårt resultat från det 

som framkommer i Russels (2004: 561-574) och Georges (2005: 317-345) studier beträffande 

synen på kroppen som en funktionell kropp, är att till skillnad från de idrottsutövande kvin-

norna förändras inte Friskis&Svettisledarnas funktionella syn på sin kropp på samma vis. De 

talar om en kropp som ska vara funktionell i alla dimensioner och inte enbart inom vissa kon-

texter. Russel (2004: 561-574) och Georges (2005: 317-345) resultat visar att det är inom sin 

idrottsarena som kvinnorna upplever sin kropp som den funktionella kroppen, och när de går 

utanför den arenan förändras synen på kroppen och övergår till att bli utseendemässig. Fris-

kis&Svettisledarna talar inte om sin kropp som en presterande kropp i anslutning till enbart 

träningslokalen som Russel (2004: 561-574) och George (2005: 317-345) resultat visar. Deras 

studie visar även att genom muskulösa och starka kroppar så tillåts dessa idrottsutövande 

kvinnor att utvecklas inom sin idrott och att det ställs krav på en stark och muskulös kropp. 
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Att Friskis&Svettisledarna inom sin arena som ledare upplever krav på sin kropps styrka eller 

muskulöshet är inget som framkommer, utan istället tenderar de uppleva att kravet ligger 

utanför kroppen:  i rörelseglädjen och leendet. Vidare visar vårt resultat att Fris-

kis&Svettisledarna talar om den funktionella kroppen i anslutning till den vardag som finns 

utanför Friskis&Svettisarenan. Den funktionella kroppssynen kan därmed sägas följa med 

dem ut i samhället, medan de idrottsutövande kvinnorna i George (2005: 317-345) och Rus-

sels (2004: 561-574) studie till stor del lämnar den inom sin idrottsarena.  

 

Vi bedömer att de metoder vi använt oss av har varit de mest lämpade för att fånga upp våra 

frågeställningar, men vi anser att det funnits brister i utformningen av vår intervjuguide. Tan-

ken med vår intervjuguide var att försöka fånga in respondenternas upplevelser av kroppen, 

ledarrollen med mera utan att ställa direkta frågor. Våra förhoppningar var att respondenternas 

berättelser skulle beröra kroppsuppfattning i större utsträckning, än vad de faktiskt gjorde. Vi 

anser därför att intervjuguidens frågor kring kroppen är bristfällig och något vi borde ha ar-

betat mer med och detta kan bidragit till en lägre validitet. Vidare anser vi att den tidigare 

forskning som vi presenterat kan upplevas som bristfällig då vi som tidigare nämnt inte till 

fullo knyter an till vårt problemområde. Men då vi har haft svårigheter med att finna en sådan 

forskning vill vi mena att vår studie kan ses vara ett bidrag till problemområdet. Vi har även 

reflekterat kring hur vårt urvalsförfarande med våra respondenter har påverkat resultatet. Re-

spondenterna fick själva anmäla sitt intresse för att delta i studien. Vi har därmed fått respon-

denter som självmant vill prata om sitt Friskis&Svettisledarskap. Vi har funderat kring huru-

vida detta innebär att de som inte har varit intresserade av att delta har haft andra tyckanden 

som inte upplevs som politiskt korrekta i samstämmighet med Friskis&Svettis ideologi och 

därav valt att inte delta. Om dessa då medverkat i vår studie tror vi att resultatet kan sett an-

norlunda ut. Ledare inom en specifik aktivitet i Friskis&Svettis regi har varit överrepresente-

rad i vår studie. Vi tror att en mer nyanserad bild skulle framkomma om fördelningen varit 

mer jämn mellan dessa.  

 

Vidare har vi reflekterat över på vilket vis våra personliga band till Friskis&Svettisföreningen 

har påverkat resultatet i studien, då en av oss är ledare och den andra är motionär. Dels anser 

vi att våra personliga band till föreningen har givit oss en stor förförståelse och vi tror även att 

bandet till föreningen har underlättat för oss att få respondenter att delta i studien. Vi har upp-

levt många positiva dimensioner av att vi själva är engagerade i den förening vi undersökt. Vi 

har känt oss oerhört välkomna och upplevt att vi varit insatta i ämnet och haft en stor förståel-
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se för respondenternas berättelser. Men samtidigt tror vi även att detta har bidragit till att vi 

kan ha blivit styrda, hemmablinda och i vissa fall hämmade i vår analys av respondenternas 

berättelser. Om vi hade genomfört vår studie i en Friskis&Svettisförening i en annan stad där 

en personlig anknytning inte hade funnits, finns alltid möjligheten att studien har kunnat gå i 

en annan riktning.  

 

Utifrån vårt resultat framkommer det att Friskis&Svettisledare inte kan komma som de är. Vi 

ställer oss då frågan om det överhuvudtaget är möjligt för individer att komma som de är i 

kontexter som ligger utanför Friskis&Svettis, ute i samhället? Vi menar att detta inte är möj-

ligt och att vårt resultat stödjer detta. Vi lutar oss på Goffmans dramaturgiska teori om att 

rollspel ständigt sker och samhället kräver att individer ständigt spelar olika roller. Om alla 

individer lever efter ideologin kom som du är, skulle fastställda beteenden i samhället som hör 

samman med vissa roller uppluckras. Vi kan exemplifiera detta på följande vis. Om en läkare 

inte intar rollen som läkare i sin läkarpraktik, utan kommer som han är, skulle det undergräva 

förtroende som finns för honom som läkare genom att de förväntningar som finns på det fast-

ställda beteendet inte existerar. Vi vill mena att hela samhället är uppbyggt utifrån att roller 

ständigt spelas. Att komma som man är i det nutida samhället anser vi inte vara möjligt. Hur 

kommer det sig då att Friskis&Svettis ideologi kom som du är finns med föreningen? Bud-

skapet kring idealkroppen som en hård kropp är sprungen ur en samhällsutveckling där synen 

på kroppen har gått ifrån fokus på hälsa och moral till skönhet och utseende. Då Fri-

kis&Svettis använder sig av kom -som -du -är – ideologin, kan vi fråga oss om de därmed står 

kvar vid tanken om hälsa och motion, medan samhällssynen har gått vidare. Våra tankar kring 

samhällets ökade fokus på kroppen är något som är förändligt och plastiskt. Vi anser att detta 

leder till att individer upplever ett större krav ifrån samhället att kontrollera sin kropp. Vi me-

nar att detta resulterar i att det blir allt svårare för individer att acceptera och tycka om sin 

kropp för vad den är. 

 

Då vårt resultat visar att Friskis&Svettisledarna inte kommer som de är, utan spelar en roll, 

har de då tillsammans med samhällssynen gått vidare, medan och Friskis&Svettisföreningen 

står kvar på samma ställe? Behöver Friskis&Svettis tänka om och förändra sin ideologi? Det 

blir uppenbart för oss att det inte räcker med att säga kom som du är och att alla ska vara väl-

komna, då det framkommer att det existerar en konkurrerande gemenskap hos ledarna. Vi an-

ser att det krävs mer än det verbala för att kom som du är ska implementeras i deras verk-

samhet då det ute i samhället finns mekanismer som ständigt motverkar denna ideologi, ex-

    40



 
 

empelvis genom att roller ständigt spelas. För att  Friskis&Svettis ska kunna förverkliga sin 

ideologi måste de kanske hitta andra former som möjliggör detta. 

 

7.1 Vidare forskning 

Under uppsatsarbetets gång har vi fått nya uppslag kring andra tänkbara vinklingar inom vårt 

problemområde. Det skulle vara intressant att se detta ur motionärernas perspektiv. Hur de  

ser på Friskis&Svettisledare, vad de upplever att Friskis&Svettis står för och vilka förvänt-

ningar de ställer på ledarna. Vidare skulle det vara intressant att genom deltagande observa-

tion, fånga in kroppsuppfattning genom att studera olika beteenden kroppsspråk inom Fris-

kis&Svettisarenan. Då det verkar finnas mycket forskning som rör kvinnors kroppsuppfatt-

ning, vore det vidare intressant att enbart fokusera på mäns kroppsuppfattning. 
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Hej alla!                                  Bilaga 1

     

Jag (Maria Lindborg, jympaledare) är nu inne på min sista termin - programmet Välfärdsar-

bete inriktning mot rehabilitering, vid Mälardalens högskola. Jag och en kurskamrat, Frida 

Boserius ska nu tillsammans skriva en C-uppsats i Sociologi vid Samhälls och beteendeveten-

skapliga institutionen. Uppsatsen kommer att fokusera på ledarskapet inom Friskis&Svettis. 

Vi vill därmed intervjua ett antal gyminstruktörer, jympa - och spinningledare.  

 

Vi söker nu instruktörer/ledare som vill medverka i vår undersökning.  

 

Vi bör genomföra intervjuerna under vecka 17 (24-29 april). Tidpunkt är beroende av när ni 

har möjlighet. Intervjuerna kommer att genomföras i ett avskilt rum på Friskis&Svettis och 

beräknas ta 1-1½ timma. Ni som medverkar kommer att vara anonyma och det insamlade in-

tervjumaterialet kommer enbart att användas av oss inom undersökningens ramar och därefter 

förstöras.  

 

Har ni frågor eller vill medverka, kontakta oss snarast för mer information.  

Ni kan även kontakta vår handledare Sverre Wide om ni har frågor.   

 

Vi uppskattar all hjälp vi kan få.  

 

 

Maria Lindborg                                                        Frida Boserius 

Telefon hem: XXX                  Telefon hem: XXX 

Telefon mobil: XXX                                       Telefon mobil: XXX 

Mailadress: XXX                  Mailadress: XXX 

 

Sverre Wide 

Telefon Mälardalens högskola: XXX 

Mailadress: XXX 



Hej!            Bilaga 2 

 

Tack för att du vill medverka i vår undersökning.  

Vi vill förtydliga viktig etisk information rörande intervjuerna och vår uppsats. 

 

Vi kommer i uppsatsen att använda oss av föreningens namn – Friskis&Svettis, men inte skri-

va vilken stad det rör sig om. Du kommer att vara anonym och inga personliga attribut kom-

mer att användas som kan spåras till dig. Uppsatsen kommer att bli offentlig och arkiveras på 

Mälardalens Högskola, institutionen Samhälls- och beteendevetenskap. Finns det intresse kan 

du givetvis få ta del av hela uppsatsen. Det insamlade intervjumaterialet kommer att förstöras 

efter transkribering.  

 

Under intervjun. 

Om du samtycker kommer vi att använda oss av en bandspelare.  

Alla frågor behöver du inte svara på, om du upplever att du inte vill detta.  

Du kan när som helst avbryta intervjun.  

 

I vår undersökning kommer åtta intervjuer totalt att göras och fördelas jämt mellan oss två. 

För att undvika en eventuell intervjueffekt har vi i fördelningen mellan oss bestämt att vi inte 

intervjuar ledare där det finns någon form av närmare relation. 



Intervjuguide          Bilaga 3 
 

Friskis&Svettis                     

Berätta om din första kontakt med Friskis&Svettis. 

Vad betyder Friskis&Svettis för dig? 

Har Friskis&Svettis bidragit till någon förändring i ditt liv?  

Upplever du att det har skett en förändring inom Friskis&Svettis? 

 

Ledarskapet 

Berätta om när du tog steget till att bli ledare. 

Hur länge har du varit ledare? 

Vad betyder ledarskapet för dig? 

Vad anser du är viktigt att en ledare förmedlar? 

Vad anser du är din styrka som ledare? 

Känner du att du behöver förbättra något i ditt ledarskap?  

Upplever du att det finns något problematiskt med att vara Friskis&Svettisledare? 

 

Ideal 

Vad upplever du att Friskis&Svettis och förväntar sig av dig som ledare? 

Vad upplever du att motionärer förväntar sig av dig som ledare? 

Upplever du att det finns något man inte bör säga inom Friskis&Svettis som ledare? 

Upplever du att det finns något man inte bör göra inom Friskis&Svettis som ledare?  

 

Passet 

Berätta hur din dag ser ut den dag du ska leda? 

(förberedelser, rutiner, byter om till ledarkläder hemma eller på Friskis&Svettis) 

Hur känner du dig när du tar på dig ledarkläderna? 

Beskriv känslan du har innan passet/instruktionen.  

 

Berätta om din känsla när du står i mitten i allas blickfång.  

Vad tänker du på under passet/instruktionen? 

Vad upplever du att du som ledare förmedlar under ditt pass/instruktion? 

Hur är din känsla när passet/instruktionen är avklarat?



Berätta vad som händer efter passet/instruktionen. 

(rutiner, duschar tillsammans med motionärer) 

 

Mötet 

Hur tror du andra betraktar dig? 

Hur tror du andra uppfattar dig? 

Hur upplever du mötet med motionärer utanför Friskis&Svettis? 

Hur upplever du interaktionen ledare emellan? 

Kan du berätta hur det är att vara på Friskis&Svettis när du inte är där i egenskap av ledare.  

 

Kroppen 

Vad innebär en vältränad kropp för dig?  

Vad upplever du att samhället förmedlar för bild av kroppen? 

Upplever du att människor omkring dig påverkas av detta? 

Upplever du att samhällsbilden påverkar Friskis&Svettis på något sätt 
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