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Från folkhälsa till hälsoism?  

Nya femininiteter och maskuliniteter inom hälsa och träning från 1970 
    

På bara några decennier har en statligt styrd svensk folkhälsoregim, som samarbetat med 

idrottsrörelsen, lämnat plats för en kommersiell hälso- och träningsindustri vars agenda sätts 

av privata aktörer. Jogging/löpning och gymträning har, från att ha varit udda fenomen, vuxit 

fram som starka alternativ till den kollektiva och organiserade idrotten (Bolling 2005; Smith 

Maguire 2008: 4). Enbart de tre största gymkedjorna, SATS, Actic och Friskis & Svettis, har 

idag sammanlagt nästan en miljon medlemmar. Träningsformer, kroppsbehandlingar och nya 

dieter tillkommer ständigt, och hälsocoacher och personliga tränare är yrken i tillväxt. 

Kritiska röster i samhällsdebatten talar om en tilltagande ”hälsohets” och kroppsfixering (t.ex. 

Dagens Nyheters serie ”Den nya hälsohetsen” hösten 2012), och ifrågasätter en utveckling där 

arbetstagarens hälsa tycks ha blivit en angelägenhet för arbetsgivare och en valuta i 

konkurrensen på dagens ”flexibla arbetsmarknad”.  

 

Syfte och mål 

Mot bakgrund av den snabba privatiseringen och kommersialiseringen av hälsans och 

träningens område vill jag i detta projekt undersöka hur diskursen om hälsa, kropp och träning 

har förändrats från 1970 fram till idag. I särskilt fokus för studien är genus, som genomsyrar 

såväl träningspraktiker som mediala representationer av kropp och hälsa (se t.ex Dworkin & 

Wachs 2009). Senmodernitetens historiskt sett nya genusideal, som den vältränade 

kvinnokroppen eller den utseendeorienterade (”meterosexuelle”) mannen, framstår som nära 

förbundna med kroppsträningspraktiker. Källmaterialet utgörs av hälso- och träningsmagasin, 

inklusive kvällspressbilagor – en blomstrande genre på en i övrigt hårt pressad 

tidningsmarknad – samt sociala medier. I likhet med Smith Maguire (2008) betraktar jag 

hälso- och träningsmagasin och träningssajter på internet som allt viktigare rådgivare i en tid 

då träningen ofta sköts på en mer individuell grund jämfört med den mer kollektivt 

organiserade idrottsrörelsen. Vilka nya femininiteter och maskuliniteter produceras här? Hur 

kan dessa förstås i relation till varandra och till historiska förändringsprocesser? Det 

historiska perspektivet ger möjlighet att belysa och analysera framväxt och inslag av såväl 

förändring som kontinuitet. Vad är det nya här, och vad finns kvar från tidigare sammanhang? 

Vilka former för njutning och disciplinering framträder, på vilka sätt sätt blir kroppen medel 

eller mål och vilka relationer konstrueras mellan individen och hennes sammanhang?  

 

Som allt mer betydelsefulla kulturella fenomen under senare decennier är hälsa och träning ett 

viktigt område för att förstå dagens ideal och normer. Genus betraktas i projektet i ett 

intersektionellt perspektiv som inrymmande klass- och etnicitetsdimensioner (Lykke 2003; 

Tolvhed 2010a). I Sverige har skillnader i hälsostatus mellan olika befolkningsgrupper ökat 

under senare decennier (Folkhälsan i Sverige 2012). Det motiverar frågor om vilken roll 

hälsans kommersialisering spelar här – om vilka hälsomarknaden vänder sig till, och vilka 

som lämnas utanför. Är det, som vissa forskare gjort, rimligt att se hälsa och träning som ett 

slags skyddat rum i tider av ekonomisk kris och nedgång (Smith Maguire 2008), eller 

hälsomarknadens expansion som del av medelklassens ökade kulturella hegemoni (t.ex. 

Pronger 2002)? Normkritiska begrepp som ”heteronormativitet” (Ambjörnsson 2006) och 

vithet (Dyer 1997; Frankenberg 1993) används för att analysera och ge perspektiv på 

förgivettagna normaliteter.  

 

Källmaterialet i delstudie 1 utgörs av hälso- och träningsmagasin. Med inriktning på att 

upplysa om kost, mediciniska rön, träningstrender och produkter är de en god ingång för att 
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fånga en bredare diskurs. Materialet ger ett spektrum av nischer vända till olika publikgrupper 

utifrån kön och träningspreferenser. I delstudie 2, som är mindre till sitt omfång än delstudie 

1, studeras träningssajter, särskilt diskussionsforum, på internet under åren 2014 och 2015. 

Denna delstudie syftar till att fånga upp erfarenheter och röster från hälso- och 

träningsområdets aktörer/subjekt, och deras förhållningssätt till kropp, träning och hälsa.  

 

Styrketräning och löpning har en bakgrund i ursprungligen starkt maskulint konnoterade 

aktiviteter som gymnastik, bodybuilding och idrott. I egen tidigare forskning har jag påvisat 

hur idrotten ofta varit ett kontroversiellt område för kvinnor. Kvinnor är emellertid inte 

utestängda från, utan tycks tvärtom befinna sig i själva centrum för, hälso- och träningfältet i 

dag. Detta projekt syftar till att belysa och förstå hur denna genomgripande förändring 

möjliggjorts. Hur gick detta till, hur mycket kan dagens kvinnlighet och (kropps-)ideal 

egentligen sägas skilja sig från gårdagens och i vilka avseenden?  

 

Robertson har uttryckt att ”particular discourses on health emerge at particular historical 

moments and gain widespread acceptance primarily because they are more or less congruent 

with the prevailing social, political and economic order within which they are produced, 

maintained and reproduced.” (Robertson 2001: 294-295). Som i alla historiska analyser är 

kontexterna centrala: från 1970 kan konsumtionssamhällets intensifiering, liberalisering, 

framväxten av en ”flexibel” arbetsmarknad och kvinnors förändrade socioekonomiska 

ställning och ökade betydelse som arbetskraft och konsumenter identifieras som relevanta 

historiska kontexter. Vilka löften och frigörelser, och vilka nya former för disciplinering och 

kroppsreglering, ryms i talet om hälsa, och hur är det kopplat till kön? Genom den 

systematiska historiska studien belyses hur hälsomarknaden under perioden förhållit sig till, 

införlivat eller modifierat inslag från, för att ta några exempel, bodybuildingens 

instrumentella och fragmentiserade kroppssyn och muskulösa (mans-)ideal (Johansson 1998; 

Söderström 1999), 1980- och 1990-talens debatter om ätstörningar och stress (Bordo 1993; 

Johannisson 2002) eller 2000-talets österländskt influerade och feminiserade ”wellness” med 

yoga, massage, spa etc. (Shome 2012). 

 

Områdesöversikt 

Historisk forskning har belyst hur den sunda befolkningen i mellankrigstidens Sverige blev ett 

överordnat mål för social- och välfärdspolitik. Här fanns en patriarkal styrningsform där 

medborgaren skulle upplysas. Under följande decennier individualiserades hälsan dock allt 

mer, och statens sätt att tala till och om medborgaren blev mindre föreskrivande. Individen 

sågs som ansvarig för att förebygga ohälsa, parallellt med att nedskärningar skedde i hälso- 

och sjukvårdssektorn (Palmblad & Eriksson 1995; Johannisson 1997, Olsson 1999). Denna 

historiska forskning har dock utgått från statligt material och utredningar. Därmed har den, 

menar jag, förbisett att hälsodiskursens agenda allt mer kommit att sättas av kommersiell 

hälsomarknad och i medier, snarare än av myndigheter, i kampanjer, folkrörelser eller 

upplysning i skolorna.  

 

Samtidigt saknas empirisk forskning om hälsans och träningens expansion som kulturella och 

allt mer kommersiella fenomen. Det gäller inte bara i ett svenskt sammanhang utan även 

internationellt, då huvuddelen av forskningen är sociologisk och samtidsinriktad. Ett 

framväxande forskningsfält talar om ”healthism” (hälsoism) som en för samtiden utmärkande 

ideologi. Hälsoism har definierats som del av senmodern nyliberalism, där makt handlar om 

reglering av individuella val snarare än om direkta (statliga) föreskrifter och där hälsa och en 

vältränad kropp blivit livsstilsmarkörer och metaforer för det goda livet. Betoning av 
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personligt ansvar får, menar vissa forskare, till följd att bristande hälsa, inte minst övervikt, 

ses som ett individuellt misslyckande (Björklund 2008; Dworkin & Wachs 2009; LeBesco 

2011; Sandberg 2004).  

 

Mellan dessa två forskningslägen bidrar mitt projekt med en systematisk historisk analys av 

förändringsprocesser under ca 45 år. Den historiska studien kan peka på kontinuitet, t.ex. är 

föreställningar om kroppen som en avspegling av inre kvaliteter inte, som ibland görs 

gällande, historiskt nya (Gilman 1985, Ekenstam 1993). Förändringsperspektivet fördjupar 

förståelsen av ambivalenta kombinationer av ideal, och budskap om hälsans syfte, 

självförbättring, njutning och självkänsla. I en undersökning av hälsofrämjande åtgärder i 

arbetslivet ser Björklund (2008) en stark normalisering, där allting utanför rekommenderade, 

”normala” levnadssätt bedöms som riskbeteende och där ovilja att maximera hälsan betraktas 

som irrationell. Utrymmet för alternativa val tycks ha blivit mindre, liksom möjligheten att 

inte förhålla sig till hälsa, kost och träning (LeBesco 2011).  

 

Ett starkt kritiskt perspektiv på hälsans och träningens kulturella och ekonomiska expansion 

har filosofen Brian Pronger i Body Fascism (2002). Diet och träning är, menar han, tekniker 

genom vilka kroppens betydelser och möjligheter reduceras. Med Foucault resonerar han 

kring den sociala disciplinering via kroppen som bärs fram av hälsans professionalisering och 

fitnessindustrin, vilket leder till marginalisering av de som inte passar in eller som utmanar 

hierarkierna, till tränings- och ätstörningssjukdomar och fixeringar. Fysiologins språk 

objektifierar kroppen och riktas mot maximering av prestationer; en resursanvändning som 

överenstämmer med det moderna kapitalististiska, högteknologiska samhället. Med 

utgångspunkt i Heideggers filosofi resonerar Pronger om hur betoning av egenkontroll bortser 

från människors fundamentala beroende av varandra. Det löfte om suveränitet som ges 

innebär i själva verket fullständig underkastelse, och är därför enligt Pronger fascistiskt.   

 

I det svenska sammanhanget bör Wilhelm Kardemarks avhandling i religionsvetenskap 

nämnas. Här görs två historiska nedslag i svenska hälsotidskrifter, på 1910-talet och år 2009, i 

vad som benämns ett ”livsåskådningsvetenskapligt perspektiv”. Han konstaterar att hälsan 

mellan dessa två tidpunkter går från en luthersk kallelsebetonad och maskuliniserad betoning 

av kollektiv och nationell plikt till att förstås som mer individuellt ansvar och som ett 

feminiserat område. Nedslagen vid två tidpunkter under en 100-årsperiod medger dock inte 

någon belysning av expansions- och färändringsprocesser.   

 

Mot bakgrund av en historia där kvinnors fysiska aktivitet, muskelutveckling och deltagande i 

idrottstävlingar varit omstridd och kontroversiell (Cahn 1995; Hargreaves 1994; Heywood 

1998; Tolvhed 2008), innebar 80-talets gymping/fitnesskultur någonting nytt och potentiellt 

frigörande. Heywood & Dworkin (2003) har knutit framväxten av ett atletiskt kvinnoideal 

sedan 1980-talet till kvinnors ökade betydelse som konsumentgrupp. Att den vältränade 

kvinnokroppen tagit plats inom ”mainstream” reklam och modefotografi utmanar, menar de, 

traditionella föreställningar om kvinnlig svaghet och underlägsenhet. Även om kroppsideal 

alltjämt formuleras utifrån genus innebär den atletiska kvinnans ökade kulturella synlighet en 

omdefiniering av femininiteten, då hon på ett väsentligt sätt skiljer sig från “waify Calvin 

Klein or silicon-enhanced Victoria’s Secret models”. (Heywood & Dworkin 2003: xxix). 

Newman (2007) finner i sin studie av hälsomagasin i Australien en positionering av ”healthy 

femininity”, med betoning av äkthet och naturlighet, som vänder sig mot en i samhället 

dominerande, förment ytlig skönhetskultur med mindre sunda förtecken. Hon ser i detta en 

form av – om än begränsad – samhällskritik. 
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Alla ser dock inte lika positivt på utvecklingen, och kritiker har invänt att objektgörande av 

kvinnokroppen kvarstår. Dworkin & Wachs Body Panic (2009) är den enda mer omfattande 

empiriska studien av hälso- och träningsmagasin jag funnit. De pekar på att könsdikotomin, 

trots objektgörandet av manskroppen och ett mer vältränat kvinnoideal, kvarstår i 2000-talets 

amerikanska magasin. De finner en genomgående kontrastering mellan kvinnans lilla, om än 

fasta (”toned”), kropp mot mannens större och mer muskulösa kropp. Enligt Susan Bordo är 

den vältränade, framgångsrika kvinnan idealsubjekt för en nyliberal postfeminism som utgår 

från att feministisk kamp inte längre behövs. Idealet döljer att kvinnors förutsättningar är 

olika, och frigörelsen blir endast för de resursstarka. (Bordo 1993; Markula 2001).  

 

Samtidigt som kvinnor börjat träna framträder en ökande estetisering och ett objektgörande av 

manskroppen, med hårdnande attityd mot slapphet och övervikt (Monaghan 2008). Nya 

former av maskulinitet, innefattande mer fokus på utseende men också med mer diversifierade 

mansideal, har vuxit fram och formats i relation till en nischad träningsmarknad. Dessa måste 

på ett övergripande plan förstås i relation till omvandling av genusrelationer och förändrade 

socioekonomiska förutsättningar i det senmoderna konsumtionssamhället. (Connell 2008, 

Ricciardelli, Clow & White 2010). 

 

Jennifer Smith Maguire (2008) analyserar fitnessfältet som tätt knutet till tjänstesamhällets – 

med dess betoning av utseende och ungdomlighet – professionalisering och tillväxt, och som 

en slags träning i ekonomistisk konsumtionsrationalitet där subjektet lär sig att se sin träning 

och diet som investeringar som ger social utdelning. Fitnessdiskursen produceras av, och 

riktar sig till, en bemedlad medelklass för vilken det egna kroppskapitalet har ett ”bytesvärde” 

i arbetsliv och sociala relationer (Bourdieu 1984). Fitnessfältet bidrar därmed, menar hon, till 

att förstärka skillnader avseende hälsotillstånd i olika befolkningsskikt, och betoningen av 

individuellt ansvarstagande vänder fokus från samhällets ansvar för att t.ex. uppmuntra nyttig 

diet och fysisk aktivitet genom ekonomiska subventioner, byggande av cykelbanor. Smith 

Maguire ansats att koppla betoningen av ständig förändring och förbättring av kroppen till 

konsumtionssamhället framstår som relevant och fäster uppmärksamheten på 

klassperspektivet, men jag vill i min studie också undersöka hur de former som detta tar sig 

genomsyras av genus.  

 

Projektbeskrivning 

Teoretiska utgångspunkter 

Medan Weber (1978) betonade religiös asketism som avgörande för kapitalismens framväxt, 

har den sena kapitalismen menats utmärkas av njutning, fritid och konsumtion. Men här finns 

en ambivalens mellan självdisciplinering och hedonistiska konsumtionsimperativ, då det 

individuella uttrycket ibland tycks innefatta, rentav förutsätta, rigorösa diet- och 

träningsregimer (Featherstone 1991; Turner 2008; Schilling 2003). Med Foucault betraktar 

jag i detta projekt makt som internaliserad självövervakning, en vardaglig mikromakt riktad 

mot människors sätt att tänka, känna och uppfatta sig själva för vilken kroppen är central 

(Foucault 1987; 1980). Nikolas Rose diskuterar den betoning av individuellt ansvar genom 

valfrihet som är karakteristisk för nyliberalismens styrningsform, och menar att sociopolitiska 

ärenden och problematiker nu organiseras som hantering och minimering av risker och hot 

mot livsstil och konsumtion (Rose 2000: 337). I hälsoimens tidevarv är det centralt för det 

goda medborgarskapet att ständigt arbeta för att bibehålla och förbättra sin hälsa. Genom 

processer av normalisering och reglering pekas det avvikande ut, definieras och mäts (ett 

exempel kan vara användning av BMI, Body Mass Index) (Foucault 1987; Sandberg 2004; 
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Nilsson 2011). I ett allt mer decentraliserat samhälle, där traditionella institutioner har 

upplösts, blir mikromakt allt mer betydelsefull och sociala normer omvandlas till personliga 

begär, inte minst via massmedier (Deleuze 1992). 

 

Centralt för detta projekt är genus- och medieteoretiska utgångspunkter, där medierade 

kroppar, liksom faktiska, tränande kroppar, betraktas som del av historiska könsskapande 

processer som de både formas av och är formande för (Connell 1987; Butler 1998; Tolvhed 

2008). Medier ses som medskapare av verkligheten och av människors identiteter. 

(Fairclough 1995; Mills 2004, Tolvhed 2008). Men inflytelserika röster från ”andra vågen” 

som Susan Bordo och Angela McRobbie, liksom vänsterröster från en yngre generation som 

filosofen Nina Power, avfärdar det nyliberala hyllandet av den framgångsrika 

individen/kvinnan och den postfeministiska uppmaningen att satsa på sig själv – inklusive 

”investeringar” i utseendet – som i grunden antifeministiska. (Bordo 1993; McRobbie 2009). 

 

Föreliggande projekt placerar sig inom ramen för denna vetenskapliga diskussion, och genom 

analysen av hälsa och träning belyses senmoderna maskuliniteteter och femininiteter som 

potentiellt såväl frigörande/subversiva som disciplinerande/förtryckande. Jag utgår från 

teoretiseringar av kön som, i enlighet med den “tredje vågens” feminististiska kulturstudier, 

inrymmer det senmoderna kapitalismens såväl möjligheter som begränsningar och begär, 

liksom det intersektionella samspelet med andra maktdimensioner som klass och etnicitet 

(Hall 2005: 56, Heywood & Dworkin 2003: 65). Ett exempel är Halberstams begrepp “female 

masculinity”, där en vältränad kvinnokropps populärkulturella synlighet kan ses som 

(könmässigt och sexuellt) subversiv och könsöverskridande (Halberstam 1998: 45).  

 

Metod och material 

Tyngdpunkten i projektet är delstudie 1, analys av tidskriftsmaterial. Sju stycken 

marknadsledande publikationer med spridning vad gäller ålder, kön och inriktning har valts 

ut. För de publikationer som funnits med tillbaka i tiden kommer ca var femte årgång att 

studeras. Bland magasin med kvinnor över 30-35 som uttalad målgrupp undersöks från 1970 

Hälsa (1940-, utges av Hälsofrämjandet) samt fr.o.m. 1979 Må Bra (1979-). För en yngre 

kvinnlig målgrupp undersöks I Form (1987-). Vidare studeras ett löpningsmagasin startad 

1979 med namnet Jogging, som från 1982 heter Springtime och från 2007 Runner’s World. I 

kategorin hård träning och kraftsport med män som huvudmålgrupp finns ett magasin som 

under perioden byter namn två gånger, från Hercules (1970-1987) till B & K Sports 

Magazine, (1989-2004) och idag Body Magazine (2005-). Två nytillkomna publikationer 

studeras för att belysa magasinmarknadens dagsaktuella utveckling: Aktiv träning (2009-) 

med män som uttalad målgrupp, samt Aftonbladets hälsobilaga Wellness (2011-), ett 

”livsstilsmagasin” med stor upplaga och uttalat syfte att föra fram en ny syn på hälsa.  

 

En kvantitativ innehållsanalys av dessa tidningar görs inledningsvis. Denna riktas dels mot 

bildmaterialets representationer: kön, ålder, etniska markörer, representation av kroppen 

(rörelse, miljöer, aktivitet/passivitet, vilken form av aktivitet, synlig ansträngning utifrån t.ex. 

ansiktsuttryck eller spända muskler, vilka delar av kroppen som syns, leenden, 

kroppspositioner, kameravinkel). Artiklarna ordnas även i teman för att ge en översikt över 

relationen mellan olika typer av inslag, till exempel viktreducering, styrketräning, löpning, 

produktpresentation, recept etc., hur detta skiljer sig åt mellan publikationer och förändras 

över tid (jfr. Tolvhed 2010b).  
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Denna kvantitativa översikt utgör ett stöd för det som är fokus i delstudie 1: den kvalitativa 

analysen. Tidningarna läses i sin helhet, men särskilt uppmärksammas rubriker och ingresser 

samt bilder och bildtexter. Utgångspunkten är genealogisk, dvs. frågar vad som är nytt 

respektive lever kvar från tidigare tidsperioder och på vilket sätt. Jag använder Prongers 

begrepp deskription (frågor som: hur beskrivs kroppen, t.ex. vikt, ålder, formstatus, och vilka 

mål och värden tillskrivs den, som t.ex. bättre relationer/sex, plattare mage, ökad fysisk 

prestationsförmåga eller mer energi åt vardag/arbete, ökad självkänsla etc.), och preskription 

(här skrivs kroppens framtid samman med fitnessteknikerna t.ex. i planer och scheman för 

diet och träning, men även mer abstrakta preskriptioner om livsförbättring, vilka värden som 

ska uppnås). (Pronger s. 153- 156)  

 

Då genus skapas relationellt blir det metodologiskt centralt att jämföra läsartilltal och 

representation (Fairclough 1995; Hirdman 2001) i de olika magasinen. Vilken kunskap och 

vilka egenskaper tillskrivs läsaren, vilka kollektiv konstrueras /inte/? Vilka reglerande 

visuella och textuella tekniker och narrativa strukturer kan urskiljas i materialet, t. ex. 

uppmaning, skuldbeläggande eller framgångsberättelser? (Huhmann & Brotherton 1997; 

Tolvhed 2008). Den intersektionella utgångspunkten bidrar till att fästa uppmärksamheten på 

samvarians mellan maktdimensionerna genus, klass och etnicitet och hur detta eventuellt 

förändras över tid. (Mills 2004; Tolvhed 2008).  

 

I delstudie 2 undersöks träningssajter på internet under åren 2014 och 2015. Internet är i vår 

samtid ett allt viktigare forum för samtalet om hälsa och träning, varför artikelmaterial, 

bloggar och diskussionsforum studeras. Denna delstudie fångar upp erfarenheter och röster 

från hälso- och träningsområdets aktörer/subjekt och deras förhållningssätt till hälsa, träning 

och (könade) kroppsideal. De tre sajter som studeras är www.fitnesscross.se, www.jogg.se 

samt www.body.se (med inriktning mot fitness, löpning respektive tung 

styrketräning/bodybuilding). Samtliga är användarinteraktiva genom ”communities”, 

diskussionsforum och kommentarsfunktioner. Diskussionsforum är inte utsatta för samma 

redaktionella urvalsprocess som magasinens insändarsidor, utan är ett mer oförmedlat samtal 

mellan aktörer. Vilka identifikationsprocesser skapas här, finns det ett (eller kanske flera) 

”vi”? Hur förhåller människor sig till hälsans ökade betydelse, kommersialisering och närvaro 

i vardagen? Finns det en diskussion kring kroppsideal och vad utmärker i så fall denna?  

 

Tidplan, genomförande och projektorganisation 

2014: Inläsning av forskningsläge och teori, genomgång och analys av hälsotidningsmaterial 

och material från sociala medier. 

2015: Fortsatt genomgång och analys av hälsotidningsmaterial och material från sociala 

medier. Den kvantitativa översikten färdigställs. En artikel skrivs, för publicering i 

internationell peer-review tidskrift. 

2016: Resultaten skrivs samman, monografi färdigställs. 

Projektets material är lättillgängligt då tidningsmaterialet finns på Kungliga biblioteket och 

diskussionsforum på nätet kan följas fortlöpande. Resultat kommer ett presenteras vid minst 

en nationell och en internationell konferens. En artikel färdigställs under projekttiden, för peer 

review-publicering i internationell genus- eller historievetenskaplig tidskrift. Slutredovisning 

av projektet sker i form av en monografi på svenska.   

 

Betydelse 

Min forskning befinner sig i de överlappande fälten genus-, kultur- och idrottshistoria. Idrott 

och fysisk aktivitet framstår alltjämt som försummade inom såväl kultur- och genusforskning 
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som i den historievetenskapliga. Men med tanke på den centrala betydelse som föreställningar 

om kvinnokroppen som svag och bristfällig har haft för legitimering av kvinnors sociala 

underordning, har studier av fysisk aktivitet mycket att bidra med inte minst genushistoriskt. 

(Osbourne & Skillen 2010, Tolvhed 2012). Hälsa och träning har under senare decennier 

blivit allt mer (populär-)kulturellt och samhällsekonomiskt framträdande, och detta projekt 

analyserar ett centralt paradigmskifte som skett från ca 1970 vad gäller organiseringen av 

fysiska aktiviteter och formande av kroppar och karaktärer.  

 

Jag menar att området hälsa/träning/”fitness” utgör en ingång till, och central del av, de 

senaste decenniernas förändringsprocesser vad gäller manligheter, kvinnligheter och 

genusrelationer. Projektet ger här en systematisk empirisk belysning. Det förhåller sig till 

inomvetenskapliga diskussioner kring till exempel hur ökad sexualisering/kroppsfixering 

bland män kan förstås och till den ständigt aktuella diskussionen om representationer av 

kvinnlighet och kvinnokroppen inom genusforskningen. Utöver den vetenskapliga betydelsen 

är jag också, utifrån tidigare erfarenheter av medialt intresse för genusperspektiv och idrott, 

övertygad om att detta projekt kan väcka uppmärksamhet i medier och samhällsdebatt. 

Studien ger perspektiv på aktuella diskussioner kring t.ex. ”vällevnadssjukdomar” och ökande 

överviktstal, men också kritiken mot ”hälsohets” och ett eventuellt ökande fokus på kropp, 

hälsa och utseende i samhälle och arbetsliv. 

 

Preliminära resultat 

Några begränsade och översiktliga nedslag i källmaterialet har gjorts, dels i tidningen Hälsa 

åren 1970, 1980 och 1990, dels i samtliga sju publikationer i dag (2012-2013). Genom det 

historiska perspektivet blir det tydligt att intresset för hälsa och diet inte är nytt, inte heller 

föreskrivandet av rationell kroppsträning; det nya är snarare omfattningen och 

kommersialiseringen av detta. I Hälsa 1970 och 1980 syns en idealisering av vikingar och 

naturfolk och en kritik av moderna samhället med dess materialism, ytfixering och 

miljöförstöring. De hälsomedvetna framställs ibland som en förtrupp som går i bräschen för 

det nya. Det tas stark ställning i frågor som hotar såväl samhälle som individ: mot miljögifter, 

atomkraft, tobak och alkohol, för biodynamiskt jordbruk, hälsokost, löpning, vandring och 

gymnastik. Från år 1980 syns större fokus på kroppsträning, samtidigt som en begynnande 

rörelse bort från samhällsengagemanget kan anas. Risker mot samhället, som miljöförstöring 

och krig, lämnar plats åt hotbilder kring den egna kroppens sjukdom och ohälsa. Detta tyder 

på en slags frånkoppling av kontexterna.  

 

Nedslagen tycks således bekräfta den förskjutning över tid från hälsa som samhällets ansvar 

till individens som forskningsläget pekar mot. Närmare studier behövs dock för utveckling av 

diskussionen om hälsoism som en ideologi för ett ”post-politiskt” tillstånd, där de lösningar 

som erbjuds för problem som stress i samhälle och arbetsliv, svåruppfyllda kropps- och 

skönhetsideal, ökande överviktstal, sjukdomar och hotande miljöproblem är individuella och 

riktade mot den egna kroppen och hälsan (Smith Maguire 2008 s. 194-195, 205). Här kommer 

en närmare analys att göras av vilken förståelseram som problematiker sätts in i – individuell, 

familjerelaterad, samhällelig? – och vilka åtgärder som föreskrivs för deras lösning. 

 

Hälsotidningarnas feminisering framträder tydligt inte minst i bildmaterialet, där naturbilder 

och fotografier på barn i Hälsa 1970 och 1980 idag, med undantag för magasin som explicit 

riktas till män, har ersatts av bilder på leende, smala kvinnor som ofta tycks ha ett 

“kaukasiskt” utseende. Översikten av samtida magasin pekar mot att Dworkin och Wachs gör 

en alltför grov förenkling då de talar om en upprätthållen genusdikotomi; jag menar att den 
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expanderande träningsmarknaden rymmer fler nyanser och positioner än så. Synen på träning 

och hälsa, kroppsförståelser och -ideal för både mans- och kvinnokroppar är inte identisk i 

magasin för löpning jämfört med kvinnotillvända hälsomagasin eller bodybuildingtidningar. 

Här behövs en mer ingående analys som uppmärksammar även andra sociala dimensioner än 

genus. Hur kan detta relateras till klass och till, exempelvis, olika maskuliniteters kamp om 

kulturell hegemoni (Connell 2008)? En spännvidd förefaller också finnas för kvinnor, men 

möjligt är att den uppsättning av maskulina positioner som möjliggörs är mer omfångsrik. 

Den stigmatisering som historiskt sett har riktats mot idrottskvinnan finns inte här, men jag 

ser möjligheter att resonera kring andra former och uttryck för könsdikotomisering. Som 

exempel kan anföras teman som jag själv i tidigare forskning har urskilt som kontroversiella 

för kvinnor och kvinnokroppen: prestationsinriktning, tävling, kraftfull rörelse i rummet, 

svett, muskler och ansträngt ansiktsuttryck. (Tolvhed 2008). 

 

De empiriska nedslagen aktualiserar, i relation till forskningsläget, frågor om vilken relation 

till samhälle och medborgarskap som konstrueras här, för män och för kvinnor och med 

hänsyn till klass, etnicitet och sexualitet. Vilken roll spelar ett expanderande hälsofält, på en 

övergripande nivå, i rörelsen från kollektiva problemlösningar – välfärdssamhällets, men 

också de historiska rättighetskamper som förts av arbetar-, kvinno- och HBT-rörelserna? Hur 

kan spänning mellan “the ascetic ethic of hard work” och “the aesthetic ethic of indulgence” 

(Smith Maguire 2008: 22) förstås i förhållande till den senmoderna kapitalismen? Blir hälsa 

och träning rentav ett intimiserat och avskärmat rum, där riskerna i omgivningen uppvägs och 

balanseras på individnivå?  

 

Internationellt och nationellt samarbete 

Jag ingår i ett antal forskarnätverk inom genus-, kultur- och idrottsforskning. På det 

internationella idrottshistoriska fältet har jag deltagit i flera workshops, konferenser och 

antologisamarbeten. På Stockholms universitet deltar jag i forskningsseminarierna för 

genushistoria, idrottshistoria samt genusvetenskapens högre seminarium. Samarbete och 

utbyte har etablerats med etnologen Karin Lindelöf kring hennes forskningsprojekt om 

tjejlopp som kulturellt fenomen.   
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