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Sammanfattning
Denna uppsats baseras på en explorativ studie där syftet är att undersöka hur kvinnor ser på
skillnader mellan manliga och kvinnliga träningskläder, vilka träningskläder de väljer, samt
hur träningskläder påverkar träningsupplevelsen. Ett frågeformulär skapades och skickades ut
via sociala medier för att samla in empiri. Formuläret riktade sig endast till kvinnor som fyllt
18 år och som utförde någon form av träning. Både kvalitativ och kvantitativ data har
använts. Resultatet av de 51 svar som samlades in visar att kvinnor upplever tydliga
skillnader mellan manliga och kvinnliga träningskläder. Respondenterna ansåg att manliga
träningskläder ofta har fokus på komfort och funktion medans kvinnliga har fokus på
utseende och form. Vidare i resultatet visar det att träningskläderna har stor betydelse för
träningsupplevelsen och kan både begränsa och främja den. Slutsatsen som kan dras av
studien är att respondenterna upplever skillnader hos manliga respektive kvinnliga
träningskläder och att specifika aspekter av kvinnliga träningskläder kan påverka
träningsupplevelsen både positivt och negativt.



Förord
Vi vill tacka institutionen för kost- och idrottsvetenskap (IKI), vår handledare samt deltagarna
i studien som denna rapport baseras på, utan er hade inte detta varit möjligt.

Tabell 1. Författarnas bidrag

Arbetsuppgift Procent utfört av
Julia/Märta

Planering av studien 50/50

Litteraturundersökning 50/50

Datainsamling 50/50

Analys 50/50

Skrivande 50/50

Layout 50/50
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Introduktion
Kläder kan vara både ett hinder och en motivator för att vara fysiskt aktiv och det finns flera
faktorer som kan påverka upplevelsen avseende kläder och fysisk aktivitet, däribland
komfort, preferenser, funktion och träningsmiljö (Hauf, 2016). Det finns en betydande mängd
evidens som framhåller hälsofördelar med att vara fysiskt aktiv. Forskning visar dock att det
fortfarande finns stora könsskillnader gällande deltagandet i fysisk aktivitet, vilket leder till
att kvinnor i större utsträckning än män går miste om dess hälsofördelar (Seal m.fl., 2022).
Att analysera den sociala ojämlikheten i hälsa ur ett könsperspektiv är viktigt då kvinnor
generellt sett rapporterar mer ohälsa än män (Gisselman m.fl., 2018). Vidare hävdar
Gisselman m.fl (2018) att det kan förklaras av teorin om genussystemet, där individer som
värderas lägst i samhället även upplever mer ohälsa. Genussystemet är en struktur som
bygger på isärhållandet av manligt och kvinnligt, samt hierarkin där mannen/det manliga är
norm (Hirdman, 1988). Detta visas bland annat genom handling, men även genom det yttre i
form av utseende och kläder Rydström (2021).

Enligt Jeffreys (2015) finns det en tydlig uppdelning mellan manligt och kvinnligt mode.
Ingen tidigare forskning har dock hittats som visar kvinnors uppfattning av könsskillnader i
specifikt träningskläder. Då kläder är det som ligger närmast kroppen och i stor utsträckning
påverkar den totala upplevelsen när kroppen är i rörelse är det gynnsamt att ha korrekt
anpassade träningskläder för att främja en god träningsupplevelse och därmed även
upprätthålla ett långsiktigt träningsbeteende (Hauf, 2016). Med bakgrund av detta har vi i den
här studien valt att undersöka hur kvinnor ser på uppdelningen av träningskläder riktade till
män respektive till kvinnor, vilka träningskläder de väljer och vilka komponenter hos
träningskläder kvinnor upplever främjar alternativt begränsar träningsupplevelsen.

Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att undersöka hur kvinnor upplever den uppdelning som finns mellan
träningskläder riktade till män respektive träningskläder riktade till kvinnor, vilka
träningskläder de väljer, samt hur de anser att träningskläderna påverkar deras
träningsupplevelse.

1. Hur ser kvinnor på uppdelningen mellan kvinnliga och manliga träningskläder?
2. Hur beskriver kvinnorna sina träningskläder och anledningen till dessa val, utifrån

utseende, komfort och funktionalitet?
3. Hur anser kvinnorna att träningskläderna påverkar deras träningsupplevelse?
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Bakgrund
I bakgrunden presenteras den teoretiska referensram som använts samt tidigare forskning
inom ämnet.

Teoretiskt ramverk
Den teori som används genom studien är genusteorin. Genusteorin bygger på en struktur av
kön som bygger på isärhållandet av manligt och kvinnligt, samt hierarkin där mannen/det
manliga är norm och där kvinnan är underordnad mannen. Strukturen har i kvinnors
frihetsrörelse kommit att kallas patriarkatet. Isärhållandet visar sig i föreställningen mellan
det manliga och det kvinnliga i både fysisk och psykisk ordning, via bland annat isärhållandet
av sysslor, platser, egenskaper eller kläder. Enligt genusteorin finns en skillnad mellan kön
och genus, där kön innebär det rent biologiska medan genus syftar på den kulturella
konstruktionen av kön. Genus innefattar de föreställningar, normer, beteenden och
värderingar som finns om de olika könen, vilka är bestämda av samhället som regler för hur
ett specifikt kön ska agera och se ut (Hirdman, 1988). Dessa föreställningar skapas i stort i
samhället men finns även i mer lokala former som exempelvis arbetsplatser (Hirdman, 2001).
Enligt Gisselmann m.fl. (2018) är det processen av socialisering under uppväxten som skapar
en genusidentitet och en jaguppfattning. Socialiseringsprocessen bygger på de samhälleliga
föreställningar som finns om manligt respektive kvinnligt. Antagandena om hur en kvinna
respektive en man ska agera skapar förväntningar på individen, och i de fall individens
beteende stämmer överens med dess genus upprätthålls systemet och dess normer (Gisselman
m.fl., 2018).

Rydström (2021) beskriver att samhället är medvetna om att alla kvinnor inte är likadana men
att människan utgår från att en kvinna är just kvinna för att det finns något specifikt kvinnligt
som definierar henne. Om en kvinna inte håller sig inom ramen för vad som anses vara
feminint finns det risk att bli ifrågasatt (Eriksson, 2020). De kvinnor som visar en lagom
mängd av manliga egenskaper hyllas, medan män som visar kvinnliga egenskaper ofta
nedvärderas. Därav är en viktig del i den traditionella mansrollen att distansera sig från de
egenskaper som anses feminina (Gisselmann m.fl., 2018).

Tidigare forskning
Kulturella ideal

Tidigare studier tyder på att kvinnor tenderar att utvärdera sina egna kroppar mot kvinnliga
kroppar som anses attraktiva sett till det kulturella idealet (Prichard & Tiggemann, 2008). Det
kulturella idealet innebär en ideal bild av hur människokroppen bör se ut på en viss plats och
tid genom historien. Det kulturella idealet skapas genom en medveten eller omedveten
process som sker mellan människor som försöker influera andras uppfattningar om
exempelvis kläder (Christel, 2012). Hauff (2016) beskriver att kvinnors val av träningskläder
till viss del vägleds både medvetet och omedvetet av den sociokulturella norm där kvinnor
vill vara önskvärda. Standarden för hur en kvinna rent fysiskt ska se ut har länge inneburit en
tonad fysik, vilket innebär en muskulös kropp med låg fettprocent. Även mäns standard
innebär en låg fettprocent och en muskulös kropp, i synnerhet överkroppen (Leit, m.fl., 2001;
Thompson, m.fl., 1999). På senare tid har man dock sett ett skifte i det kulturella idealet hos
kvinnor, från att idealisera en smal kropp till att övergå till ett mer kurvigt ideal med fokus på
smal midja och bredare höfter (Hunter m.fl., 2020). Skillnader har även visats i hur kvinnor
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respektive män föredrar att träna när de tränar på gym. Fler kvinnor föredrar att träna ben och
säte medans män lägger mer tid på att träna överkropp (Johansson, 1998).

Även om smalhet varit en av nyckelfaktorerna för den kvinnliga figuren under det senaste
århundradet, så anses idealet dessutom ha blivit mer fokuserat på en intensifierad version av
hälsosam och aktiv kvinnlighet (Horton m.fl., 2016). Detta är något som bekräftas av
Berggren Torell (2011) som framställer att skickliga och vackra kroppar ofta betraktas som
hälsosamma. Vidare framhåller Berggren Torell att kläder kan hjälpa till att forma kroppar
enligt rådande skönhetsnormer och rent materiellt konstruera kroppar för att ge ett intryck av
att vara hälsosamma och högpresterande. En studie utförd av Seal m.fl., (2021) där de
undersökt inaktiva kvinnors rädsla för att bli bedömda i en träningskontext visar att kvinnors
upplevelser är påverkade av den rådande sociala konstruktionen av hur den ideala kroppen i
rörelse bör se ut. Kvinnorna upplevde även en högre rädsla för att bli bedömda i miljöer där
de kände att deras kroppar inte passade in. Även språket och värderingarna för fysisk aktivitet
som betonas i media såväl som i organisationen och utövandet av fitnesskulturer tenderar att
gynna hårda kroppar och förmåga framför mjuka kroppar (Rich och Mansfield, 2019).

Könsskillnader i klädval

Tidigare forskning visar att det finns könsskillnader kring i vilken utsträckning kläder främjar
komfort och rörelse kontra obehag och distraktion, samt att detta anses ha tydliga
konsekvenser för kvinnors livskvalitet. Bland annat visar en studie utförd av Engeln och Zola
(2021) att kvinnor i större utsträckning än män bär kläder som är obekväma, distraherande
och/eller begränsande. De största skillnaderna mellan män och kvinnor har visats vara att
kvinnor mer frekvent bär obekväma eller smärtsamma skor samt kläder som är distraherande
eftersom de kräver kontinuerlig tillsyn eller justering. En annan stor könsskillnad ansågs vara
att bära kläder som lämnade röda märken på kroppen, där över hälften av de tillfrågade
kvinnorna men endast 12% av männen rapporterade att de bar den typen av kläder. En
potentiell orsak till detta ansågs vara att kvinnors kläder mer sannolikt är formsydda till
skillnad från männens. Föreställningen om att olika kläder kopplas till olika könstillhörighet
antas även kunna provocera fram en ständig oro över kroppens utseende (Engeln & Zola,
2021). Vidare tycks manligt mode i stor utsträckning vara mer funktionellt och komfortabelt
än kvinnligt mode (Jeffreys, 2015). Jeffreys hävdar att manligt mode sällan inkulderar
icke-användbara “fusk-fickor”, utskärningar för att avslöja hud eller åtsittande kläder som
begränsar rörelsefriheten. Dessa element är dock vanliga inom kvinnligt mode (Jeffreys,
2015). Liknande resultat har även skådats av Martin (1998) som under en semi-strukturerad
observationsstudie på fem olika förskolor konstaterade att flickornas kläder i större grad än
pojkarnas var distraherande och begränsade rörligheten.

En del av att upprätthålla genussystemet anses vara läran om att pojkars kroppar är till för att
göra saker, medan flickors kroppar är till för att bli tittade på  (Engeln och Zola, 2021).
Påståendet ligger även i linje med Murnen m.fl. (2016) som framhåller att “boys act and girls
appear”. Dessa klyftor återspeglas i sin tur i könsuppdelade klädval där det har visat sig att
unga män ofta fokuserar på att kläderna ska vara praktiska, funktionella och komfortabla,
medan unga kvinnor rapporterar att de blir mer motiverade av faktorer som passform,
utseende och stil (Engeln & Zola, 2021; Frith & Gleeson, 2004; Taylor & Consenza, 2002).
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Träningskläder och träningsupplevelse

Vid fysisk aktivitet och träning används ofta kläder som är anpassade för att vara funktionella
och komfortabla under aktiviteten. Termen träningskläder (eng. sportswear) började
användas under mitten av 1900-talet för att beskriva de olika typer av plagg som bärs under
sportaktiviteter. Träningskläder är generellt en åtsittande genre av kläder, där estetiken från
början utvecklats av danskläder. Träningskläder används bland annat vid deltagandet i sport,
träning eller vid en aktiv fritid (Horton m.fl., 2016). Många träningsklädföretag samarbetar
med textiltillverkare för att ta fram material och teknologier för att underlätta utövandet av
den specifika aktiviteten. Kläder och tyger har designats bland annat för att förbättra den
sportsliga prestandan samt för att hålla idrottaren sval, varm eller torr under aktiviteten
(Barton, 2015). Begreppen träning och fysisk aktivitet används i texten där träning syftar på
den aktivitet (konditions-, styrke- och rörlighetsträning) som utförs i prestationshöjande syfte,
och där fysisk aktivitet innebär den motion som utförs i rekreationssyfte. FYSS (2017) menar
att fysisk aktivitet är stärkande för majoriteten av kroppen. Det stärker hjärta, muskler,
blodkärl, skelettet och immunförsvaret. Den fysiska förmågan förbättras och påverkar de
kognitiva faktorerna, det minskar stress och ökar koncentrationsförmågan. Inte nog med att
fysisk aktivitet påverkar hälsan och livet på ett positivt sätt så minskar även riskerna för att
drabbas av sjukdom, exempelvis hjärt-kärlsjukdom, cancer, diabetes och demens.
Sammanfattat ger fysisk aktivitet många hälsofördelar både fysisk och psykiskt och ökar
välbefinnandet.  

För att upprätthålla en långsiktig fysisk aktivitet anses en viktig faktor vara en positiv
träningsupplevelse. Bland annat föreslås en positiv träningsupplevelse kunna leda till ökad
självförmåga (eng. self-efficacy) och motiverande beteendeintentioner som i sin tur kan leda
till en ökad träningsmängd (Hauf, 2016). Samtidigt anses negativa upplevelser kopplat till
fysisk aktivitet vara en orsak till inaktivitet (Toscos m.fl., 2011). Aaltonen m.fl., (2012)
hävdar att de viktigaste faktorerna för att främja ihållande fysisk aktivitet är motiven bakom
beteendet, däribland att aktiviteten anses vara njutbar. Liknande resultat visas i Hagberg m.fl.
(2009) studie där de som anser att det är glädjefyllt att träna är mer benägna att fortsätta
engagera sig. En positiv träningsupplevelse anses även vara relevant i motivationsfasen av
förändringar i träningsbeteende (Parschau m.fl., 2014).

Funktion och komfort

Kläder kan ha en rad olika funktioner. Berggren Torell (2011) konstaterar att kläder kan
påverka kroppen på ett materiellt sätt genom att underlätta eller begränsa kroppsrörelser,
likväl som de kan påverka våra sinnen, exempelvis genom att skapa en känsla av lätthet eller
säkerhet. I en studie där de undersökt vilka uppfattningar och erfarenheter fotbollsspelare och
coacher har av fotbollskläder i relation till hälsa har resultatet visat att kläder för att skydda
sig själv mot exempelvis skada och sjukdom, såsom varma byxor och benskydd,
nedprioriteras. Detta eftersom den typen av kläder anses motverka känslan av lätthet och
snabbhet, faktorer som betraktas som viktigare än de skyddande aspekterna. Kopplat till en
bredare syn på hälsa och välmående, där mentala, sociala och fysiska aspekter undersöktes
var det viktigt att kläderna kändes komfortabla, tunna och luftiga. Tighta kompressionskläder
var något som kunde påverka denna form av välmående negativt (Berggren Torell, 2011).

Tiggemann och Lacey (2009) har utfört en studie där de utforskade kopplingen mellan kläder
och kroppsuppfattning på kvinnor i olika åldrar. De viktigaste aspekterna gällande funktion
vid valet av kläder ansågs vara att de var smickrande för figuren, gav självförtroende, samt att
de var snygga och komfortabla. Komfort är något som ofta används för att beskriva både
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fysiska och psykologiska aspekter av upplevelsen av kläder (Christel, 2012). Mänsklig
komfort definieras som ett behagligt tillstånd av psykologisk, fysiologisk, och fysisk harmoni
mellan miljö och människa (Slater i Christel, 2012). Träningsklädernas komfort är även något
som beskrivs av Marsac m.fl. (2018) är viktigt för att på ett optimalt sätt kunna delta i idrott.
Engeln och Zola (2021) konstaterar att när samhället i stort ser på kvinnliga kroppar
fokuseras de ofta mer på dess utseende än hur den känns och upplevs av kvinnan själv.
Påståendet anses förstärkas av att dammodet ofta innebär tighta, korta eller lågt skurna kläder
som begränsar kvinnors förmåga att röra sig fritt. En ytterligare studie utförd av Hauf (2016),
där 12 stycken fysiskt aktiva kvinnor intervjuats angående synen på sina träningskläder i
relation till motivation och träningsmiljö, visar att träning i obekväma, ej smickrande och
icke-funktionella kläder leder till negativa känslor under träningsupplevelsen, vilket hindrar
individen från att uppleva aktiviteten till fullo. Deltagarna uttryckte även en oro för aspekter
som att exempelvis tröjan skulle glida upp eller att deras träningstights inte hölls uppe i
midjan. Dessa faktorer gjorde att de tappade fokus på den aktuella träningen och de
fysiologiska förnimmelser som kan förknippas med träningen, och istället fokuserade på sina
känslor av obehag och självmedvetenhet i kläderna.

(...) when I’m wearing my favorite workout outfit I feel better...I’m more likely to get that runner’s
high and want to keep going, versus if I just threw on an outfit, I’d maybe be like ‘oh well that’s good
enough’...   (Hauf, 2016).

Vid granskning av relationen mellan klädernas funktion och kroppsuppfattning så visar
Tiggemann och Lacey (2009) att tillfredsställelse inför sin kropp är negativt korrelerat med
att välja kläder som kamouflerar. Gällande funktion och självkänsla har forskning visat att
kvinnor med högre självkänsla är mindre benägna att använda kläder för att dölja och mer
benägna att använda kläder för att sticka ut ur mängden. De som på något sätt avviker från
det rådande kulturella idealet anses ställas inför ett val att antingen använda kläder som
kamouflerar för att minimera skillnaden, eller att betona och individualisera skillnaderna.
Nivån av självkänsla tycks vara avgörande för vilket val som görs. Sammanfattningsvis anses
kvinnor i stor utsträckning välja kläder med funktion att hantera och förbättra sitt utseende
och sin självpresentation, samt för att förstärka sin självkänsla (Tiggemann & Lacey, 2009).

Objektifiering och självpresentation

Tidigare forskning har visat att kvinnliga träningskläder kan bidra till känslor av
objektifiering, vilket innebär kvinnors behov av att presentera sig själv i en viss kontext för
att göra ett visst intryck på andra (Hauf, 2016). Enligt objektifieringsteorin uppstår
självobjektifiering av att kvinnor internaliserat utomståendes perspektiv på sin kropp och på
sitt fysiska jag (Fredrickson & Roberts, 1997). Enligt Tiggemann och Andrew (2012) gör
kvinnor varje dag klädval antingen för att förbättra eller kamouflera olika aspekter av
kroppen för att tillfredsställa andra, vilket medför att det finns en tydlig länk mellan kropp
och klädval. Kläder anses även ha en stark påverkan på unga kvinnors känslor och
kroppsuppfattning. I en studie där 102 kvinnliga studenter fått göra en uppskattning av
självobjektifiering, negativt humör, kroppsskam och kroppsmissnöje i olika scenarion med
olika typer av kläder rapporterades högre grad av samtliga aspekter i scenarierna där de bar
avslöjande kläder än i scenarierna som involverade mer täckande kläder, framför allt hos
överviktiga kvinnor. Orsaken till den negativa upplevelsen av att bära avslöjande kläder antas
bero på att få kvinnor kan matcha dagens rådande skönhetsideal (Tiggemann & Andrew,
2012). Tidigare studier har även visat att det finns en signifikant positiv korrelation mellan
självobjektifiering och bärandet av tighta gymtoppar och gymtights, medan det finns en
signifikant negativ korrelation mellan självobjektifiering och bärandet av löst sittande t-shirts.

9



Valet av träningskläder kan därav förstärka känslan av objektifiering under
träningsupplevelsen och även påverka hur kvinnor väljer att presentera sig i en träningsmiljö
(Prichard & Tiggemann, 2005). Enligt Tiggemann och Andrew (2012) kan vissa specifika
klädval, till exempel komfortabla kläder som varken är avslöjande eller framhäver specifika
delar av kroppen användas som en medveten strategi för att minska självobjektifieringen och
objektifieringen från andra. Den typen av klädval minskar behovet av att ständigt ha fokus på
hur man presenterar sitt fysiska jag.

Vidare tycks den negativa upplevelsen av självobjektifiering som framkallas av att bära
avslöjande kläder vara ett hinder för att delta i hälsofrämjande aktiviteter som exempelvis
fysisk aktivitet (Tiggemann & Andrew, 2012). Liknande resultat presenteras av Lantz m.fl.
(1997) påstående om att kvinnor som upplever att deras kroppar blir negativt utvärderade av
andra undviker att träna i situationer där det finns en risk att deras kroppar kan bli
utvärderade, av rädsla för att presentera en negativ bild av sitt fysiska jag. Oro över
självpresentation kan även uppstå när klädnormer kräver att man har på sig kläder som man
inte känner sig bekväm i. Exempelvis visar Eklund och Crawfords studie (1994) att kvinnor
som befinner sig i en träningsmiljö där kläder som tonar ner kroppsformen bärs (t.ex. t-shirt
och shorts) upplever mindre oro över deras självpresentation än de som befinner sig i en
träningsmiljö där normen är kläder som framhäver kroppsformen (t.ex. tights och trikåer).
Vidare fann man att de med hög oro över hur de presenterade sig själva inför andra föredrog
löst sittande träningskläder framför åtsittande träningskläder. De med hög oro över sin
självpresentation ansågs bli mer påverkade av sociala aspekter av träningsmiljön och
rapporterar att de i högre grad påverkas negativt av att framstå som mindre vältränade än
övriga deltagare, tänker mycket på deras utseende medans de tränar, antar att de bedöms av
andra när de tränar, samt är mycket medvetna om att det finns individer av det motsatta könet
runt omkring dem när de tränar (Eklund & Crawford, 1994). Rädsla för att bli bedömd av
andra genereras av att det finns en diskrepans mellan hur individer upplever att de presenterar
sig själva och vad de upplever att situationen kräver. Kopplat till fysisk aktivitet kan detta
exempelvis innebära att man ser svettig ut under träningspasset och tror att detta strider mot
de sociala förväntningarna i den givna situationen, eller inte överensstämmer med vad andra
gör (Seal m.fl., 2021).

En ytterligare studie utförd av Price och Pettijohn (2006) där man låtit dansare dansa i
antingen åtsittande trikåer eller löst sittande klädsel visar att deltagarna som dansade i
åtsittande trikåer upplevde mer negativa känslor kopplat till prestation, mot sina kroppar och
mot sig själva. Vidare anses resultatet även kunna överföras på individer som utför andra
typer av träning än dans. Utförandet av fysisk aktivitet i åtsittande kläder på offentliga gym
påstås hämma prestationen och påverka kroppsuppfattningen, medan löst sittande kläder
istället kan förbättra kroppsuppfattningen och prestationen, vilket i sin tur kan leda till
förbättrad fysik (Price & Pettijohn, 2006). Tidigare studier där man undersökt hur speglar
påverkar kroppsuppfattningen i en träningsmiljö visar att den fokuserade uppmärksamheten
som riktas mot sin egna kropp i formsydda kläder kan påverka kroppsuppfattningen såväl
som prestationen negativt (Radell, Adame & Cole, 2002; Radell, Adame, & Cole, 2003).
Vidare finns stöd för att träningsmiljöer såsom offentliga gym ofta använder sig av
helkroppsspeglar, affischer och media som idealiserar kvinnokroppen, samt är en plats där det
ges utrymme till att jämföra sig med andra (Prichard och Tiggemann, 2005; Prichard och
Tiggemann, 2008).
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Metod
Design
Studien är av explorativ art där syftet är att generera information inom ett område där det inte
finns så mycket tidigare kunskap (Mills m.fl., 2010). Ett frågeformulär har använts som
metod (se bilaga 1) för att samla in både kvalitativ och kvantitativ data. Goutham (2010)
menar att kvalitativa och kvantitativa metoder kompletterar varandra och ger en djupare
förståelse av olika fenomen. Enkäter eller frågeformulär är även lämpliga tillvägagångssätt ur
geografisk-, tidsmässig-, och kostnadssynpunkt (Bourque & Fielder, 2003).

Urval
Inklusionskriterier för frågeformuläret var att deltagaren definierar sig som kvinna, hade fyllt
18 år och ägnar sig åt någon form av träning. Då färre kvinnor än män deltar i fysisk aktivitet
(Seal m.fl., 2022), samt att det finns en lucka i litteraturen gällande kvinnors perspektiv på
hur träningskläder kan påverka motiven för fysisk aktivitet (Hauf, 2016) ansågs det adekvat
att studien riktade sig till kvinnor. Tidigare internationella studier har även påvisat att
träningskläder kan ha negativ effekt på kvinnor och deras utövande av fysisk aktivitet
(Tiggemann & Andrew, 2012; Lantz m.fl., 1997), därav ansågs det vara av relevans att mer
specifikt studera denna grupp i en svensk kontext.

Respondenterna rekryterades via författarnas sociala medier och riktade sig till individer som
de har kontakt med eller följer på sociala medier. Detta innebär att studien är baserad på ett
bekvämlighetsurval men även ett snöbollsurval där personer som svarar på formuläret hade
möjlighet att dela vidare frågeformuläret, vilket gjort att urvalet utökats och ett större område
täcks. Detta urval var passande då studie är småskalig och har en begränsad budget gällande
både tid och kapital (Kristersson, 2014).

Datainsamling
Frågeformuläret skickades ut via sociala medier (Instagram och Facebook) (se bilaga 2) för
att uppnå en hög svarsfrekvens på kort tid. Datainsamlingen skedde genom ett formulär
skapat i programmet “Google formulär”. Frågorna i formuläret har skapats genom inspiration
från tidigare utförda studier (Hauf, 2016; Engeln & Zola, 2021) men även anpassade utifrån
studiens syfte och frågeställningar. Formuläret bestod av 17 frågor som varierade av både
kryssfrågor (11st) (dikotoma-, flerval-, checklistor och skattningsfrågor) och öppna frågor
(6st), detta gör att verktyget både är kvantitativ och kvalitativ. Valet av olika typer av frågor
motiverades av att det är en explorativ studie där det, för att få en bredare bild av ämnet, kan
lämpa sig att söka svar både kvalitativt och kvantitativt (Mills m.fl., 2010). Gällande
bakgrundsfrågor frågades det efter ålder hos respondenterna. Resterande frågor var
huvudfrågor som var relaterade till studiens syfte och frågeställningar.

Frågeformuläret pilottestades av en utomstående person innan den skickades ut den tolfte
april (12-04-22) på två Instagramkonton och två Facebook konton, där den var tillgänglig
under 24 timmar respektive sju dagar.
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Databearbetning
Dataanalysen har inkluderat deskriptiv statistik av kvantifierbar data, samt en kvalitativ
innehållsanalys av skriftliga svar. Programmen som användes vid framställandet av den
deskriptiva statistiken var Google formulär och Excel. Datan från frågeformuläret inhämtades
via Google formulär för att sedan föras över till Excel där tabeller och figurer av datan
skapades. Frekvens (n) och procent (%) var de variabler som användes för att ge en
övergripande bild av respondenternas svar som följde syftet med studien. Nummer och
procent var även relevant att använda sig av eftersom den data som togs fram var deskriptiv
(Kristensson, 2014).

Den kvalitativa innehållsanalysen genomfördes genom kodningsschema, där citaten från de
öppna frågorna bröts ned till meningsbärande enheter och därefter ett flertal separata koder
(se exempel tabell 1). Koderna sorterades därefter in i underkategorier och kategorier (se
exempel bilaga 3).

Tabell 1. En del ur den kvalitativa innehållsanalysen

Citat Meningsbärande enhet Koder

“Tights som sitter bra i alla lägen, helst
topp som täcker rumpan då jag inte är helt
bekväm i tights utseendemässigt. Oftast
svarta/mörka kläder, överdelar i bomull
eller funktionsmaterial”

Tights som sitter bra, topp som täcker
rumpan, inte bekväm i tights
utseendemässigt, svarta/mörka kläder,
överdelar i bomull, funktionsmaterial

Välpassande tights, Svart/mörkt, Bomull,
Funktionsmaterial, täckande, Ej bekväm i
tights utseendemässigt

Etik

Gällande etik i studien har de fyra forskningsetiska principerna tagits till hänsyn,
informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav, nyttjandekrav (Vetenskapsrådet,
2017). Informationen om studie framgick tydligt på frågeformulärets förstasida, vilket
universitet studien är kopplad till, studiens syfte, att enkäten var helt anonym, frivillig och
kunde avbrytas när som helst. Det framgick även vad resultatet skulle användas till och att
deltagarna senare själva kommer att kunna ta del av studiens resultat genom denna rapport. I
skapandet av formuläret övervägdes etiska aspekter. Formuläret innehåller inga frågor om
känslig persondata som exempelvis mått på BMI (bodymassindex), vikt eller hur ofta man
tränar. Frågor som dessa exkluderades för att undvika en obekväm känsla hos respondenten
vid ifyllandet.
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Resultat
Totalt svarade 51 kvinnor på frågeformuläret och åldrarna varierade från 18-55+. Majoriteten
av kvinnorna (45,1%) var i åldersgruppen 18-25 år. Den näst största gruppen var mellan
26-35 (37,3%). Sammanfattningsvis var över 82% av de som deltog i undersökningen under
35 år och närmare 10% av deltagarna var över 55 år.

Träningsformen var varierad bland respondenterna och frågan var även utformad så att flera
alternativ var möjligt att välja om deltagaren ägnade sig åt flera träningsformer (se figur 1).
Majoriteten angav att de går på gym där de använder sig av fria vikter och maskiner (70,6%),
tätt därefter kom promenader/powerwalks (62,7%), även löpning var det ett flertal som
ägnade sig åt (60,8%). I svarsalternativet “annat” fanns möjlighet att skriva in andra typer av
träningsformer, här skrevs ridning, triathlon, innebandy, styrketräning utan gym (hemma),
spinning/cykling och klättring.

Figur 1. Aktiviteter som respondenterna ägnade sig åt (n)

Synen på uppdelningen mellan kvinnliga och manliga
träningskläder
Resultatet visar att majoriteten av respondenterna upplever att de finns skillnader bland
träningskläder för män respektive för kvinnor (se figur 2). Majoriteten ansåg att det är
skillnader medans resterande del svarar att de inte vet. Ingen deltagare har svarat nej, dvs att
de anser att det inte är någon skillnad.

Figur 2. Respondenternas upplevelse om skillnader mellan träningskläder riktade till män respektive kvinnor.

13



I en öppen fråga fick de respondenter som svarat att de upplever skillnader mellan
träningskläder riktade till kvinnor respektive riktade till män beskriva dessa skillnader.
Ledorden för träningskläder riktade till kvinnor var glada färger och mönster, fokus på
utseende, avslöjande och åtsittande. Beskrivningen av träningskläder riktade till män kunde
istället kopplas till funktion, mörka färger, rymlighet, och att de var täckande. Vissa nämnde
även skillnader i marknadsföring, samt att längden på shorts ofta varierade beroende på om
de riktas till kvinnor eller män. Resultatet av skillnaderna har delats in i kategorierna:
färgsättning, passform och utseende/komfort/funktionalitet.

Färgsättning

Skillnader i färgsättning var en aspekt som togs upp av många respondenter. Här upplevdes
det att träningskläder riktade till kvinnor ofta var mer färgglada, hade mer mönster eller
ljusare färger, medan träningskläder riktade till män ofta hade mörka färger. Ett citat lyder
exempelvis “Mörkare färger på herrkläder. Mer färgglatt på damavdelningar (rosa &
pastelliga färger etc på vår) (...)”.

Passform

Något som nämndes av flera respondenter var att träningskläder riktade till kvinnor ansågs
vara mer avslöjande och åtsittande. Detta genom att de bedömdes visa mer hud, framhäva
vissa former mer, vara tillverkade i tunnare material, kortare i modellen, samt mer formsydda.
Detta kan jämföras med träningskläder riktade till män där man beskrev plaggen med ord
som rymliga, löst sittande, långa, pösiga, stora, täckande, raka modeller och med längre
ärmar. En respondent framhåller till exempel att “”Damkläder” små visar mycket hud. Kläder
för män är oftast större.”

Utseende, komfort och funktionalitet

Vidare nämnde de svarande att träningskläder riktade till kvinnor ofta var fokuserade på
utseende. Vissa upplevde att utseendet på kläderna sattes framför funktion och komfort, samt
att kvinnors träningskläder ofta var gjorda för att man ska se bra ut när man tränar. Mäns
träningskläder beskrivs istället som mer funktionella och sköna. En respondent svarade
exempelvis att “Damkläder ska vara så "sexiga" cutouts här och var, korta modeller o.s.v.
Herrkläderna har mer fokus på funktion”. Man upplevde även att marknadsföringen av mäns
träningskläder inriktas mer mot funktion, medan marknadsföringen av kvinnors
träningskläder inriktas mer mot utseende.

Kvinnors är med designade efter utseende istället för funktion - alltså det kan vara svårt att hitta en
träningstopp som inte slutar över magen, tights som marknadsförs som ”framhäver rumpan” - man ska
vara snygg när man tränar.

(...) Mer inriktat på sk bra funktion för män. I alla fall marknadsförs herrkläderna mer mot bästa
funktion o visar det med flera påsatta lappar om hur mkt de andas o transporterar svett o är
superduperbra. Det marknadsföringen är mindre eller inte alls på dam

Vidare fick kvinnorna svara på vad de tyckte om skillnaderna mellan dam- och
herravdelningen. Majoriteten ansåg att träningskläder riktade till kvinnor tilltalade dem mer
(48,9%)  och att det är lätt att hitta passande träningskläder på damavdelningen (53,2%) . En
del uttryckte även att träningskläder riktade till män tilltalade dem mer (10,6%) och även att
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de hade svårt att hitta passande träningskläder på damavdelningen (10,6%),  medans andra
uttryckte att träningskläder riktade till både män och kvinnor tilltalade dem lika mycket
(12,8%). 31,9% anser att det är onödigt att det finns skillnader samtidigt som 29,8% anser att
det är nödvändigt med skillnader.

Det fanns även möjlighet att med egna ord beskriva vad man ansåg om de upplevda
skillnaderna mellan manliga och kvinnliga träningskläder. Flera respondenter nämnde att
skillnader i aspekter såsom passform ansågs nödvändigt, medan skillnader i färg och design
inte ansågs nödvändigt. Exempelvis löd ett citat “inte onödigt med skillnader i passform
såklart men onödigt med all designskillnad”. En annan respondent exemplifierar detta på
följande sätt:

Bra att det finns skillnader främst för att våra kroppar ser olika ut men att skillnader i att kvinnors
kläder ska vara tighta och mäns ska vara mer löst sittande tycker jag är en onödig stereotyp.

Gällande var man inhandlar sina träningskläder svarar 80,4% av respondenterna att de letar
efter nya träningskläder på damavdelningen i butiker, 13%  uppger att de letar på både herr
och damavdelningen, en individ uppger att det går att hitta överdelar på herravdelningen
medans underdelen hittas på damsidan. I en öppen fråga gällande om man anser att det finns
något hos träningskläder riktade till män som saknas hos träningskläder riktade till kvinnor
uttrycker respondenterna att de saknar större, svalare och luftigare kläder som inte sitter för
tight, kläder i rak modell, shorts som inte är för korta, kläder med fickor samt kläder med
färre dekorativa “krusiduller” såsom mönster, märken eller dekorativa utskärningar. Många
nämner även att de tilltalas mer av färgsättningen på herravdelningen och att de ofta saknar
plagg som är mörka och mer neutrala på damavdelningen.

Val av träningskläder utifrån utseende, komfort och
funktionalitet
Resultatet visar att respondenternas val av träningskläder varierar mellan överkropp och
underkropp. Gällande överkropp (se figur 3)  bar många t-shirt, linne, långärmat eller hoodie
(tjocktröja). Ett flertal av respondenterna anger att de bär överdelar som är långa och slutar
under naveln. Det var lika många respondenter som angav att de bär en löst- som tight
sittande överdel. En tredjedel svarar att de bär täckande överdelar när de tränar och några
anger även att de använder överdelar som täcker rumpan. Det var endast ett fåtal som angav
att de använder sig av korta överdelar som slutar ovanför navel och att de brukar bära
avslöjande överdelar vid träning.
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Figur 3. Respondenternas typiska träningskläder på överkroppen (n)

Fortsättningsvis gällande klädsel på underkroppen (se figur 4) vid träning har majoriteten av
deltagarna svarat att de bär tights, som sitter tight, har hög midja och är långa och slutar
nedanför knät. En fjärdedel anger även att de använder en täckande underdel. Cirka en
sjättedel av deltagarna har uppgett att deras typiska träningskläder är byxor, löst sittande eller
är korta och slutar ovanför knät. Endast få använder shorts eller en underdel med låg midja.

Figur 4. Respondenternas typiska träningskläder på underkroppen (n)

Resultatet av två öppna frågor kopplade till vilka träningskläder respondenterna helst
använder och varför har sorterats in i kategorier enligt följande: Utseende, funktion och
komfort. Övriga aspekter som tas upp gällande valet av träningskläder är att de är prisvärda,
eller att man köper träningskläder av företag som samtidigt stöttar en förening.

Utseende

I kategorin utseende finns starka indikationer på att svarta eller mörka kläder var det som
föredrogs av de flesta. Även neutrala eller dova färger var något som ofta återkom bland
svaren. Ett fåtal av respondenterna nämnde att de föredrog ljusa, färgglada, vita eller
mönstrade träningskläder, samt att färgvalet kunde variera beroende på aspekter som
exempelvis årstid eller humör. Vissa respondenter framhöll att de föredrog ljusa kläder på
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överkroppen men inte på underkroppen. En ytterligare aspekt som togs upp var att kläderna
skulle vara täckande, bland annat genom att inte vara genomskinliga, men även för att dölja
vissa delar av kroppen som exempelvis magen.

(...) Över det tränar jag vanligtvis i en t-shirt, också svart, som går lite längre ned (men inte över
rumpan) så jag kan täcka min putmage.

Preferenserna gällande klädernas utformning är spridda. Några framhåller att de föredrar
tighta kläder som sitter nära kroppen, utan för mycket tyg som för vissa upplevs vara i vägen.
Andra beskriver att de istället föredrar löst sittande kläder, främst på överkroppen. Även
längden på överdelen ansågs vara viktig för några av respondenterna.

Varierar löst & åtsittande på överkroppen beroende på känsla - båda funkar för samtliga aktiviteter så
länge materialet passar för aktiviteten (...) På underkroppen enbart tight sittande plagg - mest för att det
känns skönast & ingenting är ivägen.

På frågan om varför man använder just denna typ av träningskläder användes bland annat ord
som fint, snyggt och smickrande, samt att kläderna gjorde att man kände sig snygg eller att de
satt snyggt på kroppen. En respondent svarade även att färg och form kunde frambringa
glädje. Vidare visade svaren att en anledning till att man gjorde vissa klädval kunde vara att
man ville dölja någon specifik kroppsdel som man känner sig osäker på, alternativt att
kroppen skulle framhävas på ett önskvärt sätt. Exempelvis svarade en av respondenterna
“Känner mig bekväm när man inte kan se magen eller andra delar av min kropp som jag är
osäker på”. En annan respondent svarade “(...) helst topp som täcker rumpan då jag inte är
helt bekväm i tights utseendemässigt”. Att dölja delar av kroppen beskrevs även av vissa
kunna leda till att de tänkte mindre på hur de såg ut under träningspasset.

(...) om jag hade överdel med lite pösigt runt magen så skulle det kännas bra att jag döljer mina
bilringar mer . Blir mer bekväm då och tänker mindre på hur jag ser ut.

Flera respondenter framförde även att de valde kläder för att inte dra uppmärksamhet till sig
själv eller till sin kropp. Bland annat svarade en respondent att hon väljer svarta kläder för att
inte “sticka ut” för mycket. En annan respondent framhöll specifikt “den manliga blicken”
som obehaglig i träningssammanhang. Kopplat till utseende fanns det även de som lyfte fram
att de inte ville att svettfläckar skulle synas på kläderna: “(...) Ofta svart färg och använder
helst inte material som visar svett jättetydligt”. Vissa hade även specifika preferenser, som
exempelvis att överdelen gärna fick ha en kryssformad rygg vid utförandet av styrketräning.

Komfort

Komfort är något som majoriteten av respondenterna svarar är en anledning till deras klädval.
En respondent har exempelvis svarat att “Bekvämligheten är viktigast!! (...)”. Ord som
används är bekvämlighet, komfort, att kläderna är sköna eller att man trivs i dem. Några av
de svarande framhåller även att de väljer plaggen för att de är lediga eller för att de inte är
åtsittande, samt för att de inte skaver. Rörlighet är ytterligare en faktor som nämns av många,
vilket kan kategoriseras både som komfort och funktion. Det handlar om att träningskläderna
ska vara följsamma, stretchiga, och ge en hög rörelsefrihet. Exempelvis lyder ett svar
“Gillar inte när det sitter åt när jag tränar, vill känner mig rörlig. (...)”. “Seamless” (sömlöst)
är något som också lyfts fram, och som bland annat motiveras med att man vill undvika
sömmar på olämpliga ställen.
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Funktionalitet

Gällande funktion kunde svaren bland annat kopplas till material och design. Respondenterna
nämner att kläderna ska vara tunna, funktionella, snabbtorkande, av funktions- eller
kompressionsmaterial, material som andas, material där svetten inte syns, alternativt material
som ej drar åt sig svettlukt. Övriga material som nämns är merinoull och bomull, där vissa
svarat att de inte vill att deras träningskläder ska vara tillverkade i bomull, medan andra
svarat att de föredrar att deras träningskläder är tillverkade i bomull.

Ytterligare aspekter som tas upp kopplat till funktion är att vissa träningskläder är
idrottsspecifika och endast används vid utförandet av den specifika idrotten (klubb/lagdräkt
vid lagsport, ridkläder vid ridsport etc.). Respondenter uppger även att man väljer plagg för
att de passar aktiviteten, underlättar utförandet och inte är begränsande. Flera respondenter
framhåller att de väljer träningskläder för att de är praktiska, men även för att hålla en lagom
temperatur. Övriga aspekter som tas upp kopplat till funktion och design är bland annat
sport-bh med bra stöd och hög support, att plaggen känns stabila, samt kläder med fickor och
reflexdetaljer. Viktiga funktionella aspekter för valet av träningskläder tycks även vara att de
sitter på plats vid rörelse. Bland annat undviker man tights som åker ner och tröjor som åker
upp.

Jag letar efter träningskläder som jag känner att jag kan röra mig i utan att jag känner att jag hela tiden
behöver rätta till dem. Alltså helst inte korta tröjor då de lättare glider upp och korta byxor då de åker
upp för benen och kan bidra till skav. Material som andas så att man inte får svettfläckar under armarna
tex.

(...) materialet ska vara fuktavisande, färgen är svart, byxorna ska hålla in magen och tröjorna ska
gömma den, det ska vara bra fickor, och byxorna ska inte glida ned.

Slutligen nämner många av respondenterna att man anpassar sina träningskläder avseende
färg, utseende, funktion, stil och modell beroende på väder och temperatur, men även efter
olika typer av aktivitet. Vissa framför dock att de bär samma kläder oavsett aktivitet.

Har absolut olika ”stil” på olika typer av träning. Men framförallt modeller på kläder. Tightast på
löpning och lösast passform till fotboll. Gym/pass mer färgglatt och ”fint”

Påverkan på träningsupplevelsen
Stor del (45%) av respondenterna har svarat att träningskläderna har stor betydelse för deras
träningsupplevelse. Endast ett fåtal (5,88%) anser att träningskläderna inte har någon
betydelse alls för sin träningsupplevelse.

Främjande faktorer

Precis som vid valet av träningskläder svarar respondenterna att funktion och komfort är
viktiga aspekter för att främja träningsupplevelsen. Även känslan av att se bra ut inför sig
själv och inför andra ansågs vara relativt viktig. Till sist svarade respondenterna att aspekten
att träningskläderna framhävde alternativt dolde delar av kroppen som respondenterna var
nöjda- respektive missnöjda med även var viktigt. (se figur 5).
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Figur 5. Respondenternas svar på hur viktigt följande faktorer är för att främja träningsupplevelsen (n)

I en öppen fråga gällande övriga faktorer som gör att träningskläderna främjar
träningsupplevelsen svarade respondenterna att de skulle vara av god kvalitet, sömlösa, att de
inte var för tunna eller genomskinliga, att de hade en bra passform som möjliggjorde att de
satt på plats vid rörelse, att de hade funktioner såsom fickor och reflexdetaljer samt att de var
vindtäta.

välgjort, sömlösa modeller, funktioner som småfickor för nyckel/mobil vid löpning. Jag springer
mycket i skog och mark, så reflexfunktion insytt är ett plus!

Begränsande faktorer

Majoriteten av respondenterna anser att det finns faktorer hos träningskläder som begränsar
deras träningsupplevelse (se figur 6).

Figur 6. Respondenternas upplevelse om det finns faktorer hos träningskläder som begränsar
träningsupplevelsen

Analysen av de öppna frågorna visar att faktorer som respondenterna uttryckte begränsar
träningsupplevelsen var dålig passform och/eller komfort, för korta toppar och shorts, för
tighta plagg, genomskinliga plagg, plagg som skapar osäkerhet, sport-bhar utan tillräckligt
stöd, material som inte andas eller som drar åt sig svettlukt, sömmar som sitter på fel ställen,
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konstiga färger, och tillsist plagg som ger skav. En respondent svarade att “Om jag ej känner
mig bekväm känns passet förstört”.

Dålig passform, när man får gå o dra upp/ned kläderna och de inte sitter på sin plats då blir det ett
jobbigt moment att träna

Känner jag mig obekväm i träningskläderna jag har på mig så påverkar det absolut hela
träningsupplevelsen, exempelvis låg midja på byxor
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Diskussion
Nedan följer diskussion om studiens metod och resultat. Avsnittet avslutas med slutsater och
förslag på vidare forskning inom ämnet.

Metoddiskussion
Valet av ett webbaserat frågeformulär som metod för studien var passande ur smittosynpunkt
(corona pandemin), geografiskt och kostnadseffektiv gällande både kapital och tid (Bourque
& Fielder, 2003). Att dela formuläret via sociala medier har varit effektivt rent tidsmässigt då
deltagarna har kunnat svara själva i sin egen takt utan att författarna behövt ägna tid åt
exempelvis intervjuer vilket är en mer tidskrävande metod. Sociala medier är idag en plats
där många individer spenderar mycket tid, att dela ett inlägg och en händelse på Facebook
respektive Instagram har därav gjort det lättillgängligt för deltagarna.

Det faktum att frågeformuläret skickades ut via författarnas sociala medier kan haft både för-
och nackdelar. Urvalet som bestod av författarnas vänner, familj, släkt och följare på
Instagram och Facebook kan haft en viss påverkan, samtidigt har inläggen med formuläret på
Facebook blivit delad åtta gånger vilket gör att vänners vänner även har sett inlägget och
formuläret har nåtts av fler personer och fått större spridning. Genom användning av två olika
plattformar har vi troligtvis nått olika typer av personer och åldersgrupper och även där nått
en större spridning än om det endast hade använts en plattform. Formuläret lades dock bara ut
en gång vardera på respektive plattform, svarsfrekvensen hade eventuellt blivit högre om den
lagts ut igen med några dagars mellanrum. Dessutom kan vi i urvalet se att majoriteten av de
svarande är mellan 18-35 år. För att nå ut till fler äldre respondenter hade möjligtvis någon
annan typ av datainsamling varit lämplig, exempelvis frågeformulär i fysisk form.

En annan metod som varit relevant för studien är intervjumetod. Intervjuer av ett fåtal
personer hade varit lämplig för att få en djupare bild av vad ett fåtal kvinnor upplevde.
Formulär-metoden som används i studien har givit en övergripande bild av hur över 50
kvinnor ser på träningskläder och träningsupplevelsen. Att använda en metod med ett verktyg
som både är kvantitativ och kvalitativ i form av ett frågeformulär var adekvat då resultatet
blir både övergripande men även innehållande ett visst djup tack vare den kvalitativa delen
med öppna frågor. Detta möjliggjorde för respondenten att besvara frågan med egna ord
genom fri text och utveckla sina svar, samt gav en större frihet att uttrycka sin egna
upplevelse av olika aspekter. De två olika sätten att ställa frågor har gett både kvalitativa och
kvantitativa data, vilket kompletterar varandra och ger en djupare förståelse av ämnet
(Goutham, 2010).

Frågeformuläret i denna studie skapades genom Google formulär vilket varit ett bekvämt val
av oss som författare då vi är bekanta med detta program sedan tidigare vilket även varit
tidsekonomiskt. Google är även en stor och välkänd hemsida vilket kan ha påverkat antalet
svar då somliga respondenter kanske även är bekanta med Google sedan tidigare. Vidare är
frågeformuläret skapad utifrån att passa studiens syfte och besvara dess frågeställningar.
Frågeformuläret testades även på en utomstående person innan den skickades ut till
respondenterna. Det gjorde att formuläret kunde revideras och utvecklas till det bättre. Vid
analysen av resultatet användes dataprogrammen Excel och Google formulär för
framställandet av den deskriptiva statistiken. Inga avancerade beräkningar som exempelvis
signifikanstester eller korrelationstester ansågs nödvändigt för att besvara frågeställningarna.
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I en uppsats på grundläggande nivå krävs inte heller något mer än beskrivande statistik
(Kristensson, 2014).

Angående urvalet kan vi inte garantera att alla respondenter som har svarat varit över 18 år
eller kvinna. Länken som skickades ut via sociala medier kunde alla komma in på vilket gör
resultatet osäkert till viss del. Gällande detta ur etisk synpunkt var det även möjligt för
personer under både 18- och 15 år att svara på frågeformuläret, även om det framgick tydligt
av instruktionerna i inläggen och även inne i formuläret om att den riktade sig till kvinnor
som fyllt 18 år. Samtyckeskravet som Vetenskapsrådet (2017) förklarar är att vårdnadshavare
måste ge sitt samtycke för att en person under 15 år ska få delta i en forskningsstudie. Vi kan
alltså inte garantera eller säkerställa att samtyckeskravet är fullt uppnått. Trots detta har vi
gjort det vi kan för att endast få svar från personer över 18 år.

Inspiration från tidigare studier med liknande syfte och metod har använts vid skapandet av
frågeformuläret, vilket vi ser som en positiv aspekt för valideringen. Gällande reliabiliteten
hade ett test-retest kunnat genomföras på frågeformulärets kvantitativa frågor för att ange hur
mätsäkert instrumentet är. Gällande de kvalitativa frågorna har tillförlitligheten tillgodosetts
genom triangulering, där båda författarna har analyserat och tolkat materialet. Detta medför
att resultatet inte färgas av en enskild persons förståelse (Lincoln & Guba i Kristensson,
2014). För att ytterligare öka tillförlitligheten hade den kvalitativa innehållsanalysen från alla
öppna frågor kunnat bifogas. Detta ansågs dock inte nödvändigt då de främst bifogades i
syfte att exemplifiera hur databearbetningsprocessen genomförts. Verifierbarheten har stärkts
av att visa citat från de kvalitativa svaren, i syfte att visa för läsaren hur väl citaten kan
kopplas till resultatet. För att stärka giltigheten har det även tydliggjorts när i tiden materialet
har samlats in (Granehein & Lundman i Kristensson, 2014).

Resultatdiskussion

Synen på uppdelningen mellan kvinnliga och manliga träningskläder

Av resultatet att döma upplever kvinnor att det finns tydliga skillnader mellan träningskläder
riktade till män respektive till kvinnor. Åsikterna gällande om skillnaderna anses vara
nödvändiga eller inte är delade. Respondenterna svarar bland annat att män och kvinnor är
fysiologiskt olika och att skillnader i träningskläder riktade till de två könen därav kan
behövas. Dock anser man att det finns skeva stereotyper och normer i samhället som antyder
att kvinnan ska ha tightare kläder, visa mer hud och sträva efter att se bra ut även i
träningssammanhang. Något som ofta nämns är att kvinnors träningskläder främst är
inriktade på utseende, medan mäns är inriktade på komfort och funktion. Detta
överensstämmer med Jeffreys (2015) som menar att manligt mode i större utsträckning än
kvinnligt mode är mer funktionellt och komfortabelt. Respondenterna upplevde även att
kvinnors kläder är mer åtsittande och visar mer hud, med mindre fokus på rörlighet, något
som även är förenligt med tidigare studier (Jeffreys, 2015; Engeln & Zola, 2021; Martin,
1998). Att respondenterna upplever att träningskläder riktade till kvinnor ofta är mer
åtsittande och avslöjande än träningskläder riktade till män, kan med utgångspunkt i tidigare
forskning leda till att kvinnors deltagande i fysisk aktivitet i högre grad påverkas negativt av
de kläder som erbjuds till dem (Tiggemann & Andrew, 2012; Lantz m.fl., 1997). Hade
utbudet av träningskläder varit lika fokuserade på komfort och funktionalitet på både herr-
och damavdelningen hade eventuellt fler kvinnor känt sig bekväma i träningskläder och
därigenom blivit mer aktiva.
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Detta skulle kunna förklaras av upprätthållandet av genussystemet, där en viktig del enligt
Engeln och Zola (2021) är läran om att kvinnors kroppar är till för att bli tittade på, medan
manliga kroppar är till för att vara aktiva. Dessutom, när man tittar på kvinnliga kroppar så
anser man att fokus ligger på utseende snarare än hur den upplevs av kvinnan själv. Detta
korresponderas tydligt i resultatet där respondenterna bland annat upplevde att
marknadsföringen av träningskläder riktade till kvinnor oftare fokuserar på utseende, medan
den till män istället fokuserar på funktion. Resultatet visar även på skillnader i färgsättning,
där de manliga träningskläderna ofta beskrevs som mörka, medan kvinnors träningskläder
ofta beskrevs som ljusa och färgglada. Även detta skulle kunna förklaras av genussystemet
och distanseringen mellan det manliga och det kvinnliga (Hirdman, 1988).

Trots dessa skillnader visar resultatet att majoriteten av kvinnorna anser att det är lätt att hitta
passande träningskläder på damavdelningen, att träningskläder riktade till kvinnor tilltalar
dem mer, samt att de flesta köper sina kläder på damavdelningen. Detta tyder på att fastän
många kvinnor anser att det finns faktorer hos manliga träningskläder som saknas hos
kvinnliga träningskläder, så väljer man ändå träningskläder riktade till kvinnor. Detta skulle
kunna förstås genom de olika genusformernas gestaltning (Hirdman, 2001), där en kvinna
som inte håller sig inom ramen för vad som är feminint riskerar att bli ifrågasatt (Eriksson,
2020). Att respondenterna ofta väljer träningskläder riktade till kvinnor skulle även kunna
förklaras av Haufs (2016) påstående om att kvinnors val av träningskläder till viss del vägleds
både medvetet och omedvetet av den sociokulturella norm där kvinnor vill vara önskvärda.
Då genusidentiteten är något som utvecklas redan under uppväxten kan det även handla om
invanda mönster, samt att antagandena om hur en kvinna bör se ut skapar förväntningar på
individen (Gisselman m.fl., 2018).

Val av träningskläder utifrån utseende, komfort och funktionalitet

Från resultatet kan man utläsa att beskrivningen av de typiska träningskläderna varierar.
Bland annat är det lika många som beskrivit sina överdelar som tight sittande respektive löst
sittande. Något som tycks vara vanligt förekommande är dock att bära plagg som är långa och
har hög midja. Det är även mer vanligt att beskriva både överkropps- och underkroppsplagg
som täckande hellre än avslöjande. Ofta handlar det om att dölja någon specifik kroppsdel
alternativt framhäva kroppen på ett önskvärt sätt. Att bära kläder som döljer vissa delar av
kroppen kan bland annat tyda på låg självkänsla eller missnöje inför sin kropp, vilket i sin tur
kan bero på att få kvinnor matchar det rådande skönhetsidealet (Tiggemann & Lacey, 2009).
Detta ligger även i linje med Berggren Torells (2011) påstående om att kläder kan hjälpa till
att forma kroppar enligt rådande skönhetsnormer.

I resultatet beskriver man även att täckande kläder kan leda till att man tänker mindre på hur
man ser ut, eller att man väljer kläder för att inte sticka ut eller dra uppmärksamhet till sin
kropp. Detta kan förstås utifrån teorin om objektifiering och självpresentation. Tidigare
studier visar att vissa specifika klädval som varken är avslöjande eller framhäver specifika
delar av kroppen kan användas som en medveten strategi för att minska självobjektifieringen
och objektifieringen från andra. Den typen av klädval minskar behovet av att ständigt ha
fokus på hur man presenterar sitt fysiska jag (Tiggemann & Andrew, 2012). De med hög oro
över sin självpresentation blir även mer påverkade av sociala aspekter i träningsmiljön, bland
annat att de tänker mer på sitt utseende när de tränar, att de antar att de bedöms av andra när
de tränar, samt att de är mer medvetna om att det finns individer av det motsatta könet runt
omkring dem när de tränar (Eklund & Crawford, 1994). Exemplen från resultatet där “den
manliga blicken” anses vara obehaglig i träningssammanhang, eller att man väljer plagg som
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“döljer vissa skavanker” skulle därav kunna kopplas till att man internaliserat utomståendes
perspektiv på sin kropp och ser den som ett objekt. Enligt Seal m.fl. (2021) är det när man
tror att det strider mot de sociala förväntningarna i den givna situationen som rädslan för att
bli bedömd uppstår, detta kan exempelvis ses då respondenterna uttrycker att de inte vill att
svetten ska synas på plaggen när de tränar. Ur ett genusperspektiv skulle det kunna tänkas att
de sociala förväntningarna i det här fallet handlar om att upprätthålla en feminin bild av sig
själv även under träningssammanhang.

Påverkan på träningsupplevelsen

För att främja träningsupplevelsen anses det vara betydande att plaggen är funktionella,
komfortabla, samt att de får en att se bra ut inför sig själv och inför andra, vilket kan
korreleras med Hauf (2016) vars studie visar att träning i icke-funktionella, obekväma och ej
smickrande kläder leder till negativa känslor under träningsupplevelsen. Specifika faktorer
som anses begränsa träningsupplevelsen kunde förutom fysiska aspekter såsom passform och
komfort, handla om psykologiska faktorer som exempelvis “plagg som skapar osäkerhet”.
Detta samstämmer med Berggren Torell (2011) som menar att kläder kan påverka kroppen på
ett materiellt sätt genom att underlätta eller begränsa kroppsrörelser, likväl som de kan
påverka våra sinnen genom att exempelvis skapa en känsla av säkerhet. Slaters definition av
mänsklig komfort “ett behagligt tillstånd av psykologisk, fysiologisk, och fysisk harmoni
mellan miljö och människa” (Slater i Christel, 2012) är något som skulle kunna användas för
att beskriva respondenternas upplevelse av kläders påverkan på träningsupplevelsen, där
fysiska faktorer såsom komfort och funktion, såväl som psykologiska faktorer (objektifiering
och självpresentation) påverkade av samhälleliga normer (genus och kroppsideal) alla är
betydande faktorer för att främja alternativt begränsa träningsupplevelsen.

Sammanfattningsvis visar resultatet att kvinnor över 18 år upplever att det finns skillnader
mellan kvinnliga och manliga träningskläder, att valet av träningskläder varierar, samt att
träningskläder anses ha en stor inverkan på träningsupplevelsen. Valet av träningskläder kan
förstås genom teorin om objektifiering och självpresentation, medan skillnaderna mellan
manligt och kvinnligt kan förklaras av genussystemet och upprätthållandet av en distansering
mellan könen. Inte minst tycks tanken om “boys act, girls appear” (Murnen m.fl., 2015) ligga
i linje med kvinnors upplevelse av kvinnliga respektive manliga träningskläder, vilket i sin
tur även kan ha en negativ påverkan på såväl träningsupplevelsen som deltagandet i fysisk
aktivitet.

Slutsats
Slutligen visar denna studie att träningskläder anses ha påverkan på kvinnors
träningsupplevelse, samt att det finns en upplevelse av obefogade skillnader hos kvinnliga
träningskläder jämfört med manliga. Därav kan det vara av betydelse att insatser för jämställd
hälsa (utöver de biologiska skillnaderna) riktas till mer komplexa könsrelationer kopplat till
genus och könsskillnader. Träningskläderna på damavdelningen anses vara inriktade på
utseende och form, ofta med sekundärt fokus på komfort och funktionalitet. Hade
träningskläderna istället varit mer inriktade på funktion och komfort och tagit hänsyn till
kvinnors önskemål om välskapta träningskläder hade det möjligtvis varit gynnande för
kvinnors deltagande i träning. Den fysiska aktiviteten bland kvinnor hade därmed främjats
istället för att begränsas.
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Denna studie lämnar kunskapsluckor som hade varit av intresse att undersöka vidare.
Gällande denna studiens valda population: kvinnor, hade utveckling kunnats göra genom att
grundligt undersöka hur nivån av fysiska aktivitet förändras om olika testpersoner burit
funktionella och komfortabla- eller ofunktionella och obekväma träningskläder. Genom att
använda sig av accelerometer som mäter rörelse och acceleration alternativt stegräknare hade
en konkret bild visats på hur träningskläder påverkar deltagandet i fysisk aktivitet och om de
påverkar aktivitetsnivån.

Avslutningsvis hade det varit intressant att se hur en enskild population inom exempelvis en
specifik idrottsgren eller skaparna av träningskläderna resonerar och upplever skillnader
mellan kvinnliga- och manliga träningskläder. Slutligen kan vidare forskning även tänkas
utföras för att undersöka hur män och ickebinära ser på skillnaderna i träningskläder, samt
hur de påverkar träningsupplevelsen.
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Bilaga 3. Schematisk bild över den kvalitativa
analysprocessen av en öppen fråga

Kategori Underkategori Kod

Utseende Mörka färger Nedtill: träningstights, svarta, Upptill: svart, Svart, Underkropp: Svart, Underkropp: mörk
färg, Upptill: mörk färg, Löpning: mörk färg, Diskret färg, Svart/mörkt, Svarta, Svart,
Neutrala färger, Mörka färger, Svart, Mörka färger,Mörka färger, helst svart, Neutrala
färger, Dova färger, Svart, Svart, Mörka kläder, Svart, Svart, Neutrala färger, Mörkt på
vintern, Svart, Mörka färger

Färgglatt/mönstrat/ljust Färgglatt, Mönstrat, Vita, Överkropp: glad färg, Färg beror på humör, Ljusare/färggladare
på sommaren

Hög midja. Tights: hög midja, hellånga, Hög midja, Hög midja, hög midja, Gym: Hög midja

Täckande Kläder som formar och döljer oönskade aspekter av kroppen, Vill ej visa för mycket av
magen, Ej genomskinliga, Täckande, Ej genomskinligt, Squatproof, Ej genomskinligt,
Täckande, Ej genomskinligt, Topp som täcker rumpan

Utseende Viktigt att känna sig snygg för att kunna fokusera på träningen, Matchande, Ej bekväm i
tights utseendemässigt, Kryssformad rygg

Tight/löst Shorts: tight innerbyxa, löst yttertyg, Överkropp: lös bomulls t-shirt, hoodie under
uppvärmning, Överkropp: löst eller tight, Underkropp: tight skönast och inget i vägen,
Löpning: tight, Fotboll: löst, Löst sittande överdel, Stor t-shirt (herr), “onice” med tight
överdel som åker upp, Nära kroppen, Ej för mycket tyg, Överkropp: tight topp, ej tight
över magen, Överkropp: ej åtsittande med mudd vid stuss, Lösare t-shirt

Funktionalitet Material och design Funktionella material, Funktionell design, Funktionsmaterial, Material som ej drar åt sig
svettlukt, långärmad funktionströja/vindjacka, funktionsmaterial, merinoull,
Funktionsmaterial, Ej material där svetten syns, Funktionstyg, Andasfunktion, Ej bomull,
Bomull, Merinoull, Funktionella plagg, Kompressionsmaterial, Bekväma och funktionella
framför snygga, Viktigt med fickor, Tjockare funktionsmaterial, Tights: hög kompression,
Överkropp: Tunt material,

Kläder anpassas
beroende på väder

Kläder efter väder, Kläder efter väder, Kläder efter väder, Kläder efter väder, Utomhus:
långärmat, löparjacka, Tights, Vindbyxor, Kläder efter väder, Kläder efter väder,
t-shirt/linne/hoodie beroende på värme

Kläder anpassas
beroende på aktivitet
avseende färg, utseende,
funktion, stil och
modell.

Mer avslöjande kläder utomhus än på gymmet, Olika kläder för olika aktiviteter, Löpning:
inget tungt, Olika klädval beroende på intensitet, Aktivitetsberoende: tight/löst,
shorts/tights, Aktivitetsanpassat, Aktivitetsanpassat: stil/modell, Aktivitetsanpassat
löst/tight , Aktivitetsanpassat, AKtivitetsanpassat, Aktivitetsanpassat, Kläder kopplat till
funktion, Olika underdel för olika aktiviteter, Gym/pass: färgglatt och fint, Inomhus:
shorts och t-shirt, Gym: Långärmad t-thirt, Bollsport: långbyxor, funk.tröja, t-shirt
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Samma kläder oavsett
aktivitet

Samma för de flesta aktiviteter, Samma träningskläder oavsett aktivitet, Samma oavsett
aktivitet

Sport-bh med stöd. Sport-bh med stöd, Upptill: sport-bh med hög support.

Idrottsspecifikt Ridkläder, Fotbollskläder, Klubbkläder vid lagsport

Seamless Seamless, Seamless, Vill slippa sömmar på olämpliga ställen.

Komfort Bekvämlighet Prioriterar bekvämlighet, Bekvämlighet, Sköna, Välpassande tights, Skönt med kort topp -
men känns inte bra att ha på gymmet.

Rörelsefrihet Följsamhet, Stretch, Rörlighet, Åtsittande med ej stramt, Hög rörlighet
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