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Sammanfattning 

Syfte 

Dagens teknik har medfört en explosion av nätbaserade sociala medier där bilder av träning 

och kroppar är ett tydligt fenomen. Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur 

kroppsideal skapas och framställs på internet och framförallt sociala medier. Till hjälp 

användes frågeställningarna: Hur gestaltar manliga fitness-profiler sig själv och sina kroppar 

på den nätbaserade tjänsten Instagram? Finns det kopplingar mellan dessa profilers 

kroppsgestaltningar och specifika kroppsideologier? (Rosenmann & Kaplan, 2014)  

 

Metod 

Arbetet utfördes med netnografisk metod i grunden, en metod specifikt fokuserad på 

kvalitativ forskning av internet. Tre manliga fitnessprofiler samt fem av varje profils bilder 

valdes utifrån popularitet på Instagram för att granskas och analyseras i relation till 

kroppsideal. 

 

Resultat 

Bilderna hade gemensamma egenskaper då dessa, ofta i gymmiljö, visade avklädda, extremt 

muskulösa kroppar med fokus på framsidan av överkroppen. Skilda egenskaper förekom, 

dock inte i någon signifikant bemärkelse. Kroppsideologin metrosexuella- och 

konsumentmaskuliniteten (Rosenmann & Kaplan, 2014) präglade profilerna. 

 

Slutsatser 

Dessa fitnessprofilers framställning av sina kroppar stämde väl överens med dagens rådande 

muskulära kroppsideal som innefattar en slimmad, muskulös, väldefinierad kropp. Tydliga 

kopplingar kunde också göras till Rosenmann’s och Kaplan’s (2014) kroppsideologi; 

metrosexuella- och konsumentmaskuliniteten. 

 

Nyckelord: 

Kroppsideal, kroppsbild, fitness, sociala medier, Instagram, social jämförelse, masculine body 

ideology, MBI 
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Abstract 

Objective 

The advanced technology of today’s society has brought on a heavy uprising of social media 

where images of training and bodies are a common phenomenon. The aim of this study was to 

examine how body ideals are created on the internet, with focus on social media. Two 

questions were used to help with this objective: How do male fitness profiles portrait 

themselves and their bodies on the net based service Instagram? Do connections exist 

between these profiles portraits of the body and specific body ideologies? (Rosenmann & 

Kaplan, 2014). 

 

Method 

The study was carried out with a nethnographic method, a method specifically focused on 

qualitative research regarding the internet. Three male fitness profiles and five of their images 

each were selected based on popularity on Instagram to be examined and analyzed in relation 

to body ideal. 

 

Results 

The images had similar attributes which included that they, often in a gym environment, 

showed undressed, extremely muscular bodies with emphasized focus on the upper body. 

Differences were present in the images but not to any significant extent. The profiles were 

defined by the body ideology of metrosexuality and consumer masculinity (Rosenmann & 

Kaplan, 2014). 

 

Conclusion 

The representation of the images of these fitness profiles translate well into the current 

muscular body ideal that contains a lean, muscular, well defined body. Clear connections 

could be made to Rosenmann’s och Kaplan’s (2014) body ideology of metrosexuality and 

consumer masculinity. 

 

Keywords: 

Body ideal, body image, fitness, social media, Instagram, social comparison, masculine body 

ideology, MBI 
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1. Inledning 
Intresset för att träna på gym har aldrig varit större än det är i dagens läge och många ser det 

som en självklarhet att kroppen ska underhållas genom goda tränings- och kostvanor. Många 

tränar med största sannolikhet med ett mål i tankarna, om det så är att vågen ska visa lite färre 

kilon när vi ställer oss på den, eller springa en sträcka på en viss tid, eller varför inte vilja göra 

sina bröstmuskler större. Den stora marknaden som nu finns med diverse gym och 

träningscenter öppnar upp för en stor målgrupp att ta sig till en lokal och uppnå sina 

kroppsliga mål och prestationer. Gymkulturens explosion har till stor del skett med hjälp av 

media och med hjälp av media når denna kultur ut till övriga samhället och påverkar 

människors syn på den hälsosamma och perfekta kroppen (Andreasson & Johansson, 2015).  

 

Med hjälp av dagens teknik och konstanta uppkoppling till internet och omvärlden är 

individer på nätet inte sena med att dela med sig av sina kroppsliga förvandlingar med före- 

och efterbilder på sociala medier för att visa allt hårt slit de har genomgått för att uppnå en 

mer hälsosam och attraktiv kropp och livsstil samtidigt som de får bekräftelse av omvärlden. 

På sociala medier kan användare också följa andras kroppsliga berättelser med lyckliga slut 

och finna inspiration och förebilder. I Sverige använder ca hälften av befolkningen sig av 

något socialt medie varje dag och hos unga och unga vuxna i åldersgruppen 15-24 år stiger 

siffran upp till över 80 % (NORDICOM, 2015). Sociala medier sträcker sig från det kanske 

mest välkända Facebook, till bloggsidor som Tumblr och videosajter som YouTube. Genom 

denna typ av media är dagens generation ett lättillgängligt mål för visuella medel som 

påverkar vår uppfattning om saker och ting, vare sig vi vill det eller inte.  

 

I detta arbete har den populära tjänsten Instagram granskats. Instagram faller under kategorin 

som ett socialt medium där användaren kan lägga upp bilder genom sin profil som sedan 

andra kan ta del av. Instagram är en tjänst som är tillverkad som en applikation för moderna 

mobiltelefoner, smartphones, men finns också som internetsida. Instagram har enligt 

statistiksajten Statista.com (2016) ca 400 miljoner aktiva konton världen över.  

 

Om vi tar en tjänst som Instagram och sätter ihop det med explosionen av intresset kring hälsa 

och fitness kan man observera ett stort bildflöde där mäns och kvinnors kroppar är i fokus. 

Fitnessprofiler med hundratusentals och miljontals följare lägger dagligen upp bilder som 

exponerar i stort sett hela deras kroppar i både träningsmiljö och vardagsmiljö. Vad förmedlar 
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dessa bilder? Vad skapar dessa bilder för normer kring hur idealkroppen ska se ut? Profiler 

som har denna karaktär med exponerade, extremt vältränade kroppar är ju uppenbarligen 

populära i dagens samhälle och då blir frågor som dessa intressanta, speciellt när forskning 

visar att jakten på att försöka uppnå dessa muskulära ideal kan leda till beteenden som bidrar 

till både fysisk och psykisk ohälsa samt i vissa fall kan leda till användning av illegala 

preparat som anabola steroider (Cafri, Thompson, Ricciardelli, McCabe, Smolak & Yesalis, 

2005). 
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2. Tidigare forskning 

I följande avsnitt redovisas forskning rörande mäns kroppsbilder i relation till media samt hur 

massmedia påverkar kroppsbilden och vad detta kan få för effekter. Avsnittet mynnar sedan ut 

i relativt ny forskning som har undersökt hur användning av sociala medier påverkar 

kroppsbilden.  

 

Den forskning som har hittats berör till stor del själva jakten och viljan att uppnå en mer 

muskulös kropp som forskningen tenderar att koppla ihop med medievanor, blandat med 

individuella skillnader i hur mycket som internaliseras av media. I en studie av De Jesus et al. 

(2015) studerades om media (t.ex. TV, tidningar, filmer) påverkade mäns driv att vilja uppnå 

en mer muskulös (drive for muscularity, DM), slimmad (drive for leaness, DL) eller smal 

kropp (drive for thinness, DT) i förhållande till i vilken grad dessa män själva stämde överens 

med maskulina normer. Detta gjordes genom frågeformulär som 284 australienska män 

svarade på. I studien kom de fram till att män som anammade medias bilder av kroppsideal 

hade högre DM och DL i förhållande till normerna för att vara ”vinnande individer” samt 

”heterosexuell själv-presentation”. DL var också förknippat med normen ”playboy” som 

innebär stöd för att vara sexuellt aktiv med partners i tillfälliga korta förhållanden. De menar i 

studien att dessa normer stärks av media som sedan män tar åt sig som i sin tur leder till ökad 

DM och DL. 

 

DM har även utforskats av Cramblitt och Pritchard (2013), men här i förhållande till hur 

mycket tid som spenderades på TV-tittande samt användning av magasin-tidningar. Studien 

utfördes via digitala enkäter där 311 amerikanska universitetsstudenter svarade och 

medelåldern var ca 22 år. Kortfattat kom de fram till att ju mer tid som ägnades åt dessa 

medier desto högre var individernas DM. TV-tittande hade större effekt för DM än magasin i 

denna studie. Attityder kring hur media påverkade dessa individer i relation till kroppsideal 

undersöktes också, där det visade sig att ju mer individerna tog åt sig av media desto högre 

DM uppgav de. 

 

McCreary och Sasse (2010) genomförde en studie där syftet var att testa en metod för att mäta 

just DM som sedan resulterade i en enkät som 197 kanadensiska ungdomar deltog i där 

medelåldern var 18 år. Forskarna kom fram till att pojkar hade högre DM än flickor, att högre 
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DM var relaterat till hur ofta individer tränade och gick på diet för att öka i vikt och att DM 

var orelaterat till DT (drive for thinness). Resultated pekade också på att DM var positivt 

korrelerat med lägre självkänsla och högre nivå av depression hos pojkar.  

 

När det kommer till den egna kroppsbilden och kroppsideal utförde Pope et al. (2000) en 

studie kopplat till just detta hos män. Studien innefattade universitetsstudenter från tre olika 

länder där 54 var från Österrike, 65 från Frankrike och 81 från USA och medelåldern var ca 

21 år. Forskarna kom fram till att männen i genomsnitt ville ha 12-13kg mer muskler på sin 

kropp än vad de hade i dagsläget. Intressant är också att de trodde att kvinnor föredrog män 

som hade 12-14kg mer muskler än vad dessa män själv hade. Det visade sig dock i en 

pilotstudie av samma forskare att kvinnor föredrog en mer ”vanlig” kropp hos män. Forskarna 

argumenterar också i denna studie för att dessa resultat kan kopplas ihop med hur media 

speglar idealkroppar och hur det muskulära idealet drastiskt har utvecklats under de senaste 

30 åren.  

 

I inledningen nämndes Cafri’s et al. (2005) studie där de har sammanställt skadliga beteenden 

samt psykologiska och fysiologiska effekter som strävan efter en mer idealisk kropp kan leda 

till. De sammanställer också riskfaktorer som kan leda till dessa beteenden och menar här att 

exponering av media mycket väl kan vara en källa till missnöje över sin muskularitet samt att 

män som identifierar sig starkt med förebilder i media är mer troliga att utveckla ätstörningar. 

 

All denna jakt på det muskulära idealet kan vi se får konsekvenser. En av de allvarligare 

konsekvenserna är vad Pope, Gruber, Choi, Olivardia och Phillips benämner som ”muscle 

dysmorphia” (MD) som de menar på är en form av BDD, body dysmorphic disorder (1997). 

De beskriver MD som ett psykologiskt sjukligt tillstånd där individen får ett ohälsosamt 

förhållande till sin kropp och omgivning där allt handlar om att bli så muskulös och vältränad 

som möjligt till den grad att andra aspekter i livet får lida. Tillståndet kan ses som en motsats 

till anorexia och då individen istället lider av MD ser personen sig själv som betydligt mindre 

muskulär än vad hen egentligen är. Trots att artikeln är nästan 20 år gammal argumenterar 

forskarna redan här för att detta kan vara ett resultat av sociokulturella faktorer så som medias 

påverkan kring kroppsideal. 
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Vad säger då denna forskning? Det kan vara svårt att säga exakt hur media påverkar vår 

kroppsbild och strävan efter att uppnå den perfekta kroppen men forskningen som finns pekar 

till stor del på att media påverkar oss i denna aspekt. Strävan efter att uppfylla ett mer 

muskulärt ideal verkar också vara förknippat med högre nivå av psykisk ohälsa samt att det 

kan leda till beteenden som påverkar både det psykiska och det fysiska välbefinnandet. Pope’s 

et al. (2000) studie visar intressant på att män önskar att de hade en betydligt mer muskulär 

fysik än vad de hade i dagsläget vilket ger intrycket att det muskulära idealet verkligen 

existerar och säger åt oss hur vi borde se ut. Halliwell och Diedrichs (2012) tar dock upp 

problematiken med studier som liknar dessa nämnda och menar på att i många fall så glöms 

individuella faktorer som spelar en stor roll i hur påverkade vi blir av media. De menar helt 

enkelt att alla individer är olika och tar till sig bilder på olika sätt beroende på hur vi ser på 

oss själva och jämför oss med dessa bilder. Det är dock oklart vad dessa faktorer är hos män.  

 

På senare år har det även kommit studier som har tittat närmare på just internet och sociala 

medier kopplat till kroppsbild. I de flesta fall är det den mest populära tjänsten Facebook som 

har undersökts. Tiggeman och Slater (2013) tittade på Facebook-användning kopplat till 

kroppsbild hos 1087 flickor mellan 13 och 15 år i Australien. Det visade sig att en stor 

majoritet av dessa flickor använde sig av Facebook regelbundet och att de som använde sig av 

Facebook också visade högre nivå av kroppsrelaterade bekymmer (internalization of the thin 

ideal, body surveillance, drive for thinness) än de som inte använde sig av Facebook.  

 

Fardouly och Vartanian (2014) är inne på samma spår och tittade på 227 kvinnliga 

universitetsstudenter i Australien och kunde se att det fanns ett samband mellan hur mycket 

tid dessa kvinnor spenderade på Facebook och deras missnöje över sina kroppar. Ju högre 

total tid som spenderades på Facebook desto högre nivå av kroppsmissnöje. De såg också att 

detta kroppsmissnöje berodde på ett socialt jämförande på Facebook där den största 

jämförelsen skedde med vänner och bekanta. Jämförelse som ledde till kroppsmissnöje 

skedde inte i samma utsträckning med familjer och celebriteter.  

 

Även Smith, Hamer och Joiner (2013) har tittat på Facebook-användning kopplat till 

kroppsbild men även för att förutspå beteenden kopplat till bulimi. 232 amerikanska kvinnor 

deltog i en undersökning där de fick fylla i en enkät vid två olika tillfällen med 2-4 veckors 

mellanrum. Det visade sig att hos individer som använde Facebook för social jämförelse och 
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för att skapa negativa utvärderingar så kunde man förutse tendenser till beteenden kopplade 

till bulimi samt att det fanns en koppling mellan Facebook-användning och utvecklandet av 

ett missnöje över sin kropp. 

 

Användningen av sociala medier kan medföra mycket gott som att föra ihop intressegrupper, 

hjälpa till med att hålla kontakt med vänner och släkt och skapa gemenskap. Forskningen 

visar dock även på en del av den negativa sidan där det verkar finnas ett samband mellan 

användningen av dessa medier och skapandet av en negativ kroppskultur. Luckor kan också 

ses i forskningen och visar att fler studier behöver göras rörande män och sociala medier då 

detta perspektiv lyser med sin frånvaro. 
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3. Teoretiskt ramverk 
I detta avsnitt presenteras en kort enkel beskrivning av ett modernt manligt kroppsideal som 

sedan fortsätter med en beskrivning av ett ramverk som innefattar en mer mångfacetterad 

överblick av olika rådande kroppsideal och maskuliniteter. Insamlad data kommer att 

analyseras utifrån dessa kroppsideal och resultatet kommer sedan att diskuteras utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv med hjälp av teorin social comparison theory i syfte att sätta in 

resultatet i ett relevant sammanhang. Denna teori presenteras också i detta avsnitt och 

behandlar hur människor jämför sig med andra individer i sin omgivning. 

 

3.1 Manliga kroppsideal och maskulina kroppsideologier 

När det kommer till manliga kroppsideal menar Halliwell och Diedrichs (2012) att medias 

porträttering av mäns kroppar i västvärlden förespråkar en slimmad och muskulär kropp, ett 

ideal som de menar att endast en väldigt liten del av jordens befolkning lever upp till samt att 

dessa kroppar i många fall är ouppnåeliga och orealistiska. Wykes och Gunter (2005) menar 

även de på att det är just den väldefinierade och muskulära kroppen som media speglar och 

förespråkar. 

 

Utöver detta moderna, relativt enkelspåriga, muskulära kroppsideal som speglas i olika 

medier har Rosenmann och Kaplan (2014) skapat ett ramverk som innefattar tre olika rådande 

kroppsideologier som var och en i sin tur innefattar olika karaktäristiska egenskaper. Dessa 

maskulina kroppsideologier är specificerade kring hur män ser på sina kroppar och hur de bör 

agera socialt utåt i relation till sin kropp. Kort sagt är det normer kring kroppen som utgör 

varje ideologi. De tre olika kroppsideologierna kommer här nedan att beskrivas övergripande. 

 

Den första ideologin är den funktionella maskuliniteten och utgår från en traditionell 

maskulinitet som grundar sig i en industriell världssyn. Här finns ett dualistiskt synsätt där 

sinnet är en sak och kroppen något annat. Sinnet är fritt, självständigt och essentiellt medan 

kroppen enbart är ett funktionellt instrument i vilket sinnet ryms. Den manliga kroppen ses 

här som var mans privata utrymme att få göra vad han själv vill med och där det är den 

kvinnliga kroppen som skall få den yttre uppmärksamheten som här också blir en viktig del 

av den patriarkala sociala ordningen. Kvinnans kropp blir genom detta också den kropp som 

blir målet för (heterosexuell) åtrå och avsky medan mannens kropp istället får mindre social 

relevans och maskulinitet istället skapas via karaktär och position. Inom detta traditionella 
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synsätt på kroppen ryms det även att kroppen som instrument skall vara stark, fullt funktionell 

samt sexuellt fungerande. Kroppen ska bedömas utifrån funktionella meriter och prestationer, 

ingenting annat. Metaforen att kroppen är en maskin blir här central, där maskinen måste 

disciplineras för att kunna hantera det hårda arbetet som är livet. En maskin har inte heller 

några direkta känslor och tas endast hand om när den fallerar totalt. Att ha och kontrollera en 

stark kropp ryms även det inom den funktionella ideologin då detta är förknippat med den 

maskulina aggressionen som symboliserar mannens ovilja att förlora eller kapitulera. 

 

Den andra ideologin är den metrosexuella- och konsumentmaskuliniteten. Konsumentaspekten 

har uppkommit efter det mer traditionella industriella synsättet och syftar på att män i 

moderna dagar i allt större utsträckning har fått större möjlighet och uppmuntras till att ta del 

av livsstilsvanor som tidigare har setts som feminina. I och med detta avviker denna ideologi 

från den mer traditionella där det här uppkommer en mer ytlig aspekt kring mäns utseende 

och kroppar. Män kan här ta del av en mer ytlig livsstil som tidigare har varit reserverad för 

kvinnor. Mode, smink och diverse skönhetsbehandlingar riktat till män ses inte som något 

avvikande utan ses istället som naturligt hos den moderna mannen. Det ytliga som rör 

kroppen innefattar också att hålla kroppen ung, hålla den fri från kroppsbehåring och allmänt 

underhållen vad gäller hy och naglar etc. Den moderna metrosexuella mannens kropp blir här 

en representation av individens livsstil och levnadsvanor och därmed blir förpackningen en 

väsentlig del. Därför blir det här viktigt att kroppen ska underhållas med fysisk träning för att 

uppnå en vältränad muskulös kropp som är förknippad med styrka och uthållighet som bland 

annat innefattar en framträdande överkroppsmuskulatur. Kroppen ska också hållas fri från 

oönskat fett för att framhäva tydliga muskler. I och med detta synsätt på kroppen skapas här 

ett hyper-muskulärt kroppsideal som är ouppnåeligt för de flesta män som kan leda till 

beteenden som är kopplade till hälsorisker, bland annat missbruk av anabola steroider.  

 

Den tredje och sista ideologin är den holistiska- och självmedvetna maskuliniteten. Precis som 

det låter förespråkar denna ideologi en självmedveten individ, och då i form av en 

reflekterande, emotionellt uttrycksfull och intim individ. Det kan talas om en ”terapeutisk 

diskurs” som existerar här som menar på att människan från ett lidande ska hitta en slags 

frälsning som sker via en närmast spirituell kontakt med både det egna jaget och kroppen. Till 

skillnad från den traditionella ideologin där kropp och sinne är separerat blir det här istället 

sammansvetsat till ett och samma. Detta självmedvetande leder i sin tur till psykologisk- och 
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spirituell tillväxt. Den holistiska aspekten i denna ideologi syftar också till just detta, att kropp 

och sinne är ett. Ideologin förespråkar en jakt på självreflektion, äkthet och ökad inre harmoni 

i samband med mäns kroppsliga sysselsättning. Kroppens uppgift vid aktivitet syftar här inte 

till att förbättras för att visas upp och dra till sig blickar eller fungera som ett instrument utan 

aktiviteten blir istället en uppgift som syftar till att kroppen och sinnet tillsammans får 

uppleva något tillsammans som i sin tur utvecklar kroppen och sinnet i en symbios. Inom 

denna ideologi upplevs kroppen istället för att enbart använda den. Kroppen blir ett medel för 

att kunna uppleva välmående och ett personligt stärkande. 

  

3.2 Social comparison theory 

Social comparison theory grundar sig i att människor har ett behov av att jämföra sina åsikter 

och förmågor med andra individer och grupper för att på så sätt kunna utvärdera sig själv på 

ett korrekt sätt och genom det skapa sin identitet (Festinger, 1954). Festinger byggde denna 

teori på ett antal hypoteser som grund varav en av dessa hypoteser innebar att individen valde 

att jämföra sina förmågor med andra individer som hade liknande förmågor och inte skilde sig 

alltför mycket från den jämförande individen. En ytterligare hypotes innebar att vi inte enbart 

vill utvärdera våra förmågor utan också kontinuerligt utveckla och förbättra dessa (Wood, 

1989).  

 

Social comparison theory är till stor del en teori som förklarar psykologiska och kognitiva 

processer hos människor samt hur och varför vi jämför oss med andra människor. Teorin blir 

här relevant då den också berör just omgivningen i form av andra individer i olika forum. Den 

blir än mer relevant efter att teorin har utvecklats och nyanserats. Grundteorin har berikats 

med begrepp som downward- och upward comparison som syftar på att individen kan välja 

om hen vill jämföra sina förmågor med individer som hen själv anser sig vara sämre eller 

bättre än. Att jämföra sig med någon sämre kan vara för att skapa en bättre självkänsla medan 

jämförelse med någon som anses bättre kan skapa tillhörighet till något högre och överlägset 

eller för att skapa motivation hos sig själv för att förbättra sina egna förmågor. Här kommer 

begreppen self-improvement och self- enhancement in i bilden som innebär att individen 

jämför sig själv och sina förmågor med någon annan i syfte att vilja förbättra sina förmågor 

och stärka sig själv och använder då jämförelse som motivation (Halliwell & Diedrichs, 

2012). Teorin har använts senare i arbetet för att diskutera resultatet samt satts i relation till 

kroppsideal och hur individer förhåller sig till den sociala omgivningen som är Instagram. 
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4. Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka hur kroppsideal skapas och framställs på internet och 

framförallt i sociala medier. I detta arbete har ett särskilt fokus riktats mot den populära 

bildtjänsten Instagram. Manliga fitness-profiler har också varit i fokus då studier rörande män 

och kroppsideal på nätet till stor del saknas i dagens läge.  

 

4.1 Frågeställning 

- Hur gestaltar manliga fitness-profiler sig själv och sina kroppar på den nätbaserade 

tjänsten Instagram? 

- Finns det kopplingar mellan dessa profilers kroppsgestaltningar och specifika 

kroppsideologier? (Rosenmann & Kaplan, 2014)  
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5. Metod 

Då detta arbete innefattar datainsamling och analys av material som härstammar från en nät-

baserad källa så lämpar sig användningen av en metod där denna aspekt är väl utvecklad och 

beprövad. I detta arbete har därför inspiration hämtats från Kozinets (2011) netnografi som 

kan beskrivas som en sammanslagning av olika metoder inom den kvalitativa etnografiska 

forskningen som sedan anpassats för att användas inom just nät-baserad forskning för att få 

ökad förståelse rörande internetkultur så som sociala medier i form av t.ex. Facebook, 

YouTube och diverse blogg-sidor.  

 

Ett netnografiskt forskningsprojekt bör följa fem steg som Kozinets (2011) beskriver enligt ett 

flödesschema där stegen består av; (1) Val av frågor och sociala platser. (2) Identifiering och 

val av gemenskap. (3) Deltagande observation i gemenskapen och datainsamling. (4) Analys 

av data. (5) Presentera forskningsresultatet.   

 

Detta flödesschema har försökt följas med några medvetna modifikationer. De data som är 

relevant för denna undersökning är visuell data i form av fotografier på Instagram. 

Insamlingen av data har dock inte skett deltagande i den bemärkelse som Kozinets (2011) 

förespråkar inom netnografin, vilket innefattar ett aktivt deltagande där forskaren 

kommenterar och samtalar med andra individer inom det valda fältet. Denna typ av aktivt 

deltagande har inte varit nödvändig för detta arbete. Instagram är dock en tjänst där ett 

användarkonto är nödvändigt för att få tillgång till det material som tjänsten innehåller. En 

deltagande observation har därför gjorts i den bemärkelsen att ett konto skapades för att sedan 

ge tillgång till ett relevant urval och material.  

 

5.1 Urval och datainsamling 

Som nämndes behövs ett användarkonto för att ge tillgång till innehållet som ryms inom 

Instagram. Ett konto gjordes tidigt under arbetets process för att möjliggöra önskat urval samt 

för att skapa bekantskap med den typ av bildmaterial som var tänkt att ingå i arbetet, en del i 

processen som Kozinets (2011) menar är av värde. 

 

För att begränsa arbetets omfattning valdes tre manliga fitnessprofiler att ingå i 

undersökningen. Med tre eller fler profiler är förhoppningen att en bredare bild av området 



Tom Dahlberg 

Högskolan Dalarna 

Examensarbete IH2020 

 

17 

 

blir representerad än med enbart en eller två valda profiler. Profilerna valdes utifrån två olika 

kriterier där det ingick att de inte skulle innefatta individer som aktivt tävlade inom 

fitness/bodybuilding utan bara hade detta som passion och hobby. Det andra kriteriet var att 

det tydligt skulle framgå att dessa individer laddade upp bilder som mer eller mindre 

exponerade deras avklädda kroppar då det trots allt är kroppar och kroppsideal detta arbete 

berör. Instagrams egna sökfunktion användes för att hitta profiler som uppfyllde dessa 

kriterier där det kan sökas efter användarnamn, närliggande platser och så kallade hashtaggar 

som bland annat används som nyckelord där personen som laddar upp en bild kan välja att 

lägga till en hashtag som sedan underlättar för andra personer att söka sig fram till bilder inom 

önskat område. Här användes sökordet fitness på just hashtaggar och Instagram placerar 

automatiskt de mest populära bilderna med den sökta hashtaggen överst. Därefter eftersöktes 

många olika profiler för att försöka hitta individer som uppfyllde kriterierna. När en profil 

tittas på kan användaren som tittar också välja, genom en enkel knapptryckning, att Instagram 

föreslår andra profiler med liknande innehåll. Även denna funktion användes. 

 

Vidare skedde urvalet utifrån profilernas popularitet grundat på hur många ”följare” deras 

konton hade. De tre profiler som uppfyllde tidigare nämnda kriterier och hade störst antal 

följare valdes för undersökningen. En stor mängd bilder går att finna på dessa profilers konton 

och tidsramen som detta arbete erbjuder hade gjort det nästintill omöjligt att använda sig av 

även en bråkdel av materialet, speciellt då ett par av profilerna kan lägga upp flera bilder om 

dagen. Valet för vilka bilder som skulle ingå i observationen gjordes återigen utifrån 

popularitet. Då Instagram har en ”gilla”-funktion, som innebär att andra användare kan 

markera att de på ett eller annat sätt gillar eller uppskattar den upplagda bilden som sedan 

visas i antal ”gillningar” under varje bild, användes detta för identifiera de fem mest gillade 

bilderna på varje profils konto under mars månad år 2016. Genom att välja bilder under en 

period som ligger nära i tiden skapas en överblick av vilka bilder som är populära i dagsläget 

samt vilka typer av bilder som dessa profilers följare finner intressanta och värda att ”gilla”, 

vilket skulle kunna tänkas vara intressant för framtida forskning. 

 

Ett viktigt hjälpmedel för detta arbete har varit tillgången till en smartphone som har fungerat 

som huvudsakligt verktyg för att samla in visuell data från Instagram då det är via telefonen 

som tillgång till Instagram har getts. Bilderna sparades på telefonen via skärmdumpar. Den 

typ av data som har samlats in för denna undersökning benämner Kozinets (2011) som 
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arkivdata som forskaren själv inte har hjälpt till att framställa utan som skapats av användarna 

på den valda plattformen. 

 

De tre profiler som valdes presenteras nedanför med användarnamn på Instagram tillsammans 

med antalet följare och spannet på ”gillningar” över deras fem populäraste bilder under mars 

månad 2016: 

 

Användarnamn Antal följare Antal bild-gillningar 

lazar_angelov_official 3.6 miljoner 57 000 – 71 000 

ulissesworld 2.4 miljoner 39 000 – 48 000 

simeonpanda 2.2 miljoner 34 000 – 48 000 

 

5.2 Analys av data 

Enligt Kozinets (2011) är induktiv dataanalys en del av netnografin. En induktiv ansats ligger 

därför till grund för arbetet med analys av insamlad data i detta arbete. Genom en induktiv 

metod är syftet att genom observationer och analyser av dessa komma fram till en eller flera 

slutsatser eller allmängiltiga påståenden om ett fenomen (Fejes & Thornberg, 2015). 

 

Fejes och Thornberg (2015) menar dock att det finns risker med att dra för stora induktiva 

slutsatser och sanningar då det är enskilda observationer som har slagits ihop för att förklara 

ett fenomen och de menar således att framtida observationer kan innehålla undantag till det 

som tidigare observerats. 

 

För att göra dessa observationer användbara och underlätta för analys så har anteckningar 

gjorts kopplat till ett antal observationspunkter som är ihopkopplade med huvudsyftet 

(Justesen & Mik-Meyer, 2010). Även om det har varit eftersträvansvärt att observera och 

analysera materialet utifrån ett inte så styrt, öppet perspektiv (Hassmén & Hassmén, 2008) har 

observationspunkterna hjälpt till att rama in observationen för att enklare kunna koppla ihop 

analysen med arbetets syfte (Justesen & Mik-Meyer, 2010). Dessa observationspunkter 

presenteras senare i arbetet. 

 

5.3 Tillförlitlighet och transferabilitet 

Tillförlitlighet är ett begrepp kopplat till validitet och är enligt Fejes och Thornberg (2015) 

direkt kopplad till kvaliteten på studien. Fallgropar finns som kan hota kvaliteten och 
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tillförlitligheten på en studie och analysen kopplad till studien (Fejes & Thornberg, 2015). 

Dessa faktorer har i största möjliga mån tagits i beaktning och reflekterats över och tas även 

upp i metoddiskussionen. En faktor är dataöverbelastning som syftar till att data som samlas 

in kan bli för övermäktigt för forskaren eller studenten. Urvalet smalnades av med just detta i 

åtanke för att kunna arbeta med materialet utan att det skulle bli övermäktigt samtidigt som 

urvalet resulterade i en tillräcklig överblick av det önskade området. En ytterligare faktor som 

rör tillförlitligheten i en studie benämner Fejes och Thornberg (2015) som tillgången till 

informanter som syftar till hur väl deltagarna i studien är representativa för alla individer det 

handlar om. Detta arbete berör fitnessprofiler på Instagram och det kan mycket väl tänkas 

finnas ett mycket stort antal fitnessprofiler med olika karaktär som hamnat under radarn i 

denna undersökning. Förhoppning är dock att med dessa tre valda profiler skapa en relativt 

god och representativ första överblick av verkligheten, även om ytterligare forskning skulle 

vara relevant. För att öka tillförlitligheten i arbetet har faktorn inkonsistens (Fejes & 

Thornberg, 2015) tagits hänsyn till som innebär att undvika att tolka och analysera data på ett 

inkonsekvent och motstridigt sätt. All data har försökts analyserats och tittats på utifrån 

samma perspektiv och med samma ögon. 

 

Att generalisera ett resultat i en kvalitativ studie som denna kan vara problematiskt då det 

enbart rör sig om 3 profiler som har undersökts. Begreppet transferabilitet används istället här 

och syftar till just användbarheten i studien. Förhoppningen är just att denna studie kan 

användas av forskare eller läsare och kunna ta denna studies resultat och överföra på en ny 

specifik situation (Fejes & Thornberg, 2015). Gällande detta arbetes användbarhet är det 

också önskvärt att det kan öppna upp ytterligare intresse kring sociala medier och 

kroppsuppfattning och med resultatet från detta arbete bidra till en bredare startpunkt kring 

ämnet fitness på sociala medier. 

 

5.3 Etiska överväganden 

Kozinets (2011) tar upp ett antal etiska frågor angående forskning på nätet. Dessa frågor berör 

viktiga problem som forskaren behöver ta ställning till. Ska nätet ses som ett privat eller 

offentligt rum? Vem äger den data som finns tillgänglig på det valda fältet? Behövs samtycke 

från de individer vi samlar data ifrån på nätet? Kozinets (2011) menar att de flesta människor i 

dagens tekniksamhälle är medvetna om att deras inlägg och information som de delar med sig 
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av i många fall kan läsas och ses av allmänheten, men Kozinets menar också vidare trots detta 

faktum att akademiker och forskare inte kan använda dessa data som de själva önskar.  

 

För de etiska övervägandena som ryms inom detta arbete används liknande argument som 

använts av Andreasson och Johansson (2013a; 2013b) när de med hjälp av Kozinets 

netnografi analyserat diverse fitnessbloggar. De data som samlats in är trots allt material som i 

princip finns tillgängligt för vem som helst som har en internetuppkoppling. Profilerna som 

har valts ut för detta arbete är inte heller ”privata” utan öppna för alla användare som har 

Instagram och även för de som inte har applikationen Instagram på sin telefon utan som går 

via Instagrams webbsida. Med ett så pass stort följarantal som dessa profiler har på sina öppna 

konton så finns det ingen anledning att tro att dessa individer vill dölja sin identitet. Trots 

detta har datainsamlingen och analysen självklart endast berört det som kan hjälpa till att 

besvara studiens syfte och frågeställningar.  

 

De valda profilernas användarnamn valdes att skrivas ut för att de utomstående som tar del av 

detta arbete med enkelhet skulle kunna följa upp och själva titta på dessa konton om så 

önskas. Det som publiceras i och med detta arbete kommer inte att behandla känslig 

information om de enskilda profilerna och inte heller hänga ut dessa individer enskilt utan 

mer fokusera på fenomenet kring fitnessprofiler på Instagram och hur kroppsideal speglas där.  
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6. Resultat 
Ett antal fokuspunkter har som tidigare nämnts använts för att rama in och underlätta arbetet 

med bildmaterialet. Dessa punkter är ihopkopplade med arbetets syfte och listas nedan. 

- Vilken fysisk miljö är dessa bilder tagna i? 

- Utförs någon fysisk aktivitet på bilden? 

- Fokuserar bilden på någon specifik kroppsdel? 

- I vilka ställningar framställs kropparna? 

- Finns det likheter/skillnader i hur dessa profilers kroppar framställs av dem själva? 

I denna del kommer material att presenteras som är kopplat till punkterna ovan. Det kan 

tyckas vara en ytligt och inte en så djupgående analys av bilderna men den måste göras för att 

ge svar på vad dessa profilers konton innehåller och för att skapa en bild av hur detta fenomen 

ter sig på Instagram. Vad dessa bilder visar kommer i sin tur ställas mot de tre olika maskulina 

kroppsideologierna (Rosenmann & Kaplan, 2014). Resultatet förs sedan vidare till 

diskussionen där det ges ytterligare mening. 

 

6.1 Simeonpanda 

Av bilderna som valdes för denna undersökning från detta konto var samtliga på ett eller annat 

sätt tagna i en träningsmiljö. En ytterligare gemensam faktor bilderna hade var att profilen 

själv var med och poserade med fullständigt exponerad överkropp på samtliga av bilderna, 

och poserade då antingen genom att spänna musklerna (framförallt armarna) eller inta en mer 

avslappnad kroppshållning. På en av bilderna visas ett par bara ben tillsammans med 

överkroppen.  

 

Profilen visar på samtliga bilder upp väldefinierade muskler och en vältränad kropp. Då dessa 

bilder visar profilens bara överkropp hamnar också fokus naturligt där, armar fulla med 

synliga ådror, ett stort bröstparti och en väldefinierad magmuskulatur som avslutas i ett smalt 

midjeparti. Trots att alla bilder som sagt är förknippade med träningsmiljö och profilen är 

omgiven av träningsredskap tränar profilen inte aktivt på någon av bilderna utan mer eller 

mindre poserar för kameran i denna miljö. 
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6.2 Ulissesworld 

Två av bilderna är tagna i gymmiljö, dock tränar inte individen aktivt på bilderna utan poserar 

mer för kameran, i båda fallen i bar överkropp. I den ena bilden ligger profilen på en bänk 

som lutar uppåt och håller ut armarna och, vad det ser ut som, försöker framhäva sin 

överkroppsmuskulatur. I den andra gymbilden står individen mer avslappnat och stödjer sig 

mot en stång. Trots vad som ser ut som en mer avslappnad kroppshållning visas 

väldefinierade muskler upp med ådriga armar, brett axel- och bröstparti som smalnas av nedåt 

midjan där det också finns en tydlig magmuskulatur i form av ett sexpack.  

 

Denna profil har tidigare tävlat i bodybuilding och två av bilderna härifrån är från den 

perioden som senare lagts upp igen. Den ena är från en pågående tävling där individen står på 

en scen och snett bakifrån spänner sin nästintill nakna väldefinierade muskulösa kropp där 

armar, rygg, ben och rumpa tydligt visas upp. Den andra tävlingsrelaterade bilden är tagen på 

vad som ser ut som en balkong och profilen står i kalsonger och spänner hela sin kropp med 

armarna framför sig under magen, också här med väldefinierade muskler och synliga ådror på 

armar och ben.  

 

En bild skiljer sig från de andra och är i en mer vardaglig situation där profilen står utanför ett 

hus och ser ut att vara på väg någonstans, möjligtvis till gymmet då profilen har en åtsittande 

träningströja som täcker överkroppen men ändå framhäver muskulösa armar och axlar samt 

en smal midja. 

 

6.3 Lazar_angelov_official 

En av bilderna härifrån är i gymmiljö medan de fyra andra porträtterar profilen utanför 

gymmet. I gymbilden står profilen och poserar framför kameran i bar överkropp med långa 

shorts som täcker större delen av benen. Individen står i vad som ser ut som en relativt 

avslappnad position med armarna utmed sidorna. En vältränad fysik visas upp med 

väldefinierade muskler, ådriga armar och tydliga väldefinierade magmuskler. 

 

Profilen ligger på en av bilderna i en avslappnad position i en säng i bar överkropp där 

återigen ådriga armar ligger utmed sidan av kroppen. Magmuskulaturen är väldefinierad och 

syns tydligt i ett dunkelt ljus. 
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En av bilderna som inte är i gymmiljö är ändå på sätt och vis träningsrelaterad då profilen står 

och poserar i bar överkropp tillsammans med fyra andra fitnessprofiler i vad som ser ut som 

en pressbild av något slag. Det är överkroppen som visas hos samtliga individer i denna bild 

och det är glansiga, muskulösa kroppar som visas upp i solbränd bronsnyans med vit 

bakgrund. På bilden visas det breda axlar, ådriga armar och vältränade magpartier. Denna bild 

var ihopklippt med en bild under sig där samma individer står i traditionella österländska 

kläder från en resa. 

 

Två bilder sticker ut från mängden och är till synes inte direkt ihopkopplade med träning eller 

framställning av den egna kroppen då den ena är från när profilen ligger på sjukhus efter en 

operation och den andra är när han sitter uppklädd med ett sällskap på vad ser ut som något 

typ av konvent.  

 

6.4 Likheter - Skillnader 

Utifrån beskrivningen av vad dessa profilers bilder innehåller och visar kan ett tydligt mönster 

urskiljas med likheter. Nedan listas några väsentliga likheter.  

- Det finns ett fokus på främre delen av överkroppen (armar, bröst, axlar, mage) 

- Kropparna är vältränade med mycket muskelmassa med väldefinierade muskler 

- På bilder där armarna är exponerade syns blodådror tydligt över dessa 

- De avklädda kropparna visas ofta i gymmiljö 

- Ingen av profilernas populäraste bilder visade när profilen aktivt tränade 

 

Skillnader finns också mellan dessa profilers bilder även om de kanske upplevs som färre. 

Kontot med flest följare, lazar_angelov_official, var också det konto som vid denna överblick 

skiljde sig mest från de två andra. Detta på grund av att bland de populäraste bilderna fanns 

det bilder som inte fokuserade på kroppen i samma utsträckning som de andra. Mer 

signifikanta skillnader än denna var svåra att urskilja ur detta material då de andra bilderna 

och profilerna mer eller mindre verkade följa samma mall. 
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6.5 Profilernas maskulina kroppsideologier 

Vid en överblick över dessa fitnessprofilers bilder går det, som visats, att urskilja vissa tydliga 

likheter. Går det att placera dessa män inom någon/några av Rosenmann’s och Kaplan’s 

(2014) kroppsideologier? Utifrån överblicken som denna studie gett av just dessa utvalda 

profiler kan det dras tydliga kopplingar till den metrosexuella kroppsideologin. Den tydligaste 

kopplingen är kanske just den att kroppen tar en så pass stor och väsentlig plats i hur 

individerna presenterar sig själva. De avklädda kropparna visas också upp på ett uppenbart 

sätt för Instagrams offentlighet för att dra till sig människors blickar att häpnas och imponeras 

över. Precis denna aspekt, där kroppen formas för att visas upp och markera en god modern 

livsstil, är väsentlig inom den metrosexuella ideologin och maskuliniteten.  

 

Även andra kopplingar kan dras till denna ideologi via dessa bilder. Bland annat så är 

samtliga avklädda kroppar på bilderna både solbrända och helt fria från kroppsbehåring samt 

att väldefinierade muskler visas upp utan undantag som i sin tur speglar det omhändertagande 

av kroppen som ryms inom den metrosexuella konsumentmaskuliniteten. Detta speglas även i 

de få bilder där kroppar inte är exponerade, där individerna framställer sig som moderiktiga 

och välklädda. Det ska också nämnas och får inte glömmas bort att dessa profiler livnär sig på 

sin träning, samt genom att sälja en tjänst i form av sig själv men också genom sponsorer och 

att förespråka andra varumärken. Profilerna kan därför ses som levande reklampelare som inte 

bara blir en del av konsumentideologin utan också blir en del av skapandet av den där de visar 

andra vilka val gällande livsstil och vanor andra människor bör göra. 

 

Kopplingar kan dock även göras mellan dessa profiler och den mer traditionella funktionella 

ideologin. Hur profilerna presenterar sig själv och sina kroppar skulle kunna ses som ett sätt 

att hävda sig själv och sin maskulinitet i relation till andra män i Instagram’s sociala rum och  

fitnessvärldens sfär. Inom den funktionella ideologin ryms det även att mannen ska ha och 

kontrollera en stark kropp och genom detta representera en stark maskulinitet. Då dessa 

profiler via bilderna framställs som mycket vältränade ligger denna koppling nära till hands. 

Men som tidigare nämnt syns inte profilerna aktivt träna på någon bild och visar då inte heller 

direkt upp vad deras kroppar klarar av i form av fysiska prestationer. Ett tungt fokus ligger 

istället just på det estetiska som gör kopplingen till den metrosexuella ideologin än starkare. 
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När det kommer till den holistiska- och självmedvetna maskuliniteten är det svårare att finna 

direkta kopplingar. Data i denna studie har enbart innefattat bilder. Många av bilderna har 

även bildtexter där profilen själv har skrivit en text som på ett eller annat sätt hör ihop med 

bilden. I en mer djupgående studie hade även dessa texter kunnat analyseras och därmed 

eventuellt kunnat bidra till tydligare kopplingar mellan de olika ideologierna och 

maskuliniteterna. Uteblivna kopplingar till den holistiska- och självmedvetna ideologin kan 

också bero på den karaktär som profilerna för denna studie har där det har fokuserats på just 

fitnessprofiler som framförallt kanske håller på med styrketräning. Om andra träningsprofiler 

hade valts ut hade kopplingar som gjorts här förmodligen sett annorlunda ut. Det som 

kommer till tanken är då framförallt profiler som är fokuserade på mer spirituell träning som 

yoga, viss kampsport och andra mer rörelseinriktade träningsformer. 
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7. Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att få en ökad kunskap kring hur kroppsideal skapas och 

framställs på internet och i detta fall med fokus på tjänsten Instagram. Så har detta uppnåtts? 

Genom studiens frågeställningar har detta fenomen till viss del fått lite ljus över sig. Som 

nämnts tidigare så menar Halliwell och Diedrichs (2012) samt Wykes och Gunter (2005) på 

att det rådande manliga kroppsidealet innefattar en slimmad, muskulös, väldefinierad kropp. 

Om resultatet ställs mot detta ideal så är det inte svårt att dra slutsatsen att profilerna i denna 

undersökning stämmer väl in på idealet. Vi kunde också se tydliga kopplingar mellan dessa 

profilers framställning av sina kroppar och Rosenmann’s och Kaplan’s (2014) metrosexuella 

maskulina kroppsideologi.  

 

Men vad betyder i sin tur detta? Först ska vi komma ihåg att urvalet som undersökts i detta 

arbete är en relativt smal och nischad grupp där slutsatser och generaliseringar ska göras med 

försiktighet. Fitnessprofilerna i denna studie som är mycket populära är inte bara allmänt 

vältränade utan besitter en fysik som kan uppfattas relativt extrem och speglar genom detta ett 

slags ”fitnessideal”. Genom dessa profilers popularitet kan det tänkas att dessa ideal är 

eftersträvansvärda för en stor mängd individer och genom att följa dessa profiler blir de själva 

inspirerade och motiverade av de väl skulpterade kropparna. Detta kan sättas i relation till 

Festingers (1954) teori om social jämförelse, som menar på att alla individer har ett behov av 

att jämföra sig själv och sina förmågor med sin omgivning, speciellt till de tillagda begreppen 

self-improvement och self-enhancement (Halliwell & Diedrichs, 2012). Begreppen kan här 

spela en relevant roll i populariteten hos dessa profiler då det kan tänkas att individer finner 

just motivation och vilja att förbättra sina förmågor (i detta fall kroppsligt) genom att jämföra 

sig själva med dessa vältränade profiler. Problematik finns emellertid att diskutera då relativt 

ny forskning visar på att användandet av sociala medier kan gynna en negativ kroppskultur 

(Tiggeman & Slater, 2013; Fardouly & Vartanian, 2014), i synnerhet när sociala medier 

används för social jämförelse (Smith et al., 2013; Fardouly & Vartanian, 2014). Social 

jämförelse på sociala medier som bidrar till en negativ kroppsbild sker framförallt med nära 

vänner och bekanta (Fardouly & Vartanian, 2014), alltså med andra individer som kanske 

ändå inte skiljer sig så mycket från en själv, just för att vi kan relatera till dessa individer på 

ett annat sätt än vad vi kan till avlägsna kändisar med snygga kroppar. Kan det då tänkas att 

den typ av social jämförelse som sker med välkända profiler inom fitnessvärlden inte 
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påverkar oss samma negativa bemärkelse? Är vi så pass förmögna att distansera oss från det 

kroppsideal som dessa kändisar inom fitnessvärlden förmedlar? 

 

Kroppsideologierna och maskuliniteterna som Rosenmann och Kaplan (2014) presenterar blir 

tillsammans med Festinger’s (1954) teori intressant. Med dessa kombinerade skulle det kunna 

argumenteras för att individer inte enbart jämför sina kroppar i syfte att förbättra sin fysik 

utan även att hela individens livsstil och karaktär ställs i jämförelse mot dessa fitnessprofilers 

maskulinitet som så tydligt porträtterar den metrosexuella kroppsideologin. Här blir det alltså 

något mer än enbart kroppsideal som jämförs och strävas efter utan även en jämförelse med 

hela individens identitet vilket i sådana fall skulle ge dessa profiler ett stort inflytande och stor 

makt. 

 

En annan fråga som kanske bör ställas är om vi ska anta att kroppar i detta forum som 

Instagram har samma påverkan på människor som i traditionell media? Det skulle kunna 

diskuteras att kontakten med denna typ av relativt extrema fitnesskroppar på en plattform som 

Instagram är mer frivillig och kontrollerad av individen själv än låt säga muskulösa kroppar i 

reklam och television. Men har individer kontrollen att själva bestämma hur de påverkas 

genom att se dessa kroppar, vare sig det sker frivilligt eller inte?  

 

Som forskning har visat verkar kontakten med mer traditionell media och kontakten med 

muskulösa kroppar i traditionell media bidra till ökat missnöje med sin kropp samt ökad vilja 

att uppnå en mer muskulös kropp (De Jesus et al., 2015; Cramblitt & Pritchard, 2013). En 

väsentlig skillnad kan dock tänkas finnas mellan denna typ av traditionell media och en 

modern social plattform som Instagram. Denna skillnad är just att materialet som individen 

kommer i kontakt med på en plattform som Instagram kan styras av individen själv i större 

utsträckning. Individen som använder sig av tjänsten kan själv bestämma vilka profiler och 

konton hen vill följa och se bilder ifrån. Massmedia kanske speglar ett ofrivilligt muskulärt 

ideal för individen som är svårt att uppfylla (Halliwell och Diedrichs, 2012) medan på 

Instagram söker individen själv upp detta ideal.  

 

Problematik uppstår när dessa muskulära fitnessideal blir så pass extrema som de ändå verkar 

vara. Med bilder som dessa är det kanske inte så konstigt att män önskar att de hade 13kg mer 

muskler på kroppen än de egentligen har (Pope et al., 2000). Som nämndes så väcker också 
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dessa extrema kroppar en diskussion om illegala preparat. Individer tar åt sig av bilder i media 

på olika sätt (Halliwell & Diedrichs, 2012; Cramblitt & Pritchard, 2013) och det kan finnas en 

risk när dessa bilder internaliseras i för stor utsträckning och jakten på det muskulära idealet 

istället leder till psykisk ohälsa (McCreary & Sasse, 2010) eller rinner över i större 

utsträckning och bidrar till ohälsosamma och farliga beteenden som kan innefatta just 

användandet av illegala preparat som anabola steroider (Cafri et al., 2005; Pope et al., 1997). 

 

Ett steg in i kroppsidealets värld på sociala medier kopplat till fitnessprofiler har tagits i och 

med detta arbete. Detta är dock enbart en sida av många inom denna värld. Vidare forskning 

behövs för att närmare undersökte detta fenomen, speciellt från ett ”konsument-perspektiv” 

som skulle kunna identifiera varför individer följer dessa profiler och profilerna i sin tur 

verkligen påverkar sina följare. 
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7.2 Metoddiskussion 

Urvalet av profilerna i denna undersökning skedde med hjälp av Instagrams användare i form 

av antal följare på dessa profilers konton och känns i efterhand som ett bra val där populära 

profiler inom fitness-sfären blev representerade och genom detta speglas förhoppningsvis 

bilden av vilka typer av konton och kroppar som individer ser upp till. Att på samma sätt välja 

bildmaterial för analys utifrån popularitet kan nu i efterhand önskats gjorts på annat vis. 

Urvalet av profilerna skedde med hjälp av ett antal kriterier men urvalet för själva 

bildmaterialet saknade dessa. Att låta valet av bildmaterial helt baseras på antal ”gillningar” 

bjuder in till material som hade kunnat bli helt oanvändbart för studiens syfte som innefattade 

att just titta på kroppar. Lyckosamt nog stämde materialet i detta fall väl mot undersökningens 

syfte. För framtida undersökningar i stil med denna så är det önskvärt att forskaren själv väljer 

bildmaterial utifrån analysrelevans. Urvalets storlek kan också diskuteras då det möjligtvis var 

i minsta laget. Ett större urval hade möjligtvis gett en bredare och mer omfattande bild av 

fenomenet, samtidigt som det finns en risk att mer material hade blivit överflödigt och ändå 

visat samma resultat. Valet av storlek på urvalet grundade sig i tidsaspekt samtidigt som det 

ansågs att urvalet skulle vara omfattande nog för att skapa en bild som ändå var nära 

verkligenheten. 

Oerfarenhet vid både användandet av Kozinets (2011) netnografiska metod och arbetet med 

material i form av bilder kan ses som en svaghet i denna undersökning då det finns en risk att 

oerfarenhet kan ha bidragit med ytliga analyser och omogna tolkningar som enligt Fejes och 

Thornberg (2015) kan leda till att fältet/fenomenet inte får en rättvis beskrivning.  

 

Egna fördomar om det område som kvalitativt ska undersökas är så klart problematisk och en 

oreflekterad förförståelse samt förkunskap inom området kan i fall som detta skapa en 

förvriden eller vinklad bild av verkligheten. En förförståelse och förkunskap inom 

fitnessvärlden kan både hjälpa och stjälpa i detta fall men självfallet har detta tagits i 

beaktning och aktivt reflekterats över för att undvika att påverka utfallet av undersökningen. 
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8. Slutsats 

I detta arbete har manliga fitnessprofilers framställning av sina kroppar på Instagram ställts 

mot rådande kroppsideal. Det visade sig att framställningen av och utseendet på dessa 

profilers kroppar stämmer väl överens med det västerländska kroppsideal som innefattar en 

slimmad, muskulär, väldefinierad kropp och där dessa profilers kroppar i själva verket lutar 

mot ett än mer extremt ideal. Tydliga kopplingar kunde också göras till Rosenmann’s och 

Kaplan’s kroppsideologi; metrosexuella- och konsumentmaskuliniteten. Vidare forskning är 

här av intresse för att ytterligare belysa detta fitnessfenomen på sociala medier och hur dessa 

profilers bilder påverkar mottagarna.  
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