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Sammanfattning  
 
Denna kvalitativa undersökning syftade till att undersöka fitnessprofilers påverkan på unga 
tjejer i sin träning via Instagram. Insamlandet av empiri gjordes genom kvalitativa intervjuer. 
Urvalsgruppen var tjejer mellan 18-30 år som aktivt höll på med någon träning samt var 
aktiva på Instagram. Empirin analyserades sedan med hjälp av social jämförelseteori, 
symbolisk interaktionism samt Goffmans begrepp frontstage och backstage då de var centralt 
att jämföra sig med vissa typer av fitnessprofiler och presentera sig själv i en roll på 
Instagram.  
 
Resultatet av studien visade att de flesta använde sig av fitnessprofilers bilder för motivation 
och hjälp i sin träning. Ett centralt resultat var en jämförelse med fitnessprofilers kroppar och 
ett rådande kroppsideal som framställs via fitnessprofilers konton. Jämförelse med profiler 
som inte var professionella fitnessutövare visade sig kunde skapa negativa känslor hos 
informanterna då de ansåg att många jämförde sig och då ifrågasatte sig själva och sina 
kroppar.  Jämförelsen påverkade deras motivation samt skapade en negativ 
kroppsuppfattning. Respondenterna menade att det fanns en skillnad mellan fitness-
influencers och professionella-fitnessprofiler, där de var lättare att se ner på sig själv i 
jämförandet med influencer än med professionella. En influencer är någon som arbetar med 
att influera andra på sociala plattformar och är lättare att identifiera sig med. En professionell-
fitnessprofil anses svårare att få en negativ effekt av jämförelsen då hen är längre ifrån en 
själv och en tydligare bild av att det är ouppnåeligt. De har som arbete att tävla i olika 
fitnessrelaterade tävlingsgrenar och kan istället skapa motivation än en negativ självbild.  
 
Nyckelord: Instagram, Kroppsuppfattning, Fitness, Sociala medier, Social jämförelse 
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1. Inledning  
Instagram, Facebook och Snapchat är sociala medier som idag är en del i människors vardag. 

Individer är ständigt uppkopplade detta dels för upprätthållande av relationer, 

nyhetsuppdateringar och presentationen av sig själv samt eget identitetsskapande (Jong & 

Drummond, 2016). Det finns en lättillgänglighet att ta del av andra människors liv och se hur 

de väljer att framställa sig själva och sitt liv. Dock används filter och bilder redigeras där ett 

till synes perfekt liv kan framställas. Publiken finns framför skärmen och är de som tar del av 

influencers till synes ”perfekta” flöden. Dessa flöden kan influera och motivera oss samtidigt 

kan jämförelsen med dessa bilder och framställande av ”perfekta” liv skapa en negativ 

påverkan hos människor. Tidigare studier har påvisat att unga tjejer tillhör majoriteten av dem 

som använder sig av sociala medier samt har en tendens att jämföra sig med vänner, 

influencers eller kändisar som kan leda till negativa konsekvenser, så som dålig självkänsla, 

ångest och ätstörningar (Chua & Chang, 2016).  

 

Fitness och träningskonton har slagit ner som en bomb på sociala medier och i denna uppsats 

kommer det att studeras närmare på hur dessa tränings - och fitnessprofilers bilder påverkar 

unga tjejers sätt att se på träning. Hur använder unga tjejer fitnessprofilers bilder i sin träning 

och hur påverkar dem dess motivation? Detta är frågor som anses intressanta att undersöka 

och tagit fram resultat som visat att olika profiler kan påverka på olika sätt, beroende på vem 

man följer. Motivationen är varierande dock kan det i denna studie konstateras att samtliga 

informanter använder fitnessprofilers tips i sin träning. Kroppsideal är något som förändrats 

över tid man kan se att det gått från ett smalt ideal till att en vältränad, kurvig men slank 

kropp är idag den som önskas (Frisén et al, 2014). Samhällets kroppsideal anses i många fall 

vara ouppnåeliga. Det blir intressant då många bilder som postas idag är nutidens kroppsideal 

är retuscherade och inte naturliga. Små medel kan användas för att skapa den ”perfekta” 

kroppen vilket kan leda till en skev verklighetsuppfattning.  

 

Instagram liknas i denna studie vid en offentlig scen där individer intar en roll som de sedan  

spelar. Frontstage och backstage är begrepp som Goffman (2006) myntat och kopplas i denna 

studie till hur individer intar roller på sociala medier alternativt på gymmet. Online liknas vid 

att man är frontstage och offline likt backstage. Online kan man spela en roll där individer 

väljer vem man vill vara eller spela. Instagram och gymmet är olika scener att inta olika roller 
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för att exempelvis presentera sig på det sätt som individen själv önskar. På gymmet är det 

dock svårare att dölja vissa yttre komplex som på en bild på Instagram kan retuscheras bort.  

 

1.1 Syfte och Frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka fitnessprofilers påverkan på unga tjejer i sin träning 

via Instagram. Syftet kommer att besvaras utifrån följande frågeställningar:  

 

• Hur använder informanterna fitnessprofilers Instagram konton i sin träning?  

• Hur påverkar fitnessprofilers bilder informanternas sätt att förhålla sig till träning?  

• Vad har fitnessprofiler för påverkan/inverkan på informanternas träningsmotivation?  

 
1.2 Begreppsdefinition 
 
1.2.1 Sociala medier  
På en kort tid har sociala medier blivit ett signum i människor liv och inte minst i deras 

vardag. Sociala medier hjälper individer att vara en del i den offentliga debatten i våra 

vardagliga liv. Sociala medier kan beskrivas ur två perspektiv där det ena är ett media 

perspektiv då media framställs, inte enbart av professionella journalister, utan bedrivs av dem 

som även använder sociala medier. Individer kan hela tiden hållas uppdaterade kring 

händelser runt om i världen samt en ständig kontakt med andra individer. Det andra 

perspektivet belyser en kontext för social interaktion, där man kan föra vardagliga samtal och 

integrera över sociala medier.  

 

Exempel på sociala medier med en global spridning är Facebook, Instagram, Twitter och 

Snapchat (Olsson 2017). Instagram når den lite yngre generationen då det också idag kan 

räknas som ett yrke att arbeta med sociala medier, en influencer som jag senare kommer 

beskriva mer. Instagram är en applikation där du som användare kan publicerar bilder på ditt 

konto som sedan andra användare kan “älska”, kommentera och spara ner. Instagram har 

enligt Nationalencyklopedin (2019) 700 miljoner aktiva användare som publicerade närmare 

100 miljoner bilder dagligen. På Instagram kan man använda sig av en såkallad hashtag (#) 

vilket innebär att man tillskriver en bild olika sökord som sedan gör de lättare för andra att 

söka på en # för att hitta bilder inom samma kategori. Exempelvis kan en träningsbild ha flera 

hashtags så som #fitspo eller #workout.  
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1.2.2 Influencer  
Influencer är ett relativt nyetablerat yrke som innefattar att man som influencer ska påverka 

och influera andra som inspiratör/motivatör/opinionsskapare. Detta kan influencers göra 

genom sitt sätt att handla och påverka andra. Influencer används oftast som ett samlingsnamn 

för youtoubers, facebookare, bloggare, instagrammare eller andra sorters internetprofiler 

(Framtid, 2019) 

  

1.2.3 Fitness 
Fitness är i grunden en träningsbransch där olika kroppsrelaterade tävlingsgrenar finns att 

tävla inom, så som bodybuilding och bikini fitness. Dessa tävlingar har under åren utvecklats 

och nya grenar har utformats utefter efterfrågan och den så kallade fitnessrevolutionens 

framfart. Fitnessbranschen har gått från att tillhöra enskilda ”källargym” till att idag vara en 

del av såväl spaanläggningar som stora gymkedjor, där allt från gym till gruppträning, 

personlig träning och massages erbjuds (Andreasson & Johansson, 2015).  

 

1.2.4 Fitnessprofil  

En fitnessprofil är en influencer som har specificerat sig på träning och kost. Många 

fitnessprofiler har idag flera hundra tusen följare som aktivt följer dess träning och kostvanor 

via Instagram. Det publiceras bilder på träning, mat, träningsövningar och kropprelaterade 

bilder i speciella poser som framhäver dess fysik på ett attraktivt sätt.  
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2. Kunskapen idag  
I kommande avsnitt redogörs för befintlig forskning, med följande huvudrubriker; ständigt 

uppkopplad, på Instagram kan jag vara vem jag vill för att få likes, kroppsideal, social 

jämförelse samt förhållningssätt till träning och hälsa. Detta för att sammanfatta relevant 

forskning och ge underlag till studien. 

 
2.1 Ständigt uppkopplad  
Internet och sociala medier har kommit att bli en central del i individens vardag (Westlund, 

2011). Då sociala medier fortfarande är ett ganska nytt fenomen är den tidigare forskningen 

fortfarande förhållandevis ny. Ett resultat som kommit fram är att det finns tre olika sätt att 

förhålla sig till och använda sig av sociala medier. Den sociala interaktionen är ett centralt 

förhållningssätt som det i flertal artiklar skrivs om (ibid). Kommunikation mellan individer 

kan pågå oavsett tid och rum. Individer kan dagligen uppdateras om andra individers vardag 

utifrån dess publicerade inlägg på sociala medier. Medieplattformar blir mer portabla vilket 

möjliggör en direkt och omedelbar kommunikation som medför en social bekräftelse. 

Tidigare, innan sociala mediers frammarsch, kunde kontakten vara sporadisk. Samtal skedde 

på veckobasis och vykort kunde skickas vid semestrar. Sociala medier och medier verkar mer 

oumbärliga för det sociala livet och det anses svårare att tänka sig ett liv utan direkt 

kommunikation och uppkoppling. Nya sätt att umgås har utvecklats och detta både på gott 

och ont (Jansson, 2013). 

 

Att ständigt vara uppkopplad kan till synes verka lockande. I längden kan det dock  påverka 

och skapa en stress hos individer. Att vara uppkopplad kan innebära allt från direkt 

kommunikation till att vara uppkopplad till andra funktioner som tillhandahålls i dagens 

smartphones (Westlund, 2011). Uppkopplad och uppdaterad är det andra förhållningssättet 

som berörs vid tidigare studier kring internetanvändare där informationsinhämtning och 

nyhetsflöde är en central del. Nyheter flödar in och människor kan under dygnets 24 timmar 

ständigt vara uppdaterad om det senaste. I detta nyhetsflöde ger det individer tillgänglighet att 

kommentera och skapa diskussioner som kan fortlöpa över tid. Forskning visar att individers 

största anledning att använda sociala medier idag är för att bibehålla relationer och 

kommunicera, detta på ett personlig plan och för att tillfredsställa ett socialt behov (Jansson, 

2013).  
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Det har enligt Holland och Tiggemann (2016) framkommit att det således finns positiva som 

negativa aspekter kring användandet av sociala medier. Sociala medier kan bidra till en känsla 

av samhörighet i ett sammanhang tillsammans med andra människor. Samtidigt kan en 

strävan om att framställa sig själv och sitt liv som perfekt vilket kan resultera i en känsla av 

otillräcklighet och en ökad stress (ibid). En undersökning som gjordes av Länsförsäkringar 

(2017) med namnet #misslyckad framkom det att det mest använda sociala medier är 

Facebook, Snapchat, Youtube och Instagram. I studier har det också framkommit att det i 

största utsträckning är unga tjejer som använder sociala medier. (Jong & Drummond, 2016; 

Stapelton, et al. 2017) 

 

2.2 På Instagram kan jag vara vem jag vill för att få likes.  
Som tidigare nämnt har det framkommit att det i störst utsträckning är unga tjejer som 

använder sociala medier. Instagram som är en social media, ger möjlighet att dela med sig av 

sitt liv och i det individer väljer att visa upp. Chua och Chang (2016) 

undersöker i sin studie genom observationer på Facebook och intervjuer hur unga väljer att 

presentera sig själv samt konstruerar en identitet på sociala medier. Det har visat sig att 

individer väljer hur de vill presentera sig själva samt aktivt dölja sina brister. Detta kan kallas 

“Hoped-for possibles selves” som innebär att individer presenterar sig själv på önskat sätt. 

Genom en önskad identitet online det resultera i en stärkt självbild och identiteten även när 

individen är offline (ibid).  

 

Då Instagram är inriktade på bilder anser några forskare att detta kan skapa ett större 

kroppsmissnöje hos unga tjejer än andra sociala medier, som inte är lika starkt kopplade till 

denna typ av presentation (Holland & Tiggemann, 2016; Brown & Tiggemann, 2016). 

Effekten av detta har lett till att unga tjejer lägger större vikt vid vilka typer av bilder som 

publiceras och hur de framställs. Bilder retuscheras och filter används för att dölja  “brister” 

och skapa en attraktivare bild av sig själv där bilderna tenderar att bli idealiserade (Brown & 

Tiggemann, 2016). 

 

Frisén et al. (2014) menar att utseenderelaterade aspekter formar individer till vem man vill 

vara och hur man vill framstå. Fasaden som visas upp på Instagram kan bidra till jämförelse 

med andra människor. En ungdomskultur kan bildas där normer inom denna kultur förväntas 

följas för att få en tillhörighet. I detta fall kan det exempelvis vara att man ska posta en viss 

typ av träningsrelaterad bild med alla dess normer för att få tillhöra kategorin fitnessprofil. 
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Sjöberg (2010) menar likt Frisén et. al. (2014) att individer måste förhålla sig till det rådande 

språket och normer för att inte bli exkluderade. Det anses viktigt att vara aktiv och delta för 

att få vara en del av en “nätgemenskap” och i denna gemenskap skapas nya sociala koder hur 

man förhåller till och i nätgemenskapen.  

 

2.3 Kroppsideal 
Med retuscherade bilder som publiceras tillhör de ofta en så kallad #hashtag som gör det 

lättare för andra att söka upp bilder som har samma hashtag. Det finns idag många hashtags 

som är kroppsrelaterade och då till kroppsideal. På senare år har en hashtagen #fitspo, fitness 

inspiration, fått ett stort genomslag och ska inspirera till en hälsosammare livsstil med bilder 

på hälsosam mat och träning (Tiggemann & Zaccardo, 2015). Den 3 maj 2019 har #fitspo ca. 

65 miljoner bilder kopplade till sig. Majoriteten av bilder med hashtaggen #fitspo finns bilder 

på tjejer med viss kroppsform som har smala, tonade och vältränade kroppar (Tiggemann & 

Zaccardo, 2015; Fardouly et al., 2018). Det är tydligt att många av bilder visar en specifik 

pose och/eller har fokus på specifika kroppsdelar. #Fitspo kan vara problematiskt då de 

framställs en vältränad och smal kropp som det enda hälsosamma och att den kroppsformen 

definierar god hälsa. En hälsosam livsstil och god hälsa kan inte kopplas till 

utseenderelaterade aspekter utan är snarare kopplat till en skev och dålig kroppsbild 

(Tiggemann & Zaccardo, 2015). En annan hashtag som blivit populär det senaste är 

#bodypositive, som har den 3 maj 2019 cirka 10 miljoner bilder kopplade till sig. Detta kan 

vara som ett normativt kroppsideal enligt Sastre (2014) som menar att kvinnor börjar 

publicera bilder med olika kroppsformer och detta kallas idag för kroppspositivism.  

 

Kroppsideal har under alla tider mer eller mindre funnits men är föränderliga. Den 

kroppsform som en individ har kunde tidigare utgöra  viss klasstillhörighet. Gemensamt över 

tid är att alla ideal har varit svåruppnåeliga. Exempel på kroppsideal är att en kvinna ha 

kurvor, stora bröst och smal midja. Under 80-talet skulle kvinnorna vara långa, smala och 

vältränade och tittar man ännu längre tillbaka i tiden till medeltiden ansågs tjocka kvinnor 

mest attraktiva (Frisén et al., 2014). Med smalhetsidealet tillkommer  glädje, social acceptans, 

energi och ger intryck av att vara ung och fräsch. Att ha en muskulös och tonad kropp ger 

intryck av kontroll, vilja och energi. En överviktig kropp ger intyck av avsaknad av vilja och 

kontroll. Övervikt anses idag som något oattraktivt och medför en rad negativa aspekter 

exempelvis hur man ser på sig själv och sin kropp (Grogan, 2017). 
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2.4 Social jämförelse  
“If you’ve never gone out to see the world, you’ll probably love yourself, 

because you don’t look at others. But when you look at social media, you start 

comparing. You start comparing yourself to other girls, and you’ll start to 

wonder why you’re not looking like them, that’s why you start changing.” - 

Chua & Chang (2016, s.194) 

 

Flera studier har visat att individer idag tenderar att jämföra sig med andra. Människan jämför 

sig ofta med individer som de anser är bättre än dem själva. Enligt teorin om social jämförelse 

anser man att människan har ett driv att jämföra sig med andra vilket då kan leda till en 

strävan av att utvecklas för att upprätthålla en positiv bild av sig själv. Jämförelse kan således 

ha positiva som negativa effekter. En positiv effekt är strävan av att vilja utvecklas och 

otillräcklighet kan vara en negativ effekt (Fardouly et al., 2018; Chua & Chang, 2016). Mer 

om social jämförelseteori behandlas under kapitlet om teori.  

 

Tidigare studier har visat på att tiden individer spenderar på sociala medier påverkar hur 

individer som spenderar mycket tid på sociala medier tenderar att jämföra sig mer med andra 

än dem som inte spenderar så mycket tid. Studien som Erin A Vogel et al. (2014) visar att 

personer som jämför sig med dem som de anser vara bättre och mer lyckas tenderar att själv 

ha en sämre självkänsla. En studie som gjorts av Kristin Murray et al. (2011) genom enkäter 

har visat ett samband mellan stress, dålig självkänsla och dålig kroppsuppfattning oftare 

tenderar att påverka tjejer. Där dålig kroppsuppfattning påverkats av grupptryck och att 

jämföra sig med andra i sin omgivning och där utseende anses som ett måste för en viss 

tillhörighet i grupp (ibid). Liknande studie av Carita Bengs (2000) har gjorts där resltatet visat 

på att samhällets idealkropp påverkar framförallt unga tjejers kroppsuppfattning negativt då 

de tenderar att jämför sin kropp med idealkroppen som framställs i media. Effekten som blir 

är en skev verklighetsuppfattning där de tenderar att se ner på sin kropp och sitt eget värde 

(ibid).  

 

2.5 Förhållningssätt till träning, hälsa och kroppen  
Ämnet kring fitness och Instagram är fortfarande hyfsat nytt ämne och har inte så mycket 

forskning bakom sig. Däremot kan det utläsas att förhållningssättet till kroppsideal tenderar 

mer och mer åt att gå mot hälsa och träning bland unga tjejer (Bengs, 2000). Dagens 

kroppsideal handlar inte längre om att tjejer ska vara smala utan ha en vältränad och tonad 
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kropp. Det behöver inte innebära att det enbart har en positiv påverkan, både det smala och 

det atletiska idealet kan ha en negativ påvekan. (Homan, 2010). Anorexi och bulimi är två 

idag välkända ätstörningar men på senare år har det diskuterats att lägga till ännu en diagnos, 

ortorexi. Ortorexi innebär en osund relation till träning och kost. Detta är till viss del 

problematiskt då människor runtomkring kan se en vältränad och disciplinerad person som 

sund och har svårt att se sjukdomen (Nestor, 2015).  

 

Linn Eriksson et al. (2008) har studerat relationen till hälsa och träning relaterat till ångest. I 

studien visar det på att individer som redan tränar mycket har en ökad risk att utveckla 

ortorexi. Ett samband kunde urskiljas mellan ett accepterande av sociokulturella attityder, 

ångest och ortorexi (ibid). En annan studie genomförd genom gruppintervjuer av Genevieve 

Rail et al. (2008) studerade man hur unga ser på hälsa. Hur den mänskliga kroppen diskursivt 

konstrueras av ungdomar och visade att ungdomar idag bedömde hälsa utifrån kroppsform 

snarare än personer mående. Ett annat resultat var att ungdomar själva inte oroade sig för sin 

egen hälsa utan snarare för kroppsform och vikt (ibid). Ungdomar besitter idag en stor 

kunskap kring hälsa men använder sig inte av den i sitt sätt att leva. Hälsa kan 

sammankopplas med något personer gör som exempelvis strikta kostförhållande och strävan 

att forma sin kropp till en “snygg” kroppsform. Likt tidigare nämnt tillskrivs också en 

hälsosam individ med positiva egenskaper och kvaliteter medans de så kallade ohälsosamma 

tillskrivs negativa (ibid).  
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3. Teoretisk referensram  
I detta kapitel kommer de teorier som behandlas i studien att närmare beskrivas. I denna 

studie har jag valt att ha med social jämförelseteori, symbolisk interaktionism, spegeljaget och 

frontstage/backstage.  

3.1 Social jämförelseteori  
Social jämförelseteori, som Festinger (1954) myntade, ligger i grunden i att människor har ett 

behov av att jämföra sig, utifrån åsikter och förmågor med andra människor. Genom att 

jämför sig själv skapar det en möjlighet att göra en utvärdering och skapa sig en identitet. Att 

jämföra sig kan ske både medvetet och omedvetet, samt att det uppstår negativa som positiva 

känslor hos individen (ibid). Människor har en drivkraft och vilja att utvecklas och därför 

utvärdera sig själv. Genom social jämförelse skapar det en möjlighet att se hur man kan 

utvecklas och vanligt förekommande kan vara insamlande information om andra för att sedan 

identifiera oss själva vad gällande egenskaper, utseende och attityder (ibid). Människor 

jämför sig med andra som anses är bättre kan de skapa motivation och en drivkraft att vilja 

utvecklas. Det kan samtidigt leda till negativa känslor så som exempelvis avundsjuka och 

missnöjdsamhet (Chua & Chang, 2016). 

 

Social jämförelse kan delas in i två olika jämförelsegrupper, uppåtgående och nedåtgående. 

Med uppåtgående jämför individer sig med andra som man anser är bättre än en själv vilket 

kan leda till ett driv och önskan om att förbättra sig. Individen kan också hitta sätt genom att 

jämföra sig att uppnå liknande resultat som den jämförda. Nedåtgående jämförelse är tvärtom, 

individer jämför sig med andra som man anser är sämre. Individer jämför sig med de som är 

sämre, för att själva må bättre, glädje och motivation kan uppstå med den bekräftade positiva 

självbilden (Festinger, 1954). Oavsett vilka individer som jämför sig med är det vanligaste 

förekommandet att det sker i förhållande till individer man kan likna sig själva med och kan 

relatera till exempelvis personer av samma kön, ålder, livssituation och så vidare (Chua & 

Chang, 2016). Det är och anses viktigt för unga tjejer att jämföra sig med jämlikar för att 

kunna identifiera sig och sträva om att uppnå olika typer av exempelvis skönhetsideal. Att det 

är viktigt att jämföra sig kan ligga i grund i att känna samhörighet och acceptans hos sina 

jämlikar (Chua & Chang, 2016). Festinger (1954) menar att det kan förknippas med en typ av 

jämförelsegrupp, och uppnår du inte de “kriterier” inom denna grupp kan känsla av 

missnöjdhet och otillräcklighet infinna sig hos individer.   
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Genom Instagram finns det ständigt nya publicerade bilder som är lättillgänglig går att 

jämföra sig med, medvetet som omedvetet. Då tidigare nämnt om tidigare forskning anses 

social jämförelseteori relevant för denna studies syfte samt frågeställningar.  

 

3.2 Symbolisk interaktionism  
Symbolisk interaktionism har under många år kommit att förknippas med ett flertal forskare 

så som George Herbert Mead och Charles Horton Cooley (Trost & Levin, 2010). Inom denna 

teori förklaras varför och hur människor kan påverkas genom interaktion med andra 

människor i sociala miljöer (ibid). Som tidigare nämnt har Instagram och sociala medier idag 

blivit en arena där människor interagerar och kommunicerar med varandra därför anses delar 

av denna teori relevant i studiens syfte.  

 

3.2.1 I och Spegeljaget  
En individ kan skapa sin identitet genom förmåga att förstå andra individer menar Mead 

(1934). Individer är medvetna om sig själva och kan därför anpassa sig vid olika sammanhang 

och bland olika bekantskapgrupper. Hur en individ samspelar och interagerar med andra 

ligger i grund av individens tidigare sociala erfarenheter samt hur hen tolkar symboler i 

interaktionen. Inom denna tradition talas om att individer besitter ett jag, som består av olika 

roller som formats i tidigare sociala relationer. I jaget har man lärt sig att anpassa sig utefter 

den roll man i olika situationer behöver inta. Jaget är inte något som är medfött utan ett 

resultat av individens tidigare relationer och kan beskrivas som en social konstruktion skapad 

av sociala erfarenheter (ibid).  

 

Mead (1934) delar upp och använder två olika begrepp för jaget, “I och Me”. Han menar att 

skillnaden mellan dessa två är att “I” innehar en mer impulsstyrd reaktion på andras attityder 

samt innehar individuella handlingsmönster. “Me” är när individen handlar efter vad som är 

socialt accepterat där det innebär att följa samhällets normer och regler. “Me” har formats 

genom socialiseringen i samhället och har därför också en självmedvetenhet (ibid). Jag anser 

att detta kan kopplas till Instagram och tänker att det är främst ”Me” som utspelas. 

Publicering av bilder som anser socialt accepterat. Relaterar detta till varför det förekommer 

trender som exempelvis fitnesstrender då individen lärt sig av omgivningen. Responsen man 

får och lär sig att det är socialt accepterat på sociala medier. Exempelvis anses det socialt 

accepterat att publicera en lättklädd bild i korta träningsshorts och tights sportbh.  
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Detta leder in på Cooley (1983) som myntat begreppet spegeljaget. Individer kan se sig själv 

genom andra. Individer skapar en identitet och medvetande som ett resultat av interaktion och 

uppfattar sig själv så som man tror att andra uppfattar en. Speglingsprocessen delas sedan in i 

tre delar.  Den första är föreställningen av hur man bedöms och framstår inför andra. Den 

andra är den subjektiva tanken om hur andra uppfattar en och den tredje utvecklar en 

självkänsla utifrån hur man upplever och tror att andra uppfattar en (ibid). Hur nöjda individer 

är med sig själva och hur hen är handlar om synen på sig själv utifrån hur hen uppfattat att 

omgivningen reagerat och uppträtt. Handlingar påverkas av spegeljaget, individen handlar 

utefter hur hen tror sig att omgivningen förväntar sig att hen ska handla och agera (ibid). Med 

spegeljaget och I/Me ska den användas för att förstå hur unga tjejer påverkas positiv 

alternativt negativ i bilden av sig själv i samspelet med andra på Instagram.  

 

3.3 Frontstage / Backstage   
Instagram beskrivs som en scen där individer kan inta en roll i denna studie. Bakom skärmen 

och publicerade bilder är individen offline och går ur rollen. Goffman (2006) skriver om 

begreppet “backstage” och “frontstage”, bakom scenen och på scenen. På scenen kan 

individen inta en roll och ha en önskad identitet. Bakom scenen har individen en annan roll. 

Detta kan liknas med det perfekta som visas på Instagram men bakom skärmen kan 

verkligheten se annorlunda ut där scenen inte är detsamma som bakom kulisserna.  

 

Goffman (2006) skriver att individer kan inta roller och spela ett rollspel för att sedan kunna 

byta roller, utefter sociala kontexter. Individen kan beroende på hur hen vill uppfattas dölja 

vissa karaktärsdrag och framhäva andra. Detta kallar Goffman (ibid) för intrycksstyrning och 

menar att mänskligt beteende är som en teaterpjäs där det spelas olika roller och visa upp 

jaget i olika situationer. Olika situationer och sammanhang kräver olika roller samt att man 

använder sig olika rekvisita (ibid). Detta liknas återigen vid sociala medier, rekvisita och 

planering av nästa framträdande kan bero på filter och retuschering. Rollen man spelar kan 

kräva att vissa delar filtreras bort för att hålla fasaden uppe på scenen.   
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4. Metod och Material  
I kapitlet nedan redovisas tillvägagångssättet för arbetet med studien. En redogörelse kommer 

presenteras för val av metod, urval, intervjuer, kodning och analysmetod för den bearbetade 

data. Därefter kommer det redogöras för etiska överväganden samt studiens reliabilitet, 

validitet och generaliserbarhet.   

 

4.1 Val av metod  
Då syftet med studien är att ta reda på hur unga tjejer upplever att Instagram påverkar dem i 

dess träning samt hur de kan använda sig utav det i sin träning anser jag att en deskriptiv 

kvalitativ studie är mest lämpligt. Jag önskar komma åt det mänskliga erfarenheter i studien. 

Med deskriptiv ansats anser jag mig vilja beskriva Instagrams påverkan och genom samtal 

med andra människor kan en bredare kunskap om deras erfarenheter, känslor, attityder och 

den värld som de lever i inhämtas (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Studien har en abduktiv forskningsansats som innebär en växelverkan mellan empiri och 

teori, mellan det deduktiva och induktiva tillvägagångssättet (Ahrne & Svensson, 2015). I 

denna studie har jag rört mig mellan teori och empiri och arbetat med dem växelvis. Där jag 

kunnat pendla mellan olika sätt att relatera teori till empiri vilket varit till en fördel då jag inte 

varit lika låst vid exempelvis enbart teori alternativt empirin. Empirin jag inhämtat har kunnat 

kopplas till teori och vice versa.  

4.2 Litteratursökning  
För att kunna börja analysera min insamlade empiri har jag utifrån tidigare forskning tagit 

hjälp och gjort sökningar i olika databaser, för att hitta relevanta artiklar. De sökbaser jag 

använt mig av har varit Libris samt genom Karlstad universitetsbiblioteks databas Scopus 

samt Google schoolar. Där det kunde inhämta intressanta och relevanta vetenskapliga artiklar 

samt förslag på relevanta böcker inom ämnet. De sökord som användes för att finna 

information om tidigare forskning var exempelvis Instagram, social media, body-image, 

kroppsideal, fitness, hälsa, body-ideals. Många avhandlingar handlar om hur sociala medier 

påverkar individer samt om den nya tidens interagerande med andra och identitetsskapande 

via sociala medier. Då Instagram är fortfarande ett till synes ny plattform var det svårt att 

finna mycket tidigare forskning däremot fanns det många mer studier kring Facebook som är 

lite äldre.  

 



  13 

4.3 Kvalitativ intervju  
Jag har valt kvalitativ metod då jag önskar att förstå unga tjejers påverkan av Instagram i sin 

träning. För att förstå unga tjejers upplevelse och dess livsvärld ansågs det lämpligt att 

genomföra en halvstrukturerad livsvärldsintervju. Med en halvstrukturerad livsvärldsintervju 

önskas att skapa ett vardagligt samtal med olika teman som svarar på berörda 

forskningsfrågor. Intervjuaren har möjlighet till att ställa följdfrågor och möjliggöra ett flyt i 

samtalet med teman för vad intervjun ska riktas mot. Det är varken ett öppet samtal eller 

slutet frågeformulär (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Genom intervjuer likt samtal önskas att få en inblick egna upplevelser av Instagram och 

genom att tolka och analysera dess upplevelser besvara de rådande forskningsfrågorna. Med 

en direkt interaktion och möte med individer ökar möjligheten att få en inblick i den 

intervjuades värld. Det fysiska mötet ger möjlighet att se och uppleva den intervjuades 

kroppsspråk som kan ha betydande roll i analys och tolkning. Syftet med studien är inte hur 

många gånger något förekommer utan snarare att det förekommer (Backman, 2016).  

 

4.4 Urval  
Syftet med denna studie är att titta på påverkan på unga tjejer vilket ger viss information och 

en urskiljning kring populationen som för denna stuide är relevant. Unga tjejer har valts att 

avgränsas till tjejer mellan 18 - 30 år. Det hade varit intressant att ha yngre tjejer men med 

etiska skäl samt GDPR har avgränsningen blivit 18 år.  

 

Ett till början målinriktat urval, då vissa urvalskriterier fanns för de intervjuade. Exempelvis 

att det skall vara aktiva på Instagram samt utöva någon träning. Det ledde sedan in på 

bekvämlighetsurval då jag använde mig av kontakter jag hade via mitt arbete på gym. Med 

bekvämlighetsurval menas att använda sig av kontakter som finns tillgängliga. Det finns vissa  

nackdelar med detta urval då de inte kan säga något om hela populationen, dock som tidigare 

nämnt var syftet att något förekommer (Trost, 2010).  

 

Det fanns viss igenkänning mellan mig och de intervjuade men inga personliga band oss 

emellan (Trost, 2010). Jag fann sex stycken informanter som var intresserade att delta och det 

var många som ansåg ämnet spännande och ett uppskattat ämne. 
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4.5 Genomförande av intervjuer  
Vid uppstart av studien och projekten påbörjades det med att formulera ett syfte och 

forskningsfrågor och detta i samråd med handledare. Projektplan utformades där det framgick 

val av metod, urval samt struktur för genomförande. En intervjuguide (se bilaga 8.3) 

utformades och användes under intervjuerna med teman och förslag till frågor, men som 

tidigare nämnt med en viss frihet för att möjliggöra ett flyt i samtalet. De teman som fanns i 

intervjuguiden var; Sociala medier, Fitness samt Fitness på Instagram. Under dessa teman 

fanns förslag på frågor som utformades för att besvara de studiens syfte och forskningsfrågor 

(Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Sex stycken intervjuer genomfördes och detta med informanter som upplevdes ha en positiv 

och nyfiken inställning till intervjuerna. Samtliga ansåg att ämnet var intressant och ett viktigt 

ämne att belysa. Alla informanter informerades om studiens syfte samt informationsbrev och 

samtyckesblankett (se vidare under etiska överväganden). Val av plats var i samråd med 

informanten, det blev i majoriteten av gånger i ett PT rum på gymmet där vår interation skett 

tidigare. Detta var en neutral miljö samt en till synes trygg plats för samtliga, val av miljö var 

för mig viktigt att informanten skulle känna trygghet för att få ut så mycket som möjligt av 

intervjun (Ahrne & Svensson, 2015). Under intervjun bjöds på kaffe och fika, detta för att 

återskapa en miljö som mer liknar ett vardagligt samtal.  

 

Intervjuerna flöt på bra och samtalen drog ibland till icke relevanta ämnen, då kom 

intervjuguiden samt dess teman till bra användning. Intervjufrågorna i intervjuguiden var av 

öppna frågor som gav utrymme för fortsatt diskussion och följdfrågor av var/när och hur 

karaktär kunde användas, med viss försiktighet (Kvale & Brinkmann, 2014). Det fanns 

utrymme för att ställa följdfrågor och då också komma djupare in på samtliga ämnen, dock 

försök att undvika frågor som “varför” för att undvika känslan av förhör (ibid). Samtliga 

intervjuer spelades in (läs vidare under etiska överväganden) och därefter transkriberades. 

Varje intervju varade mellan 40 - 50 minuter. I resultatet har jag valt att nämna informanterna 

enbart utifrån deras ålder då jag kommer kalla dem IP 1 21 år, IP 2 24 år, IP 3 24 år, IP 4 25 

år, IP 5 25 år samt IP 6 25 år.  

 

4.6 Etiska överväganden 
Vid uppstart av studien startade ett övervägande kring val av forskningsfråga samt syfte med 

studien, då den till en början var inriktad på unga tjejers kroppsuppfattning. Ämnet kring 
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kroppsuppfattning kan enligt lagar om GDPR skapa viss problematik då inga känsliga 

personuppgifter får samlas in. Frågor om unga tjejers egna kroppsuppfattning kan komma 

under känsliga personuppgifter i fråga om hälsa. Efter noga övervägande skapades ett nytt 

syfte samt frågeställningar. Informanterna bestämdes att vara som yngst 18 år för att inte 

behöva samtycke från målsman. Innan alla intervjuer fick alla informanter en 

samtyckesblankett samt informationsbrev (se bifogat 8.1, 8.2) även information kring studiens 

syfte, för att veta vad informanten har att förvänta sig. Detta utifrån Vetenskapsrådets (2002) 

fyra krav för etiska överväganden, samtyckesblankett, informationsbrev, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. I informationsbrevet framgår att alla 

personuppgifter hanteras med högsta konfidentialitet samt att informanternas rättighet att när 

som helst under intervjun ha möjlighet att avbryta utan förklaring och att deltagandet är 

frivilligt.  

 

Det framgår att all data enbart hanteras av mig samt berörd handledare och att efter avslutad 

studie kommer all data att raderas. Identitet av informanterna kan inte härledas i studien och 

det råder tystnadsplikt för mig som författare att inte röja deras identitet (Vetenskapsrådet, 

2002) I studien har jag valt att presentera dem med kön och ålder och inget som kan röja deras 

identitet.  

 

Alla intervjuer spelades in, dock vid informanternas upplevelser av känsliga personuppgifter 

exempelvis vid prat om egen upplevelse av kroppshets stängdes inspelningen av och 

återupptogs vid avslutad diskussion kring ämnet. Intervjuerna transkriberades sedan där inga 

namn eller personuppgifter framkommer och förvarades och lagrades så att utomstående ej 

kunde ta del av dem.  

 

4.7 Analys  
Empirin som insamlats har analyserats utifrån innehållsanalys, där syftet av analysen är att 

titta på innehållet i text samt tolkningar av dem (Kvale & Brinkmann, 2014). Vartefter varje 

inspelad intervju genomfördes en transkribering för att kunna återspegla intervjun och då den 

så autentisk som möjligt i text. Grunden för den sedan genomförda kodningen låg i grund i 

transkriberingen. Till en början var det en öppen kodning som till synes är mer spontan där 

jag rad för rad läste igenom transkriberingarna och skrev ett ord, en kod, vid meningar som 

jag ansåg vara intressanta vid första anblick. Detta övergick sedan till en fokuserad kodning 

där alla koder jag fått fram kunde utge ett mönster med vissa likheter koderna emellan (Kvale 
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& Brinkmann, 2014). Likheter samt skillnader mellan koderna mynnade ut i tre huvudteman 

som är kopplade till studiens tre frågeställningar, bakgrund och användning av Instagram och 

träning, förhållningssätt till fitness och träning – kroppsideal samt mer depp än pepp – 

motivation och påverkan. Dessa teman strukturerades sedan upp i ett kodschema som 

fungerade som en mall för att kunna strukturera upp materialet på ett överskådligt sätt. 

Kodschemat strukturerade upp koderna som sedan kunde kopplas och då hämtas ur teorin 

(Asper, 2011). Dessa koder var exempelvis social jämförelse, spegeljaget, frontstage och 

backstage. Varje kod hade en kodhänvisning med beskrivning till varje kod (ibid). I 

kodschemat använde jag mig av något som Asper (ibid) kallar för marginalmetoden där varje 

kod tilldelas en färg för att markera ut väsentlig information och göra det ännu mer 

lättöverskådligt (ibid).  

 
4.8 Validitet & Reliabilitet  
Tillförlitligheten för studien är något som är viktigt och jag kommer därför nedan diskutera 

kring validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Validitet handlar om man mäter det man 

avser att mäta utifrån studiens syfte (Kvale & Brinkmann, 2014). Hur intervjuguiden är 

utformad och de föreslagna frågorna, avser de mäta det som studiens syfte avser undersöka 

samt är metodvalet lämpligt för studiens syfte. Centralt för hög validitet handlar delvis om  

intervjufrågorna om de svarar på studiens syfte (ibid). I denna studie har jag ställt mig frågan 

gällande informanternas svar och dess förmåga att svara, då det fanns viss igenkänning oss 

emellan. Detta anser jag kan vara delvis en fördel som nackdel. Det kan hämma informanter 

samtidigt som det kan skapa en känsla av trygghet vid viss igenkänning. I detta fall skapade 

det, utifrån den känsla och svar jag fick en tryggare plats att prata. Jag upplevde inte någon 

som flydde från svaren alternativt svarade vad jag önskade höra då svaren var väldigt 

individuella och inte generaliserande. Det ansågs som en viktigt del att alla informanter var 

aktiva både på sociala medier som utförde någon form av träningsform. Detta för att få så 

relevanta svar som möjligt, om de inte hade egna erfarenheter kring ämnet kan detta skapa 

felaktiga och ej tillförlitliga svar. Svaren avser inte besvara det aktuella syftet i studien.  

 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet till studien och hur den genomförts, om den har utförts 

på ett så rätt och riktigt sätt som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2014). För att ha en så hög 

reliabilitet som möjligt ska man kunna få ut samma resultat, oavsett tid och rum. Resultaten 

ska vara detsamma över tid (Trost, 2010). Det är av stor vikt att ställa sig frågan om samma 

studie hade kunnat genomföras av någon annan och ändå få samma resultat. Detta är något 
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som är svårt vid kvalitativa studier då tid och rum har en stor påverkan på individer och dess 

sätt att uttrycka sig samt maktrelation mellan intervjuare och informant. Individers dagsform 

och en så enkel sak som intervjusituationen spelar stor roll vid informantens svar (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Det anses viktigt att tydligt kunna redogöra för forskningsprocessen och 

vilka faktorer som har och hade kunnat påverka det resultat som anges (ibid). Det är viktigt att 

jag som intervjuare inte ställer ledande frågor samt inte på något sätt styr informanterna utan 

tillåter informanterna att prata och dela med sig av sina åsikter och upplevelser. Detta ligger i 

grund i den utformade intervjuguiden (se bifogad fil, 8.3). 

 

För att studiens resultat ska kunna säga något om en större population behöver 

generaliserbarheten diskuteras. Generaliserbarheten innebär hur studiens resultat kan säga 

något om den större massan, och inte bara om de få utvalda informanterna (Kvale & 

Brinkmann, 2014).  Det kan vara svårt inom kvalitativa metoder att kunna säkerställa 

generaliserbarheten för en hel population (ibid). Dock kunde jag se intressanta mönster i mitt 

urval genom att det framkom liknande svar från informanterna kring studiens syfte. Ahrne & 

Svensson (2015) menar att man kan styrka viss generaliserbarhet genom att titta på tidigare 

forskning och genom dem styrka studiens resultat. Många utav de tidigare forskningarna som 

studerats instämmer i stora drag med resultatet i denna studie.  
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5. Resultat & Analys  
I detta kapitel kommer växelvis de resultat och analys av studiens att framföras. Dessa 

kommer att sedan kopplas till de tidigare nämnda teorierna. Kapitlet är indelat i tre teman och 

avslutningsvis en sammanfattning av resultat och analys. Med hjälp av temat Bakgrund och 

användning av Instagram och träning besvarar jag frågeställningen ”Hur använder 

informanterna fitnessprofilers Instagram konton i sin träning?”. Med hjälp av temat 

Förhållningsätt till fitness och träning – kroppsideal kommer jag att besvara den andra 

frågeställningen som är ”Hur påverkar fitnessprofilers bilder informanternas sätt att förhålla 

sig till träning?”. Med hjälp av det sista temat Mer depp än pepp – motivation och påverkan 

kommer jag slutligen besvara frågeställningen som är ”Vad har fitnessprofiler för 

påverkan/inverkan på informanternas träningsmotivation?”.   

 
5.1 Bakgrund och användning av Instagram och träning  
Inledningsvis i intervjun fick informanterna berätta om sitt användande av sociala medier 

samt om dess träning och vad vardera betyder för dem. Detta är kopplat till den första 

frågeställningen i studien. Instagram var enligt samtliga informanter något som dagligen 

användes och ansågs var en del i dess vardagliga rutin. Instagram användes i samtliga  

informanternas utsagor som ett sätt att hålla sig uppdaterade om sina vänner och familjs liv. 

Det framkom även att man använder det för ett tidsfördriv och för att koppla av och som en 

vardaglig rutin.  

Instagram möjliggör för att kunna upprätthålla relationer runt om i världen. Det kan även 

liknas vid en form av “stalkning”. Att veta och ta reda på vad andra gör och håller på med 

dagligen, också det som gjorde att man kunde veta vad andra gjorde. Utan dess uppdatering 

ansåg en informant att hen inte hade vetat vad sina vänner gjorde, då den stora 

kommunikationen och sociala interaktionen övergått från det verkliga mötet till ett möte via 

Instagram. IP 4, 25 år säger i frågan hur hon använder Instagram:  

 

“ja, asså förr så hade jag väldigt mycket kompisar som man umgicks mycket med. 

Men nu är det mer så att man socialiserar sig på jobbet känns det som. Där är jag ju 

social hela tiden och pratar med folk så jag får ju mycket socialt där, men det är ju 

inte mina närmsta kompisar. Utan det blir mer Instagram nu förtiden för att man typ 

ska ha koll på vad dem gör. Nej men påriktigt, att Lisa va ju i paris förr veckan. Det 

hade ju inte jag vetat om inte jag såg det på Instagram” 
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IP 2, 24 år säger:  

 

“Dels för att få energi och se liksom vad andra gör, samtidigt som det nästan är lite 

stalking. Vad gör den personen och så, men främst är de väl för att se vad som är på 

gång och få energi”  

 

IP 2, 24 år använder Instagram för att få energi vilket fler informanter antydde. Det fanns 

även ett genomgående tema från samtliga informanter att vilja marknadsföra sig själva. Där 

informanter vill visa upp vad man gör men också för att marknadsföring, för att kunna sälja 

exempelvis sina tjänster inom kostrådgivning samt locka sponsorer. Samtliga informanternas 

svar kan återkopplas till vad Tobias Olsson (2017) skriver om hur de flesta idag använder 

sociala medier. Informanterna använder sociala medier till upprätthållandet av relationer, 

kommunikation, inhämtande av information/nyhetsuppdateringar samt få inspiration och 

motivation.  

 

Informanterna använder träning likt de använder Instagram. Fler fysiska aspekter träder in vid 

träningen hos samtliga informanter som inleder varför de tränar är för att ha en bra hälsa och 

ett välmående men också för sitt utseende, att ha en attraktiv och snygg kropp. IP 4, 25 år 

säger:  

 

“...det som jag ser fram emot under dagen, för att det är det jag tycker är så roligt. Så 

för mig är det absolut jättekul och sen så är det ju hälsan, att det är väldigt bra att 

röra på sig och det är klart att man vill se bra ut också. De kommer ju också in, nej 

men jag vet inte. det är mycket för mig, socialt också. Vi har mycket kompisar inom 

träning, som man tränar med och ah kollar på och så” 

 

Som framkommer i ovan citat framkommer också det sociala i att träna. Något man kan göra 

tillsammans för att socialisera sig. Det finns plats för interaktion med andra men också kunna 

upprätthålla relationer genom att träna tillsammans.  

 

En annan (IP 4, 25 år) säger att det är “Välmående och tyvärr se bra ut”. Något som samtliga 

informanter säger har att göra med utseende vilket då framförs med antydande nedstämd ton 

och med intryck av en viss prestation. Hälsa innebär mer än det yttre vilket kan kopplas till 

det psykiska då samtliga informanter kopplar träning till något rolig och en känsla av 
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träningsglädje, något socialt alternativt en tid på dagen att koppla bort allt och få tid för sig 

själv. IP 1, 21 år säger:  

 
“Asså… det betyder mycket för mig själv liksom. Ibland är de kul att träna 

tillsammans med någon men också min stund där jag inte behöver tänka alls, en stund 

på dagen där man känner att nu kan jag släppa allt och bara fokusera på en sak”  

 

Samtliga informanter menar att träningen kan vara tvådelat. En stor del är en hobby, glädje 

och umgänge en annan del upplever träningen som ett tvång, prestation och för att 

upprätthålla en bild av sig själv genom sitt yttre. IP 1,21 år säger (denna mening är skriven ur 

anteckning, ej transkiberad – GDPR) 

 

”nej jag ville inte träna utan jag tvingade mig själv till, att det liksom var ett måste. 

För att passa in eller bevisa något för sig själv kanske allra mest, egentligen inte vad 

andra tyckte utan för sig själv. Och då tog de ju bort mycket av det roliga i att träna” 

 
Andreasson och Johansson (2015) skriver i sin bok Fitnessrevolutionen att träning kan gå från 

ett hälsosamt synsätt men med tiden kan komma att bli tvång och ha mer med sin fysiska 

form att göra än med den inre psykiska hälsan. Relationen till kroppen och träningen blir ett 

ohälsosamt och kan i många fall leda till en utveckling av ortorexi (Nestor, 2015).  

 
5.2 Förhållningssätt – Fitness och träning    
Detta och nästkommande tema är kopplat till den andra frågeställningen kring förhållningssätt 

kring träning och växte fram från samtliga informanternas utsagor kring hur de presenterar sig 

själva samt hur informanterna intar en roll på gymmet. En roll kan spelas på gymmet vilket 

kommer att kopplas till Goffmans (2006) begrepp frontstage och backstage Som hjälper till 

att besvara frågeställningen hur informanterna förhåller sig till träning kopplas detta till hur 

informanterna förhåller sig till sig själva under tiden de befinner sig på gymmet.   

 

Fitness är centralt i samtliga intervjuer och samtliga har en tydlig bild av olika attribut som 

tillhör fitness samt att fitness kan beskrivas som en livsstil och en egen kultur. Att hålla på 

med fitness handlar enligt samtliga informanter om en viss träningsmängd, proteinshakes, 

Nocco, kyckling, ris och broccoli. Något som framkommer vid flertal intervjuer är också 

“gummiband”, som träningsredskap.  

IP 1, 21 år säger :  
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“Fitness är ju nästan en kultur, skulle jag säga. De är ju inte bara när du är på 

gymmet, utan de är ju mycket hur du klär dig, vad du äter, morgonrutiner -

morgoncardio, en helhetsbild. Livsstil typ” 

 

Fitness kan idag ses som en egen kultur med tillhörande normer och värderingar. Där det 

innebär att hålla en viss kosthållning samt träna att träna på ett speciellt sätt. För att veta hur 

man ska träna kan individer kolla på fitnessprofilers konton hur de tränar och sedan göra 

likadant. Cooley (1922) beskriver spegeljaget där individer speglar sig i andra och genom de 

lär sig vad som är accepterat eller inte. För att vara en del i fitnessgemenskapen tillkommer 

förväntningar så som viss typ av träning, kost samt hur personen väljer att posta bilder på 

Instagram. IP 3, 24 år säger:  

 

”Innan jag började på gymmet visste jag inte ens vad Nocco var och inte heller typ 

bars och sånt. Men ju mer man hängde på gymmet och typ följde folk på Instagram så 

såg man snabbt att det var just Nocco man skulle dricka. Helt plötsligt skämdes jag 

nästan för att dricka någon annan dricka, typ Monster. Så då fick man ta en snygg 

bild på sin Nocco under sitt träningspass och posta den, för att typ visa att jag också 

dricker Nocco när jag tränar”.  

 

Genom egen observationen på Instagram samt citatet ovan kan ett visst mönster av 

fitnessrelaterade bilder att utläsas. De flesta bilder har en viss vinkel och posering, det är 

vinklar som framhäver personerna ur dess “finaste” vinklar, eller de vinklar som idag anses 

accepterade. Presentationen på Instagram där individer kan välja sina bästa sidor, vinklar och 

filter för att sedan kunna retuschera bort det som individen själv önskas dölja, alternativt inte 

visa sina brister alls utan snarare framhäva sina bättre sidor som Brown och Tiggemann 

(2016) beskriver där bilden som publicerats noga väljs ut. 

 

Fasaden som kan visas upp på Instagram har en betydande roll för att presentera sig hur  man 

vill vara samt framstå. Frisén et al. (2014) menade att det kan då också skapa viss 

ungdomskultur som för med sig normer, detta utifrån den spegling som tidigare nämnts. Vad 

är accepterat och vad förväntas för att få vara en del i fitnesskulturen samt hur individer väljer 

att förhålla sig till det. Även fast samtliga informanter menade att de inspirerades och 

inhämtande tips kunde en negativ inställning till hur de anser att andra påverkas. IP 1, 21 år 

har tävlat i bikini fitness vid flertal tillfällen och har en aktiv Instagram konto är kritisk till sitt 
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sätt att leva och vill förtydliga att hon inte lever ett fitness liv. Hon vill skilja på sporten och 

livsstilen, och vill helst inte beblanda sig med det.  Hon säger: 

 
“...för jag tävlar i fitness. Men jag vill inte se mig själv som en fitnessprofil, för jag 

har så mkt mer än det. Jag har vänner, jag har häst, jag har mina seniorer och det är 

så långt ifrån fitnessprofilen idag. Så att för mig, jag vill gärna tävla i fitness men jag 

vill inte leva den världen” 

 

Det är intressant att studera hur hon väljer att förhålla sig till sig själv som fitnessutövare samt 

hur hon förhåller sig till träning. Online väljer hon att visa upp en del och som Goffman 

(2006) kunnat hävda att spela en roll på en offentlig “scen” som Instagram liknas med i detta 

avseende. Instagram kan vara en frontstage, där individer väljer att spela en roll. Exempelvis 

att informanten ovan förhåller sig till sin träning genom att på Instagram spela en roll som 

fitnessprofil och visa upp att hon följer de tillhörande normerna. Men att bakom scenen, 

offline, inte vilja liknas vid rollen som hon spelar online. Möjligen skulle det kunna vara så att 

hon inte vill framstå som en fitnessprofil och inte själv står för alla dess värderingar och inte 

heller själv är medveten om att postandet av fitnessrelaterade bilder fick henne att verka 

endimensionellt och på grund av postandet känt sig reducerad till fitness. Det går att likna 

detta med vad Mead (1934) skriver om I och Me, att I, det spontana, har till en början börjat 

lägga ut bilder online, för att sedan förstå och se vad som är accepterat eller inte, antingen i 

jämförelse med andra eller beroende på hur många likes man får. Me kliver sedan in och 

stöttar upp med vad som är accepterat eller inte och kan hjälpa individen att avgöra vad som 

anses accepterat eller inte att posta. Det kan möjligtvis i detta fall samtidigt ske en kognitiv 

dissonans som Leon Festinger myntade där tanke och handling inte helt överensstämmer 

(Angelöw &Jonsson 2000). Då informanten spelar en viss roll online, men offline inte vill 

liknas med det, att hennes personliga värderingar inte klingar i takt med de hon visar upp på 

Instagram. Detta kan sedan spegla sig på gymmet, den individen visar upp på Instagram 

medföljer förväntningar på hur man ska vara och agera på exempelvis gymmet samt att 

individer själva kan välja att inta en roll på gymmet. IP 2, 24 år säger:  

 

“...ett tillfälle där jag kan släppa allt och bara vara vem som helst på gymmet. 

Jag kan vara vem som helst för att de som är på gymmet, man är på gymmet 

och man tjötar på gymmet men de är mer gym buddies. Man behöver inte vara 
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så djup på gymmet. Man kan bara vara, folk behöver inte veta så mkt på 

gymmet” 

 

Vad Goffman (2006) menar med frontstage och backstage kan gymmet delvis anses vara 

backstage, då man kan ha förväntningar på sig från den man visar upp sig att vara på 

Instagram. Men enligt citatet ovan kan gymmet bli som en form av frontstage, en plats där 

man kan få spela en roll under tiden man vistas där. Möjligen kan det vara så att 

förhållningsättet till fitness och träning ligger i vilken roll man intar. Träningen blir inte 

enbart ett fysiskt utövande utan blir en större helhet där rollen som spelas har en betydande 

roll i hur individen i slutändan förhåller sig till träning. 

 
5.2.1 Förhållningssätt – Kroppsideal  
En fråga i intervjuguiden handlade om vilken typ av kroppsideal informanterna ansåg 

framhävs på Instagram. Det jag kan urskilja är att det kroppsideal som samtliga informanter 

pratar om är den som tidigare nämnt #bodypositive, bilder som framhävs som den “verkliga” 

bilden av kroppen. Efter egna observationer på #bodypositive kan alla kroppstyper postas, 

tjocka som smala. En del av informanterna påstår i detta kroppsideal nästan gått överstyr åt 

andra hållet. En ohälsosam kroppsbild visas upp, som informanterna inte ansåg vara hälsosam 

för att man var för fet. Det framkom två ideal till, den ena var den “sjuka” bikinikroppen som 

fitness tävlingar visar upp. Den kroppsform som samtliga informanter beskrev var en 

kvinnokropp med stor rumpa, stora bröst och smal midja. IP 2, 24 år säger att idealet som 

framställs på Instagram idag är:  
 

“Smala med stora, perfekta runda rumpor och smal hals, de är tränade men ändå 

smala, de är väldigt low body fat, mycket muskler men ändå smala och slanka 

muskler” 

 

En intressant koppling med empirin samt egna Instagram observationer är att det skiljer sig 

mellan de så kallade bikiniproffsen, de som tävlar på en hög nivå inom bikini fitness och 

influencer-fitnessprofiler. Bikini proffsen har oftare en fitness kropp som man visar upp i 

tävlingar medans influencer profilerna har mer likt kroppen beskriven ovan.  

IP 1, 21 år säger:  

 
“Jag kan tänka mig, jag följer ju inte så många influencer. Jag har ju sett som är 

sjukt smala, men sen har man sett hur många som redigerar sina bilder. De är skönt 



  24 

att få se det också men kvinnor och tjejer som inte ser det, de är ju svårt att få en 

kropp som inte ens de själva kan få utan redigeringen”.  

 

Hon påpekar här det ouppnåeliga kroppen som beskrivs bland tidigare forskning. Att det 

kvinnliga kroppsidealet ofta är ouppnåeligt och inte eftersträvansvärt. Återigen en spegling av 

studerandet av andra kroppar. Speglingen sker i hur kroppen ska se ut för att följa idealet. I 

detta material upplevs en skillnad mellan de professionella-fitnessprofilerna och influencer-

profilerna. Skillnaden som upplevs är att det är svårare att individer jämför sig och får en 

negativ effekt av att jämföra sig med professionella profiler. Det är lättare att distansera sig 

till dess verklighet och att den kan till synes upplevas som ouppnåelig. Det är svårare för 

individer att distansera sig till i detta fall influencer-profiler då de inte anses lika overkliga 

eller ouppnåeliga, de är lättare för individer att jämföra sig då de kan vara mer lika än själv. 

Detta är ett exempel på social jämförelse, där individer hellre jämför sig med individer som är 

mer lik sig själv och skapa en negativ självbild om individen inte anser sig uppnår kroppen på 

bilden (Festinger, 1954). IP 2, 24 år säger i frågan om hon tror att unga tjejer påverkas av 

kroppsrelaterade bilder: 

 
“Ja, de ser ju att så ser inte jag ut, är jag rätt ideal? Har jag en bra kropp? De går 

nog mycket tankar, speciellt för unga som har Instagram som följer såntdär, de måste 

ju för fasen bli hjärntvättade av att se allt sånt där” 

 

IP 3, 24 år säger i liknande fråga:  

 
“jag upplever nog att de inte har en så positiv påverkan, jag tkr de känns som att man 

i många fall kan få en skev bild, för dessa fitnessprofilerna är experter på en sak och 

de är att framhäva sin kropp utefter att hitta de bästa vinklarna och de är långt ifrån 

den verkligen som faktiskt råder, och de är också tillsammans med alla filter och de 

tror jag leder till en skev verklighetsuppfattning” 

 

Det rådande kroppsideal kan från citatet ovan påvisa en påverkan hos unga tjejer och ge en 

skev verklighetsuppfattning då samtliga informanter hävdar att bilder är tillfixade, vinklar och 

ljus ger olika bilder och en bild av olika verkligheter. Jämförelsen mellan unga tjejer som 

behandlas mer i nedankommande avsnitt.  
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5.3 Mer depp än pepp – Motivation och påverkan  
Detta tema är kopplat till den sista frågeställningen kring hur träningsmotivationen påverkas 

av fitnessrelaterade bilder på Instagram. I samtliga intervjuer har det framkommit såsom 

positiva samt negativa effekter av att följa fitnessprofiler på Instagram. Möjligtvis kan det 

bero på vem man följer och hur individen ser på sig själv och sin egen självbild. Samtliga 

informanter sa att man kunde motiveras av Instagram. Man kunde se bilder eller filmklipp på 

människor som utför en övning som man sedan kunde använda sig av i sin egen träning. Detta 

kunde skapa en motivation och en drivkraft att gå till gymmet. IP 2, 24 säger:  

 
“Som den här tjejen som lägger upp träningsvideo kunna få inspiration, typ nya 

övningar. Jag gillar ju att träna mycket med gummiband, och då kan man se mycket 

va de gör med gummiband” 

 

Det kan alltså påverka i den grad att man inhämtar delvis motivation och inspiration men 

också kunskap och uppdatering om det senaste inom träning. Att jämföra sig med andra kan 

som tidigare nämnt påverka både positivt och negativt och Festinger (1954) menade att 

motivation kan skapas vid jämförelse av personer som man ser upp till.  

 
“Jag följer en del bikini tjejer men de som är på en liten högre nivå, för att slippa. De 

känns som att de vet va de håller på med, det är på en mer proffsigare nivå. De är 

som en längdskidåkare som lever för sin sport. De unga vill jag inte kolla på, jag vill 

inte veta hur de mår och dels också kan jag känna mig triggad av de. Och jag kan nog 

hålla lite mer distans till de som är proffs för jag själv inte är där” – IP 1, 21 år  

 

I citatet ovan finns en skillnad mellan professionella fitnessprofilerna och de ”unga” eller 

influencer-profilerna. Det är svårare att likna sig själv med en professionell fitnessprofil eller 

som ovan nämnt, de på en högre nivå än de unga. I fallet ovan är informanten ung och kan 

finna det lättare att jämföra sig med en i liknande ålder vilket kan skapa en olustig känsla hos 

individen själv. Istället för att motiveras skapas istället en känsla av att inte räcka till och det 

är svårare att distansera sig till personer som är mer lik en själv (Festinger, 1954). Bilderna 

upplyser om det rådande kroppsidealet och en viss kroppshets har mynnats ut och inte minst 

genom att sträva efter att se likadan ut, att jämföra sig med andra för att man vill passa in och 

tro sig bli accepterad och attraktiv (Chua & Chang, 2016). IP 1, 21 år säger:  
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“Helt ärligt, första gången jag gick in på Actic då var jag 13 år då gick jag in med en 

bild och sa, såhär vill jag se ut. Hur ska jag träna för att se ut så? De är ju som att gå 

till frisören med en bild och, kan du klippa mig så” 

 

Flera av informanterna menar att många tittar på bilderna för att skapa motivation och en 

drivkraft att vilja utvecklas i exempelvis sin kropp. Detta möjligtvis för att bli accepterade och 

för att följa normen. Samtliga informanter använder Instagram för motivation men samtidigt 

säger samtliga att de anser att de flesta påverkas negativt. IP 1, 21 år säger:  

 
“Jag tror att man försöker få motivation, men jag tror att de känner att nej men jag 

kommer aldrig komma dit ändå så det är ingen ide så att man blir mer depp än pepp” 

 

Beroende på vem man följer påverkas man olika likt Festinger (ibid) menar att genom social 

jämförelse kan individer påverkas beroende på om det är en uppåtgående alternativt 

nedåtgående jämförelse. Genom att se personer att se upp till alternativt personer att kunna 

identifiera sig med kan också skapa en acceptans i att göra likadant. IP 1, 21 år säger i frågan 

om hon tror att andra påverkas positivt alt. negativt:  

 

”Både och, för att just de kan ju påverka att såhär ska man se ut och de är det som är 

idealet, samtidigt som en så stor influencer kan lägga upp när hen lägger upp när 

man äter hamburgare kan de kännas okej att man får det. Man måste äta allt, man 

kan inte bara äta sallad, de går inte. Då kanske man ser de, då kanske man själv 

vågar äta det”  

 

I citatet ovan speglar sig informanten i hur en annan fitnessprofil äter vilket skapar en 

acceptans till att äta hamburgare. Frågan att ställa sig är vart kommer den icke acceptansen till 

att äta hamburgare. Detta kan ha kommit från speglingen och den sociala jämförelsen med 

fitnessprofiler som lägger upp sina matbilder samt dess kroppar. Genom egna observationer 

på Instagram finns det många bilder som upplyser om vissa mängder kcal i varje livsmedel 

samt profilers kostvanor. I dessa bilder och texter framkommer sällan exempelvis 

hamburgare. Detta postas enbart vid tillfällen då man ska “unna” sig eller enligt fitness språk 

ha en så kallad “cheatday”. Återigen kan detta ske genom spegling och spegeljaget (Cooley, 

1922), spegeljaget kan kopplas till att man genom att se att andra äter en viss måltid speglar 

man sig själv i detta som i tidigare citat ”… då kanske man ser det, då kanske man själv vågar 

äta det”.  
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Acceptansen att äta viss typ av mat kommer genom social jämförelse och spegling gör samma 

sak för en önskan om liknande resultat.   

 
5.4 Sammanfattning av resultat & analys  
Sammanfattningsvis har de resultat som kunnat redovisas utifrån den insamlade empirin så 

kan det konstateras att unga tjejer använder sig dagligen av Instagram, i olika avseenden. 

Delvis för att upprätthålla relationer, nyhetsuppdateringar, presentera sig själva och inte minst 

för att få inspiration och motivation till träning. Träning har en till synes liknande roll som 

Instagram. Det är socialt och en arena för att visa upp sig själv, från sina bästa sidor. 

Samtidigt något som utförs för välmående och för utseende. Strävan efter att ha en attraktiv 

och vältränad kropp. Instagram är online och gymmet offline, samtidigt som det visat sig att 

gymmet också kan vara en fristad att spela en roll som likt Instagram.  

 

Fitnessbranschen har slagit stort och Instagram och annan media är full av träningsrelaterade 

bilder, för att ge och skapa motivation. Det presenteras via bilder som i sin tur är tagna från 

profilens bästa vinklar och mer rätt filter kan bilden ge en annan bild av verkligheten. Fitness 

har kommit att bli en kultur och en livsstil som individer speglar sig i och förväntas följa dess 

normer för att känna tillhörighet. Kroppsrelaterade bilder som postas av fitnessprofiler skapar 

en skev bild av kroppen och ifrågasättande av den egna kroppen. Informanter menade att man 

jämförde sig och såg sedan ner på sin egen kropp och sitt eget värde som människa. Detta gav 

ingen motivation utan möjligtvis känsla av hopplöshet och en sämre självbild. Att använda sig 

av fitness bilder i sin träning visade sig att samtliga gjorde. De efterliknande fitnessprofilers 

övningar och kunde ta efter dess sätt att leva, i hopp om att se ut som dem och vara en del i en 

gemenskap.  
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6. Diskussion  
Denna studies syfte var att undersöka Fitnessprofilers påverkan på unga tjejer i sin träning och 

kommer i detta kapitel att diskuteras vidare utifrån studiens frågeställningar.  

 

6.1 Hur använder unga tjejer fitnessprofilers Instagram konton i sin träning?  
I resultatet finns olika användningsområden kring Instagram och att unga tjejer påverkas olika 

i form av motivation och liknande. Ett användningsområde som ansågs som positivt var 

inhämtande av information och tips på övningar och träningsupplägg. Genom bilder och 

filmer kunna se hur andra gör kunde motivera och inspireras till att göra likadan. Jag ställer 

mig dock frågande om det enbart är för att inspireras av nya övningar eller om det kan ha en 

bakomliggande intention till att vilja bli som den på bilden/filmen. En annan aspekt att ha i 

åtanke är hur lätt det ter sig vara att utge sig för att ha en viss kunskap på Instagram, utan att 

veta om det besitter den kunskap de säger sig ha exempelvis vid utförande av 

träningsövningar. Vem som helst kan utge sig för att vara exempelvis personligtränare.  

 

Det är lätt att lägga ut en video eller bild när man utför en viss övning eller någon viss typ av 

mat, utan att ha någon form av utbildning bakom sig. Det blir då också svårt att avgöra om 

personer är trovärdiga eller inte. Utifrån denna studiens resultat kan vi se att majoriteten 

använder sig av profilers tips. Kan man ta råd rakt av från en som vi inte vet om de hen 

uttrycker verkligen är sant? Ny kunskap kan skapas genom Instagram samt inspiration men 

med observation över vilka som följs samt dess trovärdighet.  

 

Likt Festinger (1954) ansåg gällande social jämförelse kopplar jag vidare till att man som ung 

tjej kan se en bild eller ett filmklipp ha en strävan av att utvecklas i sin träning rent 

prestationsmässigt. Samtidigt kan detta utövas och jämföras för uppnå samma resultat fysiskt. 

Detta leder in på att påverkan är beroende på vem man jämför sig med. Att jämföra sig med 

en person som man ser upp till, en känd fitnessprofil som exempelvis utövar någon form av 

tävling eller liknande. Dessa anses lättare att förhålla sig till då individen vet att det kan vara 

ouppnåeligt men en motivation kan skapas att vilja utvecklas och ha profilen som motivation 

och inspirationskälla. Problemet blir när man individer börjar jämföra sig med andra som mer 

liknar en själv, exempelvis i ålder, kön och umgänge. Det blir svårare att se skillnaden 

effekten av jämförelsen blir en negativ påverkan (Festinger, 1954). Istället för att motiveras 

ser man ner på sig själv och ifrågasätter sin egen kropp likt studien som Kristin Murray et al. 

(2011) visade. Dålig kroppsuppfattning och självkänsla är möjligtvis en konsekvens av 
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jämförandet som sker på Instagram. Unga tjejer jämför sig med den så kallade idealkroppen 

som framhävs på Instagram idag och inte minst av fitnessprofiler. Detta svarar på den första 

frågeställningen samt en del av syftet med studien. Vidare kommer frågan gällande unga 

tjejers förhållande till träning att behandlas.  

 

6.2 Hur påverkar fitnessprofilers bilder unga tjejers sätt att förhålla sig till 
träning?  
Den andra frågan handlar om hur unga tjejer påverkarsitt förhållnings genom att följa olika 

fitnessprofilers konton på Instagram. Instagram kan påverka negativt som positivt beroende 

på dels vem man är som person men också vem man väljer att följa, och på så sätt jämföra sig 

med. Att förhålla sig till träningen kan vara varierande men också detta beroende på 

kontexten kring sin självkänsla samt hur man valt att skapa sin identitet. Den äldsta av 

informanterna som var 25 år och följde inga influencer och inte heller  bikini-fitness-profiler 

utan valde att följa andra profiler som utövade andra typer av sporter. Hon menade på att hon 

motiveras att prestera bättre genom att se hur andra kunde prestera i olika övningar där en 

effekt av detta kan skapa stress över att prestera. Lika mycket som människor kan jämföra sig 

själva med andras utseenden kan då en jämförelse bli ur en prestationssynpunkt. Jag menar att 

det kan finnas delade meningar i hur vissa typer av bilder kan komma att påverka oss, det är 

inte enbart utseende relaterat utan också prestation. Det är därför delade meningar till 

förhållandet till träningen, men majoriteten ansåg ett tvång kring att leva upp till rådande 

kroppsideal.  

 

Likt tidigare nämnt tillskrivs individer med egenskaper kring ens kroppsform, att idag anse att 

en vältränad och tonad kropp liknas med disciplin och energi medans en tjock person 

tillskrivs egenskaper som lat och bekväm (Grogan, 2017). Intressant att se hur förhållandet till 

träningen kan påverkas av bilder av andra individer och dess kroppar, att en hälsosam livsstil 

idag förknippas med en viss kroppstyp. Att dock anse att hälsa och hälsosam livsstil idag 

kopplas till utseende skapar en skev kroppsuppfattning och syn på verkligheten (Tiggemann 

& Zaccardo, 2015). Det har i tidigare studier visat att människor som redan tränar mycket 

tenderar att lättare utvecklas ett dåligt förhållningssätt till träning och ångest samt i vissa fall 

utveckla ortorexi (Eriksson, 2008). Att matas med bilder och jämföra sig med personer som 

utåt sett visar upp en fasad av mycket träning och strikt kost kan som tidigare nämnt till en 

början skapa ett driv till att träna. I samband med detta anser jag det intressant att se hur detta 
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sedan kan leda till ett ohälsosamt förhållningssätt till träning där individer påverkas både 

fysiskt och psykiskt.  

 
6.3 Vad har fitnessprofiler för påverkan/inverkan på unga tjejers 
träningsmotivation?  
Detta leder oss in på den sista frågeställningen gällande hur fitnessprofiler påverkar unga 

tjejers träningsmotivation. Tidigare har diskussionen rörts gällande motivation och att den kan 

variera beroende på vem man följer samt vilka typer av bilder man exponeras för. Intressant 

att diskutera vidare gällande hur motivationen sedan kan övergå till en form av tvång och 

istället ifrågasättande av sig själv och sin kropp. Att på Instagram idag kunna posta bilder som 

i sig inte behöver vara verkliga och där spela en viss roll, som många sedan kan ha svårt att 

skilja mellan verklighet och Instagram. Frisén et al. (2014) menar att individer kan genom sin 

kropp uttrycka vem man är och vem man vill vara. Att genom kroppen uttrycka sig samt 

skapa sig en identitet vilket kan finnas delvis på Instagram men samt på gymmet. Där dessa 

platser blir en scen att inta en roll. Det finns dock en ökad svårighet på gymmet där det blir 

svårare att dölja yttre ”brister”. Det går inte där att retuschera bilder eller lägga på filter, men 

det är en plats som anses ytlig och man behöver inte skapa några djupare relationer. Tidigare 

forskning har  visat att kroppsrelaterade bilder tenderar att skapa större kroppsmissnöje i 

samband med presentationen av sig själv (Holland & Tiggemann, 2016; Brown & 

Tiggemann, 2015).  Det är intressant att se hur personer väljer att presentera sig själva via 

sociala medier, detta likt Goffman (2006) skulle kunna kalla frontstage och backstage, att man 

intar olika roller beroende på vilken scen man inträder. Intressant att se att en av 

informanterna som på Instagram liknande en fitnessprofil inte ville titulera sig till detta. Hon 

ville tydliggöra att hon inte tillskrev sig själv den titeln och då inte heller ville leva den 

livsstilen. Hon intar olika roller beroende på vilken arena hon är på och skapar i detta olika 

identiteter. 

 

Genom egna observationer av Instagram kan en slutsats dras om att leva fitness och tillhöra 

den kulturen innebär mer än träning och viss kroppsform. Likt andra grupper finns normer 

som bör efterföljas för att accepteras i gruppen (Frisén, 2015). Spegeljaget beskriver och kan 

kopplas till att individer speglar sig i andra individer och effekten blir en eftersträvan av att 

likna andra på Instagram, troligtvis för att bli en del i gemenskapen (Cooley, 1922). 

Gemenskapen är en viktig aspekt både på Instagram och på gymmet, det är ett socialt 

umgänge, antingen online eller offline. Avslutningsvis har denna undersökningen visat att 
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fitnessprofiler har en inverkan på hur unga tjejer använder sig av dem i sin träning, det kan 

motiveras till en hälsosam livsstil, beroende på kontext och en negativ effekt i en ökning av 

kroppsmissnöje och självkänsla. Det kan vara upplysande och inspirerande till att testa nya 

saker, som att träna med ett gummiband. Men jag möjligtvis hävda att det också påverkar hur 

man burkar träning, det går i trender hur man “ska” träna och hur man “ska” se ut på gymmet 

för att passa in. Att passa in och vara en del i flocken, att vara en del i gemenskapen och 

genom det också tillskriva sig själv egenskaper för att upprätthålla en identitet man skapat 

eller önskat. Frågande blir vad som händer om man inte följer trenderna och plötsligt börjar 

träna typiskt “killträning” och om man bryter normerna och vad krävs för att kunna göra det.  

 

6.4 Egen reflektion kring studien 
Att studera Instagram och fitness är något som mig personligen ligger varmt om hjärtat och 

har i somliga avseenden varit problematiskt att inte lägga in sina egna värderingar. Detta kan 

komma att påverkat till viss del i uppstarten av studien. Men genom studiens gång har detta 

också motbevisat mina personliga åsikter i mångt och mycket. Jag arbetar idag på gym och får 

dagligen se och uppleva unga tjejers förhållningssätt till träning. Hur de beter sig samt pratar 

om träning med mig. Jag har även själv Instagram och har blivit påverkad av dess innehåll. 

Detta är något jag får vara uppmärksam på i analysen samt under intervjusituationerna. Jag 

ser detta som delvis en nackdel, då det kan komma att påverka mina analyser omedvetet. Är 

dock medveten om mina personliga åsikter och värderingar och kan då välja att arbeta med så 

öppet sinne som möjligt kring min medvetenhet. Samtidigt önskas att se det som en fördel, 

med egna erfarenheter och min förkunskap har jag möjlighet att föra ett naturligt samtal med 

intervjupersonerna och jag ser mina erfarenheter som en fördel för att de ska känna trygghet. 

Det hade dock kunnat vara till en fördel att vara två i arbetet för att diskutera viss typ av 

empiri och resultat.  

 

Önskvärt hade varit att komplettera med fler intervjuer och inte minst fokusgruppsintervjuer. 

Det hade varit intressant att se på hur en grupp diskuterat ämnet. Det hade varit till en fördel 

att kunna visa bilder från Instagram som man sedan hade kunnat reflektera kring och 

diskutera om. Det blev i vissa fall under intervjuerna svårare att tänka sig bilder av vad en 

fitnessprofil var, detta kan påverkat resultatet att samtliga kunde se en fitnessprofil på olika 

sätt. Detta kunde jag dock urskilja genom att samtliga sa skillnad mellan en influencer och en 

som professionellt arbetar med fitness.  
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Studiens slutresultat gav mig en bredare syn på fitness fenomenet och de resultat som tagits 

fram har förvånat mig i många avseenden. Samtliga informanter påpekade att de använde 

Instagram för att motiveras och umgås med vänner, förvånande att det fysiska sociala mötet 

flyttats så pass tydligt. Att människor idag mer umgås och jämför individer på Instagram och 

genom detta lättare kan utveckla en skev verklighetsuppfattning. 

 

Vidare hade det varit intressant att studera hur andra typer av sociala medier kan påverka och 

inte minst Youtube som idag kryllar av träningsvideos och inte minst “what I eat in a day”, 

där tittare får följa fitnessprofiler under deras träningspass och hur de äter för att hålla den 

“formen”.  

 

Det hade tämligen varit intressant att studera en annan målgrupp också, att titta på mäns 

påverkan. Det är idag väldigt många studier just på unga tjejers påverkan och inte minst inom 

ätstörningsproblematiken. Att studera hur killar påverkas hade gett en ökad bredd och 

eventuell en annan vinkel på helheten, då de har andra normer och kroppsideal.  

 

Sist men inte minst hade det varit intressant att se vidare på om påverkan på kroppsmissnöjet 

leder till ökat antal skönhetsoperationer. Hur kan influencers påverka till att vilja förändra sitt 

yttre och inte minst förändra sin kropp genom kirurgiska ingrepp för att uppnå kroppsidealet.  
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8 Bifogade filer 
Nedan finner ni bifogade filer så som informationsbrev, samtyckesblankett samt den 
intervjuguide som använts.  
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8.1 Informationsbrev  
 

Fitnessprofilers bilder på 
Instagrams  påverkan på unga tjejers träning. 	
	
Tack för att du valt att medverka i denna studie. I följande dokument kommer du att få	
information kring vilka rättigheter och skyldigheter du har för medverkan i studien samt en 
separat samtyckesblankett. 	
	
Jag heter Ellinor och läser samhällsanalytiker programmet på Karlstad universitet. Detta är 
mitt examensarbete och min uppsatsskrivning under VT 19 där syftet är att titta på om och 
isåfall hur fitnessprofiler via instagram påverkan unga tjejer i sin träning. 	
Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i studien är helt 
frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte 
påverkar den behandling som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer oss till 
del behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem.	
	
Uppgifterna kommer att bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget har 
registrerats i Karlstads universitets studieregister för att sedan förstöras.	
	
Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 
(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av 
samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även 
rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och 
det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till 
dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se.	
	
Tack för att du vill delta! 	
	
Kontaktuppgifter: 	
Student:    Handledare:	
Ellinor Wik    Markus Arvidson  

Universitetslektor	
ellinor.wik@student.kau.se  markus.arvidson@kau.se 	
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8.2 Samtyckesblankett  
 
Samtyckesblankett  
	
Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta.	
	
Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 
deltagande i studien utan att ange något skäl.	
	

Tack för att du vill delta! 	
	
Kontaktuppgifter: 	
Student:     Handledare:	
Ellinor Wik     Markus Arvidson Universitetslektor 
ellinor.wik@student.kau.se   markus.arvidson@kau.se 	
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8.3 Intervjuguide  
 
Intervjuguide  
 
Ålder:   
 
Sociala medier/ Instagram  

• Använder du sociala medier? 
• Ja, och i så fall vilka?  

- Hur använder du sociala medier? För vilket syfte?  
• Motivation  
• Inspiration 
• Arbete  

• Tidsfördriv    
• Hur ofta använder du Instagram? 
• Hur mycket tid ungefär spenderar du på Instagram på en dag?  
• Hur mycket tid spenderar du på instagram?  
• Vilka typer av kroppsideal framställs på Instagram?  

 
Träning / Fitness  

• Vad är träning för dig? 
• Hur ofta tränar du och vad för träning utövar du?  
• Vad betyder träning för dig? 
• Hur skulle du beskriva fitness? 
• Hur diskuterar du och dina vänner fitness?  
• Hur upplever du att andra tjejer i din omgivning förhåller sig till fitness?  

 

Fitness på instagram  
• Följer du några fitnesskonton på instagram?  
• Varför följer du dem? 
• Hur använder du fitnesskonton under din träning? 
• Hur tror du att fitnessbilder påverkar andra tjejers träningsmotivation?  
• Hur upplever du att din närmsta omgivning förhåller sig till fitnessprofilerna på 

instagram?  
• Och hur tror du att de använder sig av det i sin träning?  
• Tror du unga tjejer som tränar påverkas i sin kroppsuppfattning av kroppsrelaterade 

fitness bilderna som publiceras på Instagram?  
• Anser du att fitnessprofilers konton påverkar människor positivt?  
• Anser du att finteesprofilers konton kan påverka negativt?  

• På vilket sätt?  
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• Hur använder informanterna fitnessprofilers Instagram konton i sin träning? – 

Användande  

• Hur påverkar fitnessprofilers bilder informanternas sätt att förhålla sig till träning? – 

utseendekultur / fitness kultur  

• Vad har fitnessprofiler för påverkan/inverkan på informanternas träningsmotivation? – 

påverkan – mer depp än pepp  

 


