
 

 

Musklernas makt på Instagram 

Om fitnessmarknadens och extremhögerns användande av 

människokroppen som marknadsföring  

 

Frans Åkesson 

 

 

 

 

Ämne: Retorik 

Nivå: C 

Poäng: 15 hp 

Ventilerad: HT 2018 

Handledare: Mika Hietanen 

Examinator: Jon Viklund 

Litteraturvetenskapliga institutionen 

Avdelningen för retorik 



 2 

1. Inledning................................................................................................................................. 4 

1.2 Historisk bakgrund: Kroppsbyggning .............................................................................. 6 

1.2.1 Fitnessmarknaden, fält och branscher ....................................................................... 8 

1.2.2 Bakgrund: Kosttillskott .............................................................................................. 8 

1.2.3 Bakgrund: Träningskläder ....................................................................................... 10 

1.2.4 Extremhögern och elitkroppen på Instagram .......................................................... 10 

1.3 Syfte och frågeställningar ............................................................................................... 11 

1.4 Tidigare forskning .......................................................................................................... 11 

1.5 Material ........................................................................................................................... 13 

1.5.1 Material: Urval, kriterier och avgränsningar ......................................................... 13 

1.5.2 Material: Fitnessmarknaden .................................................................................... 14 

1.5.3 Material: Extremhögern .......................................................................................... 15 

1.6 Teori och metod .............................................................................................................. 15 

1.6.1 Tillämpning av ethos-modellen ................................................................................ 16 

1.6.2 Ethos-modellens struktur ......................................................................................... 17 

1.6.3 Charles A. Hills teori om psykologin hos den retoriska bilden ............................... 19 

2.1 Analys................................................................................................................................. 20 

2.1.2 Ethos-analys: Kosttillskott ........................................................................................... 21 

2.1.3 Resultat och diskussion: Kosttillskott.......................................................................... 28 

2.1.4 Ethos-analys: Träningskläder ...................................................................................... 29 

2.1.5 Resultat och diskussion: Resultat och diskussion........................................................ 37 

2.1.6 Ethos-analys: Extremhögern........................................................................................ 38 

2.1.7 Resulat och diskussion: Extremhögern........................................................................ 41 

2.1.8 Hill-analys: Psykologin hos den retoriska bilden ........................................................ 43 

2.1.9 Hill-analys: Kosttillskott.............................................................................................. 44 

2.1.10 Hill-analys: Träningskläder ....................................................................................... 44 

2.1.11 Hill-analys: Extremhögern ........................................................................................ 45 

2.1.12 Hill-analys: Resultat och diskussion.......................................................................... 45 

2.2 Sammanfattning ................................................................................................................. 46 

Käll- och litteraturförteckning:................................................................................................. 48 

Tryckta källor ....................................................................................................................... 48 

Digitala källor ....................................................................................................................... 48 

Bilagor ...................................................................................................................................... 52 



 3 

Bilaga 1a (Kosttillskott)........................................................................................................ 52 

Bilaga 2a (Träningskläder) ................................................................................................... 54 

Bilaga 3a (Extremhögern) .................................................................................................... 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. Inledning 

På Instagram har följande ordspråk yttrats av användaren @thegloriouslion, också känd som 

The Golden One: ”You represent your ideology well by representing yourself well.”1 Marcus 

Follin är hans riktiga namn, och han har snabbt blivit en av de mest polariserande frontfigurerna 

för extremhögern på sociala media. Sedan 2013 har Follin över 20,000 följare på Instagram.2 

Genom att ”representera sig själv väl” ser Follins följare, enligt sajten Hope not hate, det 

följande: 

 

Follin is a Swedish nationalist vlogger and bodybuilder who has gained prominence through his YouTube 

channel, The Golden One, created in 2013. His videos primarily focus on personal training in order to 

prevent Western “degeneracy” and “beta male” status. While Follin tends to frame issues through the 

prism of race, he does not consider himself part of the alt-right as he doesn’t want “to be associated with 

people who don’t even lift”. He does, however, have a relatively large following within the alt-right.3 

 

Via sociala media propagerar Follin för sina uppfattningar om manlighet, fysisk styrka och den 

muskulösa kroppens estetik som representationer av en högerextrem ideologi. Dessa 

uppfattningar delas emellertid av ytterligare högerextrema Instagram-profiler som, likt Follin, 

tillsammans med muskler förespråkar disciplin, våld och en dithörande krigaranda. 

Tillsammans med den muskulösa kroppen ses i dessa sammanhang också en 

kroppsbyggarlivsstil (se exempelbilder 1a och 1b nedan). 

 

 

 

 
1 Instagram, @thegloriouslion, 

https://www.instagram.com/p/BbkNwJflDm5/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=y8jleh06mrk2 (2018-10-

16). 

2 Socialblade, Detailed Instagram Statistics, ”The Glorious Lion”, 

https://socialblade.com/instagram/user/thegloriouslion (2018-10-17). 

3 “The International Alt-Right, Who’s Who”, Hope not hate, https://alternativeright.hopenothate.com/whos-who 

(2018-09-06). 

https://www.instagram.com/p/BbkNwJflDm5/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=y8jleh06mrk2
https://socialblade.com/instagram/user/thegloriouslion
https://alternativeright.hopenothate.com/whos-who
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Exempelbild 1a och 1b (”Liftwaffe” är en term av ordet Luftwaffe - namnet på det nazityska luftvapnet under andra 

världskriget.)4 

 

Att bygga den muskulösa, vältränade kroppen som ett sätt att representera sig själv väl är 

emellertid ingenting ovanligt även utanför den högerextrema sfären. I koppling till 

kroppsbyggning så kommer min undersökning också bestå av en analys av den mer generella 

gymkulturen och hur dess vinstdrivande organisationer använder sig av den muskulösa kroppen 

som övertygningsmedel. I detta fall också på Instagram i syfte att sälja fysiska produkter såsom 

kosttillskott och träningskläder (se exempelbilder 2a och 2b). Således är materialet till min 

undersökning tvådelat mellan marknadsföringen av ideologiskt drivna verksamheter 

(extremhögern) och vinstdrivande verksamheter (fitnessmarknaden).  

 
4 Thomas Pharrish, The Simon and Schuster Encyclopedia of World War II, New York:  

Simon and Schuster 1978, s. 274. 
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Exempelbild 2a och 2b. 

 

1.2 Historisk bakgrund: Kroppsbyggning 

Själva gymkulturen uppstod ursprungligen i USA under sekelskiftet mellan 1890-1900. Adam 

Szetela berättar i Between Labor and Capital (2016) att en ny medelklass växte fram i takt med 

att samhället krävde allt fler stillasittande jobb:  

 

In the midst of this period of cultural anxiety over the changing nature of work, many middle class 

Americans and Progressive Era reformers believed weightlifting and physical activity were a way to 

negotiate the negative effects of sedentary labor.5 

 

De som inte kunde bygga en respektabel fysik på jobbet sökte sig nu till gym för att leva upp 

till sin tids norm om att de som ser starka ut också ser friska ut.6  

 

 
5 Adam Szetela, ”Between Labor and Capital: The Labor of American Bodybuilding”, The Journal of American 

Culture vol. 39, 2016:4, e-artikel, s. 414, https://search-proquest-

com.ezproxy.its.uu.se/docview/1852701409/fulltextPDF/307603769A0F4256PQ/1?accountid=14715 (2018-10-

23). 

6 Szetela 2016:4, s. 414. 

https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/docview/1852701409/fulltextPDF/307603769A0F4256PQ/1?accountid=14715
https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/docview/1852701409/fulltextPDF/307603769A0F4256PQ/1?accountid=14715
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Idag, istället för att försöka brygga avståndet mellan låg- och medelklassen, kan nu den 

muskulösa kroppen ses användas inom marknadsföring på Instagram. Det visuella hos den, ofta, 

extremt vältränade människokroppen är på nytt relevant för den retoriska forskningen. På 

internet och sociala media florerar numera material om människokroppen vari den vältränade, 

muskulösa kroppen ofta används. Utöver detta kan den muskulösa kroppen också ha många 

olika retoriska funktioner, samtidigt som den kan bära flertalet, ofta väldigt olika budskap. 

 

I intresse för de som inte är bekanta med gymkulturen så kommer jag fortsätta med att teckna 

en historisk bakgrund om kroppsbyggning. Detta med avstamp i artikeln Herculean Muscle!: 

The Classicizing Rhetoric of Bodybuilding (1997) vari hon inleder sin artikel med Arnold 

Schwarzeneggers följande ord:  

 

[A]t the end of the nineteenth century a new interest in muscle building arose, not muscle as a means of 

survival or of defending oneself, but a return to the Greek ideal—muscular development as a celebration 

of the human.7 

 

Schwarzenegger beskriver kroppsbyggning som ett sätt att prisa människan i sin Encyclopedia 

of Modern Bodybuilding (1985).8 Emellertid fortsätter Wyke med att berätta att vår samtida 

kroppskultur ursprungligen är äldre—och härstammar från ett antikt ideal om ett prisande av 

människokroppen.  

 

Som exempel på detta berättar Wyke att ”the classical body has entered the mass culture of the 

twentieth century and taken on popular and  commercial shape.”9 Det mest kända exemplet på 

det kommersiella framställandet av kroppsbyggning är den största kroppsbyggartävlingen, Mr. 

Olympia, vilken tillkom 1965 och populariserades senare av främst Schwarzenegger som själv 

vunnit Mr. Olympia sex gånger (1970-1975, senare 1980).  

 

Uppfattningarna om vårt samtida ”muskelmode” har, för många, emellertid visat sig vara av en 

polariserande karaktär. I sin artikel Professional Bodybuilding and the Business of ’Extreme’ 

Bodies: The Mr Olympia Competition in the Context of Las Vegas’s Leisure Industries finner 

Dimitris Liokaftos till exempel att de populärvetenskapliga uppfattningarna om 

 
7 Maria Wyke, ”Herculean Muscle!: The Classicizing Rhetoric of Bodybuilding”, A Journal of Humanities and 

the Classics vol. 4, 1997:3, e-artikel, s. 51, https://www.jstor.org/stable/20163635 (2018-07-30). 

8 Wyke 1997:3, s. 51. 

9 Wyke 1997:3, s. 51. 
 

https://www.jstor.org/stable/20163635
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kroppsbyggningens tävlingsmoment skiftar mellan ”‘art form’ to ‘erotic exhibition’ and ‘freak 

show.’”10  

 

Generellt sett så ställer sig kroppsbyggare på scen med målen att visa upp en sådan muskulös, 

väldefinierad, symmetrisk, proportionerlig och estetiskt tilltalande kropp som möjligt. Bill 

Dobbins, journalist för Bodybuilding.com, beskriver domarpanelens uppgift som följer: 

 

The point of any and all of these judging systems and procedures is (or at least should be) to identify the 

best bodybuilders and rank them according to excellence. That is, the goal of judging is not to define what 

good bodybuilding is supposed to be but to recognize it.11 

 

Tävlingsdeltagarna förväntar sig alltså att få en bedömning av och ett erkännande på den 

excellens deras kroppar representerar.  

 

1.2.1 Fitnessmarknaden, fält och branscher 

Jag kommer fortsätta det aktuella kapitlet med att redogöra för vad jag menar med 

”fitnessmarknaden.” Detta bemärker jag som den kommersiella sidan av gymkulturen. 

Generellt sett så säljs så kallade fitnessprodukter med avsikten att de ska förbättra 

konsumentens träningsresultat. Det kan vara till exempel träningsutrustning eller kosttillskott. 

Ett undantag till detta är träningskläder. Jag vill också redogöra för mitt användande av orden 

fält och bransch. Till fält räknar jag de två delade källor jag använder som material: 

extremhögern och fitnessmarknaden. Ordet bransch berör fitnessmarknadens två branscher: 

kosttillskott och träningskläder. 

 

1.2.2 Bakgrund: Kosttillskott 

Kosttillskott, ibland benämnt som naturläkemedel, finns det många varianter av och 

marknadsförs mot många olika målgrupper. Nationalencyklopedin ger oss följande definition 

av kosttillskott: 

 

 
10 Liokaftos, Dimitris, ”Professional Bodybuilding and the Business of ’Extreme’ Bodies: The Mr Olympia 

Competition in the Context of Las Vegas’s Leisure Industries”, Sport in History vol. 34, 2014:2, e-artikel, s. 323, 

https://doi.org/10.1080/17460263.2014.923731 (2018-09-13). 
11 Bill Dobbins, ”Keeping Score: A Look At The IFBB Judging System”, Bodybuilding.com 17/10 2004,  

https://www.bodybuilding.com/fun/billdobbins1.htm (2019-04-17). 

 
 

https://doi.org/10.1080/17460263.2014.923731
https://www.bodybuilding.com/fun/billdobbins1.htm
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”[L]ivsmedel som är avsedda att komplettera en normal kost, som utgör koncentrerade källor för 

näringsämnen eller andra ämnen med näringsmässig eller fysiologisk verkan och som tillhandahålls i 

avdelade doser, det vill säga i form av kapslar, tabletter eller liknande.”12 

 

Huruvida de ger önskad effekt - alltså bättre träningsresultat - är dock omdebatterat. Ändå finns 

det en väldigt stor och alltjämnt växande marknad för kosttillskott, särskilt inom gymkulturen.  

 

Enligt Grand View Research rapport så värderades den globala kosttillskottsmarknaden år 2016 

till 133.1 miljarder dollar, och förväntas öka med 12.51 miljarder dollar varje år, fram till 

2024.13Kosttillskott marknadsförs ofta genom att produkten visas tillsammans med extremt 

vältränade kroppar (se exempelbilder 5a, 5b och 5c). 

Exempelbild 5a, 5b och 5c. 

 

 
12 ”Kosttillskott”, Nationalencyklopedin, https://www-ne-

se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kosttillskott (9/11 2018). 

13 ”Dietary Supplements Market Size, Share & Trend Analysis Report By Ingredient (Botanicals, Vitamins, 

Minerals, Amino Acids, Enzymes), By Product, By Application, By End-use, And Segment Forecasts, 2018 – 

2024, Grand View Research, Maj 2019, https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/dietary-

supplements-market (27/10 2019). 

https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kosttillskott
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kosttillskott
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/dietary-supplements-market
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/dietary-supplements-market
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1.2.3 Bakgrund: Träningskläder 

Marknadsföringen av träningskläder liknar marknadsföringen av kosttillskott då den också 

avbildar extremt vältränade människor (se Exempelbilder 6a, 6b och 6c). 

Exempelbild 6a, 6b och 6c. 

1.2.4 Extremhögern och elitkroppen på Instagram 

För att först ge en bakgrund till min introduktion av extremhögerns profiler på Instagram så 

kommer jag berätta om vad det visuella hos kroppsbyggning symboliserar för den samtida 

extremhögern.  

 

Erik Wisterberg, i sin tidningsartikel för Break It, berättar om Follins budskap med den 

muskulösa kroppen: ett förespråkande av ett nyskapande av mannen. Den nya mannen är han 

som är i kampberedskap och genom styrketräning och kampsport förbereder sig för ett nytt 

inbördeskrig.14 I Follins fall är detta i syfte att häva förfallet av Sverige, vilket han skyller på 

 
14 Erik Wisterberg, ”Nu vill rasideologins The Golden One förvandla sitt kändisskap till pengar”, Breakit 2/10 

2017, https://www.breakit.se/artikel/9026/nu-vill-rasideologins-the-golden-one-forvandla-sitt-kandisskap-till-

pengar (2018-10-22). 

https://www.breakit.se/artikel/9026/nu-vill-rasideologins-the-golden-one-forvandla-sitt-kandisskap-till-pengar
https://www.breakit.se/artikel/9026/nu-vill-rasideologins-the-golden-one-forvandla-sitt-kandisskap-till-pengar
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förfallet av mannen. Follins lånade ”krigar-ikonografi” från antiken och nordisk mytologi 

föreslår hans försök att visuella sitt grepp mot mannens förfall (se exempelbild 7a, 7b och 7c). 

Exempelbild 7a, 7b och 7c. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar  

Jag tänker utföra min undersökning i syfte att svara på följande två frågeställningar: 

 

a) Vilka ethos-appeller förekommer mest i Instagram-annoteringerna till bilderna som 

använder den muskulösa kroppen som marknadsföring? 

 

b) Vilka egenskaper används i gestaltandet av den muskulösa kroppen för att fånga 

publikens uppmärksamhet på Instagram? 

 

1.4 Tidigare forskning 

Min infallsvinkel, om den muskulösa kroppen som övertygningsmedel i marknadsföring på 

Instagram, har tidigare inte uppmärksammats av den retoriska forskningen. Om 

marknadsföringen av kosttillskott, däremot, skriver Shari L. Dworkin & Faye Linda Wachs 

belyser en infallsvinkel till den psykologiska effekten av att se kroppar användas som 

marknadsföring i deras följande sammanfattning: ”[M]en were encouraged to ’eat to grow,’ 

cutting body fat was the second most common diet proscription for men, and was frequently 

referenced in conjunction with gains in muscle size.”15  

 
15 Shari L. Dworkin & Linda Faye Wachs, Body Panic: Gender, Health, and the Selling of Fitness, New York 

University Press, 1 uppl., 1. e-boksuppl., februari 2009, s. 37, 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=865980 (2018-19-10). 

 

 

 

 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=865980
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Stephen R. Parker, Diana L. Haytko & Charles M. Herman har i sin forskning undersökt hur 

vår kroppsuppfattning påverkas av marknadsförandet av kläder som bärs av, antingen, 

ohälsosamt smala kvinnor eller extremt muskulösa män. Marknadsföringens ”idealkropp” 

uppfattas av konsumenten som svåruppnåelig, vilket också leder konsumenten till att tolka den 

kropp som bär plagget som det rådande idealet. Vidare finner konsumenten ofta sig själv i 

situationen att de, enligt Parker et. al., i beundran ”tittar upp” på modellerna. I förlängningen är 

denna typ av marknadsföring någonting som försämrar konsumentens självförtroende och 

välmående.16 

 

I en kommersiell kontext så kan alltså den ”högaktade” elitkroppen övertyga oss om att 

konsumera varor, på samma gång som den kan påverka våra känslor—oftast till det sämre. I 

förhållande till retorik så lyckas den muskulösa kroppen, som används till att uppmana oss att 

köpa kläder att träna i, med att skapa ett väldigt svåruppnåeligt ideal för oss. På samma gång 

blir vi lätt övertygade om att eftersträva detta ideal då det orsakar beundran, trots att denna 

beundran får följden att den ofta får oss att må dåligt.  

 

Den muskulösa kroppens florerande i marknadsföring har enligt Wyke skapat en uppfattning 

hos vetenskapen att den muskulösa kroppen har nedvärderat den ”höga” kulturen, vilket gjort 

den muskulösa kroppen ointressant som forskningsobjekt.17 Med avstamp i vad Wyke berättar 

för oss kommer jag fortsätta den aktuella uppsatsen med att berätta om den historiska 

forskningen om hur högerextrema krafter använder den muskulösa kroppen som 

marknadsföring.  

 

I Tyskland innan krigstiden så kunde högaktandet av den starka och vältränade också ses i 

kontexter som inte enbart var politiska. Toby Clark berättar om de olympiska spelen i Berlin 

1936 som ett exempel:  

 

[It acted as] a contest of physical excellence, aggrandized by the pseudo-Hellenic ethos of the Olympic 

tradition, the event was an ideal vehicle for insinuating Nazi mythology into the popular culture of sport.18  

 
16 Stephen R. Parker, Diana L. Haytko, & Charles M. Hermans, ”The Marketing Of Body Image: A Cross-

Cultural Comparison Of Gender Effects In The U.S. And China”, Journal of Business & Economics Research 

vol. 6, Februari 2008:5, e-artikel, s. 55-56, https://doi.org/10.19030/jber.v6i5.2418 (2018-11-13). 

17 Wyke 1997:3, s. 51. 
18 Toby Clark, ”Art and propaganda in the twentieth century: the political image in the age of mass culture”, Art, 

Propaganda and Fascism, New York: Harry N Abrams 1977, s. 68. 

 

https://doi.org/10.19030/jber.v6i5.2418
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OS i Berlin 1936 fick sin plats även i tysk populärkultur när tävlingarna filmatiserades under 

titeln Olympia. Dess två delar Festival of the Nations och Festival of Beauty vittnar, enligt 

Clark, om en ”Nazikult” som prisar både fysisk skönhet och fysisk styrka.19  

 

Det är denna ”Nazi-kult” som idag gör nya ekon över internet och sociala media. Måns 

Moseson, journalist för Dagens Nyheter, uppdagade med sin undersökning Follins aktiviteter 

på sociala media. I sin artikel citerar Moseson Hélène Lööw, professor i historia vid Uppsala 

Universitet med specialisering på extremhögern, hon säger: 

 

Förr hade de pamfletter istället för YouTube-kanaler. Men det är samma tankar och estetik som alltid 

funnits där i de fascistiska rörelserna. [. . .] Det handlar om kroppen som en manifestation av samhället. 

[. . .] En föreställning om elitmänniskan där ideologin är hela din livsstil. Varje individ blir en byggsten i 

ett rent och sunt samhälle. Mot det ställs de människor som anses smutsiga.20 

 

Med Lööws beskrivning som avslutande ord för det aktuella kapitlet hoppas jag ha gett en 

historisk kontext åt den samtida högerextrema rörelsen på Instagram, och hur det finns en 

koppling till den ”klassiska” elitkropp som den historiska fascismen använde som 

övertygningsmedel.  

 

1.5 Material 

Materialet till min analys hämtades uteslutande från Instagram. Jag valde bort YouTube-videos 

eller material från Facebook och andra sociala media-plattformar med motiveringarna att 

Instagram-poster består av mindre data och passar bättre inom ramarna för min undersökning. 

Postningar på Instagram är också passande för att de alla är uniforma i sitt format i bemärkelsen 

att de består av en bild och en kort annotering.  

 

1.5.1 Material: Urval, kriterier och avgränsningar 

För att begränsa omfånget på min undersökning kommer jag analysera de tre mest gillade 

bilderna på aktuella Instagram-konton. För att hitta dessa bilder kommer jag använda mig av 

 
19 Clark 1977, s. 68.  

20 Måns Moseson, ”Därför lockas unga män av Golden Ones läror om våld, muskler och sex”, Dagens Nyheter 

1/10 2017, https://www.dn.se/nyheter/sverige/darfor-lockas-unga-man-av-hogerextrema-golden-ones-laror-om-

vald-muskler-och-sex/ (2018-10-17). 

 

https://www.dn.se/nyheter/sverige/darfor-lockas-unga-man-av-hogerextrema-golden-ones-laror-om-vald-muskler-och-sex/
https://www.dn.se/nyheter/sverige/darfor-lockas-unga-man-av-hogerextrema-golden-ones-laror-om-vald-muskler-och-sex/
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Google Chrome:s tilläggsfunktion Downloader For Instagram. Med denna är det möjligt att 

ladda ned de mest gillade Instagram-postningarna från valfritt Instagram-konto.  

 

Kriteriet för att den nedladdade Instagram-posten ska vara aktuell för min analys är att bilden 

gestaltar den muskulösa kroppen. I händelse att den helautomatiserade nedladdningsfunktion 

jag använder mig av hämtar bilder som inte gestaltar den muskulösa kroppen så kommer jag 

manuellt välja bort de bilderna från mitt material. Sammanfattningsvis kommer jag analysera 

de mest gillade bilderna som gestaltar den muskulösa kroppen. 

 

Jag har begränsat mig till att analysera de tre mest gillade bilderna (som lever upp till 

kriterierna) per Instagram-konto. Jag har valt fem Instagram-konton per fält: fem för 

kosttillskott, fem för träningskläder och fem för extremhögern. Min analys kommer således 

bestå av femton bilder med femton Instagram-annoteringar per fält, alltså trettiofem bilder och 

annoteringar i sin helhet. Jag valde denna mängd för att få en så bred bild av fitnessmarknaden 

och extremhögern på Instagram som möjligt.  

 

1.5.2 Material: Fitnessmarknaden 

I detta avsnitt kommer jag redogöra för och motivera de Instagram-konton jag valt till min 

analys av fitnessmarknaden. Jag har valt de officiella Instagram-konton för de företag som 

tillverkar och säljer antingen kosttillskott eller träningskläder. Till exempel så har jag valt det 

bildmaterial av GASP:s marknadsföring direkt från Instagram-kontot @gaspofficial. Både för 

kosttillskott och träningskläder har jag valt de fem respektive bäst säljande varumärkena. Dessa 

är hämtade från topplistan på webbsidan Bodybuilding.com, motiverat av att detta är den högst 

rankade nätbutiken för träningsprodukter.21  

 

Tillsammans med de kosttillskottstillverkare jag valt så kommer jag nedan redogöra för namnen 

på givet Instagram-konto samt hur många följare respektive konto har. För överskådlighetens 

skull så kommer jag även inom parentes skriva ut den akronym jag kommer använda för att 

hänvisa till de olika kosttillskottstillverkarna. Jag kommer göra på detta vis med allt mitt 

material. 

 

 
21 Feedspot, ”Top 100 Bodybuilding Blogs And Websites To Follow in 2019”, 17/9 2018, 

https://blog.feedspot.com/bodybuilding_blogs/ (2018-12-02). 

 

https://blog.feedspot.com/bodybuilding_blogs/
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För kosttillskott valde jag de fem följande varumärkena: Optimum Nutrition (ON), EVL Sports 

(EVLS), BSN (BSN), JYM Supplement Science (JYMSS) och MuscleTech (MT).22 Antalet 

följare de fem aktuella varumärken har på Instagram varierar dock, och ligger inte alltid i paritet 

med sina placeringar på topplistan för bäst säljande (här med antal följare avrundade nedåt till 

jämna tal): ON (@optimumnutrition) har 631,000 följare, EVLS (@evlsports) har 137,000 

följare, BSN (@bsnsupplements) har 218,000 följare, JYMSS (@jymsupps) har 4000 följare 

och MT (@muscletech) har 236,000 följare. 

 

För träningskläder valde jag GASP (GASP), Better Bodies (BB), Bodybuilding.com (BC), 

ANIMAL (A) och Universal Nutrition (UN). GASP (@officialgasp) har 89,000 följare, BB 

(@officialbetterbodies) har 130,000 följare, BC (@bodybuildingcom) har 2,400,000 följare, A 

(@animalpak) har 345,000 följare och UN (@universalUSA) har 122,000 följare.  

 

1.5.3 Material: Extremhögern 

I detta avsnitt kommer jag redogöra för urvalsprocessen för och katalogiserandet av mitt 

material hämtat från extremhögern på Instagram. Några kriterier för att Instagram-konton ska 

vara aktuella för min analys är att personen som äger kontot utger sig för att ha en högerextrem 

politisk orientering tillsammans med återkommande publiceringar av bilder på den muskulösa 

kroppen.  

 

De Instagram-konton jag valt är fem utav de frontfigurer för den gruppering av extremhögern 

som marknadsför sig själva med den muskulösa kroppen: Markus Follin (@thegloriouslion) 

med 20,000 följare, Jack Donovan (@starttheworld) med 20,000 följare, Operation Werewolf 

(@operationwerewolf) med 12,000 följare, Paul Waggener (@paulwaggener) med 5,200 

följare och Matthias Waggener (@werewolfhexologist). Jag kommer nu fortsätta med att i 

nästkommande kapitel berätta om de retoriska teorier jag valt att använda mig av i min analys. 

 

1.6 Teori och metod 

I det första avsnittet av det nuvarande kapitlet kommer jag övergripande redogöra för vilka 

teorier jag valt till min analys samt motivera varför jag valt dem. I de nästkommande avsnitten 

 
22 Bodybuilding.com, “Top 50 Best Selling Supplements“, https://www.bodybuilding.com/store/top50.htm 

(2018-12-02). 

https://www.bodybuilding.com/store/top50.htm
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för min analys kommer jag därefter berätta mer utförligt om hur varje teori är strukturerad. 

Eftersom mitt material är hämtat från Instagram så har jag valt att analysera både text och bild 

i min undersökning. Detta är motiverat av att ingen av de Instagram-bilder som utgör mitt 

material saknar annoteringar.  

 

För att analysera mitt materials förtroendeskapande via text kommer jag använda mig av Maria 

Isakssons & Poul Erik Flyvholm Jørgensens ethos-modell. Jag har valt Isaksson & Jørgensens 

teori för att den berör hur verksameheter bygger förtroende både via diskursivt och icke-

diskursivt material. Isaksson & Jørgensen tar positionen att allmänhetens bild av en verksamhet 

är främst avhängig diskursiv marknadsföring.23 Ethos-modellen kommer hjälpa mig att utröna 

hur fitnessmarknaden och extremhögern skapar förtroende för sig själva genom deras 

annoteringar av sina Instagram-bilder på den muskulösa kroppen.  

 

Bilder, säger Isaksson & Jørgensen, ”serve as an important accessory in captivating or arresting 

readers’ attention when they cast a first glance at the advert to spot slogans and headlines.”24 

Bilder kan stödja, men inte adekvat ersätta, varken kortare eller längre text för att framgångsrikt 

kommunicera trovärdighet genom marknadsföring.25 Även om bilder inte räcker för att adekvat 

övertyga om trovärdighet så kan de fortfarande användas för att effektivt fånga publikens 

uppmärksamhet. Jag kommer arbeta utefter Isaksson & Jørgensens ståndpunkt gällande 

synergin mellan text och bild, men enbart använda mig av deras ethos-modell till min analys av 

text.  

 

1.6.1 Tillämpning av ethos-modellen 

Det krävs ett klargörande av min utgångspunkt för mitt användande av Isaksson & Jørgensens 

ethos-modell till min undersökning av extremhögern. I detta fall använder jag mig av en teori 

som utformats efter forskning på vinstdrivande verksamheter fast tillämpad på ett material som 

inte representerar vinstdrivande verksamheter i samma utsträckning som fitnessmarknaden. Här 

håller jag emellertid samma ståndpunkt som den Simon Perstorper tar i sin kandidatuppsats 

Icke-vinstdrivande organisationers förtroendeskapande webbkommunikation (2014): 

 
23 Maria Isaksson, Poul Erik Flyvholm Jørgensen, “Building credibility in international banking and financial 

markets", Corporate Communications: An International Journal vol. 13, 2008:4, s. 367, 

https://doi.org/10.1108/13563280810914801 (2018-9-16). 

24 Isaksson, Flyvholm Jørgensen 2008:4, s. 367. 
25 Isaksson, Flyvholm Jørgensen 2008:4, s. 367. 
 

https://doi.org/10.1108/13563280810914801
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[A]tt modellen inte behöver begränsas till organisationer med vinstintressen eftersom vinstperspektivet 

knappast är avgörande för modellens användning. Den faktor som har störst betydelse i det här 

sammanhanget är att de icke vinstdrivande organisationer som analyseras bedriver liknande verksamhet 

och har en jämförbart utvecklad webbkommunikation.26 

 

Oavsett om Isaksson & Jørgensens ethos-modell används som analysverktyg på vinstdrivande 

eller icke-vinstdrivande verksamheter, så har båda verksamheter gemensamt att de vill utveckla 

sin verksamhet genom att nå en sådan stor publik som möjligt.  

 

1.6.2 Ethos-modellens struktur 

I deras egna ord har Isaksson & Jørgensen undersökt hur vinstdrivande verksamheter bygger 

förtroende hos sina investerare genom att analysera ”what they in fact say about themselves to 

appear dependable, trustworthy and compassionate.”27 Ethos-modellen gör avstamp i James C 

McCroskey & J.J. Tevens definition av trovärdighet (credibility), vilken ursprungligen bygger 

på Aristoteles tredelning av ethos-begreppet till phronesis (kunskap) arete (god moral) och 

eunoia (välvilja).28  

 

I en verksamhetskontext tolkar Isaksson & Jørgensen McCroskeys uppfattning av Aristoteles 

ethos-begrepp som följande ursprungskvaliteter (source qualites): expertise (expertis), 

trustworthiness (tillförlitlighet) och empathy (empati).  Lyckas given organisation övertyga om 

dessa tre kvaliteter (effect of quality) så förmedlar verksamheten tre viktiga egenskaper: sin 

auktoritet (kopplad till expertis), ett gott rykte (kopplad till tillförlitlighet) och sin behaglighet 

(likeability) (kopplad till empati).29 

 

Enligt Isaksson & Jørgensen så övertygar verksamheter om de tre ovanstående kvaliteterna 

genom att använda sig av följande tre retoriska strategier (rhetorical strategies): 

självbefrämjande (self-promotion, kopplad till expertis), självkaraktärisering (self-

 
26 Simon Perstorper, Icke-vinstdrivande organisationers förtroendeskapande webbkommunikation, C-uppsats 

framlagd vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Avdelningen för retorik, Uppsala Universitet, 2014, 

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:782146 (2018-08-19). 

27 Isaksson, Flyvholm Jørgensen 2008:4, s. 366. 

28 Janne Grinde Lindkvist, Klassisk retorik i vår tid, Lund: Studentlitteratur, 2013, s. 88-94. 

29 Perstorper 2014, s. 12. 
 

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:782146
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characterization, kopplad till tillförlitlighet) och självuppoffring (self-sacrifice, kopplad till 

behaglighet).30  

 

Isaksson & Jørgensen tilldelar även de retoriska strategierna deras egna underkategorier. 

Självbefrämjande är den retoriska strategin med flest möjligheter för trovärdighetsbyggande, 

eftersom den drar publikens uppmärksamhet mot verksamhetens bedrifter. Självbefrämjande 

utgörs av sex stycken ethos-appeller (credibility appeals) vilka förmedlar verksamhetens olika 

kompetenser: omvärldsinsikter (world knowledge), närvaro och tillgångar (presence and 

resources), kunskap och färdigheter (knowledge and skills), förmågor och attributer (abilities 

and attributes).31 

 

Beträffande de övriga kvaliteterna så utgörs självkaraktärisering av ethos-appellerna integritet 

(integrity), uppriktighet (truthfulness), passion (passion) och mod (courage).32 Enligt Isaksson 

& Jørgensen så uppmärksammar självuppoffring vad en verksamhet kan göra för sina kunder 

och investerare: ”By giving attention to others’ needs, the corporation will appear concerned 

and empathic and, in turn, reinforce its likeability.”33 Självuppoffring består av de två ethos-

appellerna uppmärksamhet (attention) och nöje (enjoyment).34 Dessa kännetecknas genom att 

verksamheten markerar att de uppmärksammar sina intressenter (sin publik) och deras behov. 

I fallet nöje markerar verksamheten sina intressenters behov av rekreation och underhållning. 

Nedan följer en illustration av Isaksson & Jørgensens ethos-modell (se Fig. 1.). 

 

 
30 Isaksson, Flyvholm Jørgensen 2008:4, s. 366-370. 

31 Isaksson, Flyvholm Jørgensen 2008:4, s. 366. 

32 Maria Isaksson och Poul Erik Flyvholm Jørgensen, ”Communicating Corporate Ethos On The Web - Self-

Presentation of PR Agencies”, Journal of Business Communication vol. 47, 2010:2 

https://doi.org/10.1177/0021943610364516 (2018-9-16). 

33 Isaksson, Flyvholm Jørgensen 2008:4, s. 371. 

34 Isaksson, Flyvholm Jørgensen 2010:2, s. 122. 

https://doi.org/10.1177/0021943610364516
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Fig. 1. Isaksson & Jørgensens ethos-modell. Källa: Isaksson, Jørgensen Flyvholm 2010, s. 112. 

 

1.6.3 Charles A. Hills teori om psykologin hos den retoriska bilden 

För att komplettera min textanalys så kommer jag utföra en visuell retorikanalys av mitt 

bildmaterial genom att använda mig av Charles A. Hills teori om psykologin hos den retoriska 

bilden. Hill intresserar sig för hur bilder utövar sitt inflytande hos publiken genom att göra sig 

närvarande (present) hos publiken. För att undersöka detta har Hill tittat närmare på förställande 

bilder (representational images), vilka Hill definierar som bilder på igenkänningsbara personer, 

objekt eller situationer.35 Jag har valt Hills teori till min analys med motiveringen att Hills teori 

är passande till en analys av Instagram-bilder, eftersom Hill främst fokuserar på det visuella 

och vilka egenskaper bilden använder för att fånga publikens intresse. 

 

Det publiceras dagligen 95 miljoner bilder på Instagram36, så konkurrensen om att fånga 

publikens intresse på Instagram är extremt hög. Enligt Hill så är det samma egenskaper som 

motiverat publicerandet av bilden som gör sig närvarande hos publiken.37 Grunden för detta 

 
35 Charles A. Hill, ”The Psychology of Rhetorical Images”, Defining Visual Rhetorics, Sonja K. Foss, Charles A. 

Hill, Marguerite Helmers (red.), University of Wisconsin Oshkos, New Jersey & London: Lawrence Elbaum 

Associates Inc., 2004, s. 29. 

36 Bernard Marr, ”How Much Data Do We Create Every Day? The Mind-Blowing Stats Everyone Should Read”, 

Forbes 21/5 2018, https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/05/21/how-much-data-do-we-create-every-

day-the-mind-blowing-stats-everyone-should-read/#4195f32660ba (2018-10-24). 

37 Hill 2004, s. 28. 
 

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/05/21/how-much-data-do-we-create-every-day-the-mind-blowing-stats-everyone-should-read/#4195f32660ba
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/05/21/how-much-data-do-we-create-every-day-the-mind-blowing-stats-everyone-should-read/#4195f32660ba
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ligger i den, så som Hill beskriver den, oskiljaktiga kopplingen mellan människans psykologi 

och kultur.38 Denna samverkan utgör bildens pathos-argumentation, och tydliggör hur bilden 

väcker känslor för att förstärka sitt budskap. Bildens närvaro, dess förmåga att beröra, är kritisk 

för sin övertygande förmåga. Bilder berör genom att använda sig av livfullhet (vividness). 

Stillbilder (static photographs) är en av de främsta källorna på livfull information.39 Hill medger 

emellertid att text och siffror kan räknas som bilder, men att de i, till exempel, formen av 

statistik utgör en källa på minst livfull information. 

2.1 Analys 

I det aktuella kapitlet kommer jag utföra min analys av mitt text- och bildmaterial. Som tidigare 

nämnts så är de tre bilder jag valt från respektive Instagram-konto till min analys de mest gillade 

bilderna (de med flest ”likes”, hädanefter).40 Varje bransch får varsitt avsnitt, indelat i ett för 

analysen och ett för resultat och diskussion. Jag kommer först redovisa och beskriva mitt 

bildmaterial. Jag har valt att göra detta i anslutning till min textanalys i enlighet med Isaksson 

& Jørgensens hållning till text och bild. Om bildens kontext anges i dess Instagram-annotering 

kommer jag citera den i min beskrivning av bilden. I slutet av det aktuella kapitlet kommer jag 

ha diskuterat alla de elva ethos-appeller Isaksson & Jørgensen identifierat.  

 

Gällande min analys av mitt bildmaterial utifrån Hills teori kommer jag analysera mitt material 

utifrån Hills följande ståndpunkt: ”The phenomenon of presence is inherently linked to visual 

perception.”41 Vad är det som ses och, därmed, hur gör sig bilderna närvarande hos publiken? 

Som konstaterats så använder sig mitt bildmaterial av livfull information (stillbilder), och som 

jag nämnt så är det de egenskaper hos bilden som motiverat publicerandet av bilden som också 

gör sig närvarande hos betraktaren.42 Detta utgör min utgångspunkt för min diskussion av hur 

bildernas egenskaper ger dem dess närvaro.  

 

 
38 Hill 2004, s. 26. 

39 Hill 2004, s. 31. 

40 Ibid, 16. 

41 Hill 2004, s. 29. 

42 Ibid, 24. 
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2.1.2 Ethos-analys: Kosttillskott 

Som kommer att ses i mitt bildmaterial så visar inte bilderna alltid en fysisk produkt. Bilderna 

är däremot representativa av gymkulturen eller en träningslivsstil samtidigt som de avbildar den 

muskulösa kroppen. De resterande bilderna i det aktuella avsnittet är, i kronologisk ordning, de 

mest gillade Instagram-bilderna för BSN (BSN), MuscleTech (MT), Optimum Nutrition (ON), 

JYM Supplement Science (JYMSS) och Evolution Sports (EVLS). Bilderna nedan (Bild 1a, 1b 

och 1c) är de bilder med flest likes på BSN:s Instagram-konto (@bsnsupplements). 

Bild 1a, 1b och 1c (”BSN”). 

 

Alla tre bilder porträtterar tre olika kosttillskott: Syntha 6, Endo Rush och NO Xplode. I Bild 1a 

ses ett proteinpulver som marknadsförs för sin smak, och två ”prestationshöjare”, s.k. pre-

workouts vilka marknadsförs som prestationshöjare. Produktnamnen med orden rush och 

”xplode”, sedda tillsammans med den muskulösa kroppen föreslår hur publiken är avsedda att 

konnotera produkternas effekt med en berusningseffekt och att produkterna får muskler att växa 

tills de ”exploderar”, eller i alla fall ser ut som att de ska explodera (se armen i Bild 11c). 
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På bilderna nedan (Bild 2a, 2b och 2c) ses de bilder med flest likes på MT:s Instagram-konto 

(@muscletech). 

Bild 2a, 2b och 2c (”MT”). 

 

På Bild 2a ses en av MT:s mest kända sponsrade kroppsbyggare, Logan Franklin, ståendes i 

den klassiska tävlingsposen i kroppsbyggning: dubbel biceps bakifrån.43 I bild 2b ses Logan 

Franklin ånyo tillsammans med MuscleTech-logotypen och ”Why I Lift...” skrivet för hand. På 

Bild 2c ses en av MT:s produkter, Mass Tech, ett kosttillskott för viktökning, tillsammans med 

en MT-representant. MuscleTech-båset och produkterna ståendes på hyllorna i bakgrunden 

markerar att idrottsmannen på bilden representerar MT vid en fitnessmässa. 

 

På bilderna nedan (Bild 3a, 3b och 3c) ses de bilder med flest likes på ON:s Instagram-konto 

(@optimumnutrition). 

Bild 3a, 3b och 3c (”ON”). 

 

På Bild 3a ses ON:s sponsrade idrottare Lexa Mendenhall utförandes styrketräningsövningen 

marklyft. Det i övrigt tomma gymmet, starka motljuset i fönstret och långa skuggorna på golvet 

markerar en pågående soluppgång i bakgrunden. Att träna intensivt väldigt tidigt på morgonen 

 
43Body, ”Disciplinerna inom kroppskultur”, 17/6 2016, https://www.body.se/artiklar/nyheter/20160714/de-olika-

disciplinerna-inom-kroppskultur/, (2019-03-08). 

https://www.body.se/artiklar/nyheter/20160714/de-olika-disciplinerna-inom-kroppskultur/
https://www.body.se/artiklar/nyheter/20160714/de-olika-disciplinerna-inom-kroppskultur/
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är krävande, men för somliga det enda sättet att kunna träna regelbundet. Bild 3a tydliggör hur 

motiverad Mendenhall är i sin träning. 

 

På Bild 3b ses en onämnd kroppsbyggare göra en proteindrink av ON:s proteintillskott Gold 

Standard Isolate. Linnet han bär med ”Team ON” tryckt på framsidan talar om för publiken att 

han också är en kroppsbyggare sponsrad av ON. Samma starka gryningsliknande motljus kan 

ses i bakgrunden av Bild 3b som i Bild 3a. I Bild 3c ses ännu en onämnd fitnessmodell i en 

reklambild för återhämtningstillskottet Amino Energy Electrolytes. Tvärs över bilden står det 

”Replenish your power” skrivet. 

 

På bilderna nedan (Bild 4a, 4b och 4c) ses de bilder med flest likes på JYMSS:s Instagram-

konto (@jymsupps). 

Bild 4a, 4b och 4c (”JYMSS”). 

 

På Bild 4a ses före- och efterbilder på en tillsynes nöjd kund av JYMSS produkter. På Bild 4b 

ses Dr. Jim Stoppani, ägaren av JYM Supplement Science, hållandes JYMSS:s 

flaggskeppsprodukt Pre-Jym (också en pre-workout). Bild 4c postades på Instagram under 

samma postning som Bild 4b, och avbildar en Mike McErlane (@mikemcerlane20), anställd 

vid JYM Supplement Science som ansvarig för produktutveckling.44 

 

 

 
44 Instagram, @mcerlane20, https://www.instagram.com/mcerlane20/ (2019-03-09). 

https://www.instagram.com/mcerlane20/
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På bilderna nedan (Bild 5a, 5b och 5c) ses de bilder med flest likes på EVLS:s Instagram-

konto (@evlsports). 

Bild 5a, 5b och 5c (”EVLS”). 

 

På Bild 5a ses en gruppbild tagen på fyra onämnda representanter för EVLS vid en onämnd 

fitnessmässa. På Bild 5b ses den muskulösa kroppen hållandes en kartong med Evolution 

Nutrition-produkter. I Bild 5c är en bild inskickad till Evolution Nutrition som svar på 

företagets annonserande efter nya representanter – ”ambassadörer” – för deras verksamhet.45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45 Instagram, @evlsports, https://www.instagram.com/p/Bicrqv9gmnb/?utm_source=ig_web_copy_link (2019-

03-09). 

https://www.instagram.com/p/Bicrqv9gmnb/?utm_source=ig_web_copy_link
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Jag kommer nedan använda mig av ett stapeldiagram (Diagram 1a) för att redovisa 

proportionerna på användandet av ethos-appeller hos Instagram-annoteringarna till bilderna 

beskrivna ovan. 

 

Diagram 1a. 

 

Sett över 15 Instagram-postningar, så är följande ethos-appeller (i antal meningar) de mest 

förekommande: Självuppoffring [Uppmärksamhet] (10), Självuppoffring [Nöje] (5) och 

Självbefrämjande [Närvaro och tillgångar] (5). I mitt textmaterial saknar också fem meningar 

ethos-appeller, vilket jag skrivit ut i mitt stapeldiagram som ”—”.  

 

Nedan följer två exempel på hur jag kodat de ethos-appeller mitt material använder sig av. Först 

kommer jag som exempel använda mig av kosttillskottsbranschens Instagram-postning med 

flest likes, vilken postades tillsammans med Bild 2a:  

 

’Make it happen. [. . .] ’-Just getting started I really didn’t have a lot of knowledge on how to build muscle 

but I knew it was important to get my protein in to make changes in my body. After putting my blood 
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sweat and tears into becoming a pro in the IFBB and as I prepare to take on the WBFF stage this summer, 

Gold Standard 100% Whey provided quality protein to help fuel my goals.46  

 

Jag annoterade texten ovan, i kronologisk ordning, mening för mening, efter ethos-appellerna: 

Självkaraktärisering [Mod], Självbefrämjande [Omvärldsinsikter], och Självbefrämjande 

[Närvaro och tillgångar]. 

 

I den första Instagram-annoteringen till Bild 2a, ”Make it happen”, så ger Mendenhall ord åt 

modet som krävs för att våga ta sig an en väldigt svår uppgift. I Mendenhalls fall handlar 

Instagram-annoteringen om hennes mål att bli kvalificerad till att tävla i två Athletic Fitness-

organisationer på professionell nivå (IFBB och WBFF), vilket är något väldigt få lyckas med.  

 

Nästa mening annoterade jag som Självbefrämjande [Omvärldsinsikter], vilken Isaksson & 

Jørgensen  definierar som följer: ”World knowledge is a display of the corporation’s insight 

and knowledge made in the form of universal truths or generalities about business life, market 

conditions, the industry to which the corporation belongs, or the world at large.”47 Mendenhalls 

utsaga om vikten av en kost bestående av ett ökat proteinintag för den som tränar seriöst 

konstaterar något som värderas högt inom gymkulturen. Eftersom proteinpulver är något ON 

säljer och marknadsför så blir Mendenhalls ord representativa av ON:s självbefrämjande när 

ON markerar sin vetskap om ett viktigt, universellt försanthållande inom gymkulturen. 

Mendenhall ger en röst åt doxan om att en proteinhaltig kost gynnar ens träningsresultat. 

 

Mendenhalls sista mening i Instagram-annoteringen till Bild 2a bygger förtroende genom ethos-

appellen Självbefrämjande [Närvaro och tillgångar], vilken Isaksson & Jørgensen definierar 

som följer:  

 
Presence covers indications of where the corporation is physically located. Resources covers concrete 

statements about the corporation’s capabilities or way of performing, or any description, 

recommendation, offering, or praising of products, services, or professional specialisation.48 

 

 
46 Instagram, @bsnsupplements, https://www.instagram.com/p/BjsGvRWnNIw/?utm_source=ig_web_copy_link 

(2018-06-06). 

47 Isaksson, Flyvholm Jørgensen 2008:4, s. 372. 

48 Isaksson, Flyvholm Jørgensen 2008:4, s. 372. 
 

https://www.instagram.com/p/BjsGvRWnNIw/?utm_source=ig_web_copy_link
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Den ethos-appell Mendenhall använder sig av berör endast tillgångar eftersom hon markerar 

ON:s tillgångar genom att hylla produkten Gold Standard 100% Whey som det verktyg som 

”driver henne [på vägen till] hennes mål” genom att säga: ”Gold Standard 100% Whey provided 

quality protein to help fuel my goals.”49 

 

För att ge lite bredare bakgrund åt min senare diskussion av mina resultat kommer jag nedan 

också diskutera den Instagram-postning med flest likes för att ge exempel på hur jag annoterat 

de två mest förekommande ethos-appellerna i mitt material om kosttillskottsbranschen. Som 

kan ses i mitt stapeldiagram (Diagram 1a) så är Självuppoffring [Uppmärksamhet] och 

Självuppoffring [Nöje] de mest förekommande ethos-appellerna, vilka är annoterade till 

följande bilder i mitt material: Bild 3b (ON) och Bild 1c (BSN). 

 

Till Bild 3b använder sig ON av ethos-appellen Självuppoffring [Uppmärksamhet] genom att 

säga ”Realize your full potential.” Isaksson & Jørgensen beskriver Självuppoffring 

[Uppmärksamhet] på följande vis: 

 

Attention is how the corporation cares for others and includes statements concerned with the corporation’s 

compassionate behaviour, concern for society and common good, its devotion and undivided attention to 

the target audience, or indications of a bond or partnership between the corporation and its audience.50 

 

Genom att uppmana sina följare på Instagram att leva upp till sin fulla potential så 

uppmärksammar ON sin målgrupp och visar dem välvilja genom att markera att de bryr sig om 

sina kunders träningsframgång. Det är dessutom sin publiks träningsframgång ON (och 

kosttillskottsbranschen överlag) tillverkar produkter för.  

 

Till BSN:s Bild 1c så ses texten ”Take it from us. These pumps are hard to miss.” vilken jag 

annoterade som Självkaraktärisering [Integritet] och Självuppoffring [Nöje]. Isaksson & 

Jørgensen definierar integritet som följer: ”Integrity is how the corporation behaves and covers 

statements about its neutrality, impartiality, business morality, objectivity, or its 

industriousness.”51  

 

 
49 Instagram, @optimumnutrition, 

https://www.instagram.com/p/BkLHdpZHYbd/?utm_source=ig_web_copy_link (2018-10-23). 

50 Isaksson, Flyvholm Jørgensen 2008:4, s. 372. 

51 Isaksson, Flyvholm Jørgensen 2008:4, s. 372. 

https://www.instagram.com/p/BkLHdpZHYbd/?utm_source=ig_web_copy_link
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Den aktuella Instagram-annoteringen översätter jag till: ”Lita på oss. Den pump du kommer få 

blir svår att missa.” Frasen ”Lita på oss” menar jag reflekterar BSN:s affärsmoral genom att 

BSN yrkar på sin egen pålitlighet när de kommenterar effekten på den produkt som 

marknadsförs.  

 

Ordet pump kan emellertid framstå som oklart för vissa, särskilt i sammanhanget ovan. För att 

emellertid förstå kopplingen mellan NO Xplode:s bildspråk om ”att explodera” och nöje så 

vänder jag mig kort till Arnold Schwarzeneggers beskrivning av det som inom gymkulturen 

refereras till som ”pump”: 

 

The greatest feeling you can get in the gym, or the most satisfying feeling you can get in the gym, is the 

pump. Let’s say you train your biceps and blood is rushing in[to] your muscles and that’s what we call 

the pump. Your muscles get a really tight feeling, like your skin is going to explode any minute and it’s 

really tight and it feels like somebody is blowing air into your muscles—it just blows up and it feels 

different, it feels fantastic.52 

 

Med hjälp av Schwarzeneggers beskrivning av ”pumpen” så blir det möjligt att se hur känslan 

av att ens muskler ska explodera blir till något njutbart. Att pumpen du får av NO Xplode är så 

påtaglig och gör dig svår att missa annoterade jag därför som nöje på grund av den njutning 

som pumpen innebär för den tränande.  

 

2.1.3 Resultat och diskussion: Kosttillskott 

I det aktuella avsnittet kommer jag fortsätta med en kort sammanfattning av mitt resultat och 

sedan fortsätta med en diskussion genom att ta an vid de mest förekommande ethos-appellerna, 

samt de som är underrepresenterade eller inte närvarande. Mitt material om marknadsföringen 

av kosttillskott kommunicerar förtroende till 76.2%. Det vill säga att annoteringarna till mitt 

bildmaterial består till drygt tre fjärdedelar av förtroendebyggande texter. Lite mindre än en 

fjärdedel av mitt textmaterial använder inte några ethos-appeller. Självbefrämjande [Kunskap 

och färdigheter] och Självkaraktärisering [Uppriktighet] saknas helt (se Diagram 1a).  

 

Eftersom kosttillskott är livsmedel konsumenten förtär, så följer det att marknadsföringen 

skulle tjäna på att bygga förtroende för produktens säkerhet. Instagram-annoteringarna till de 

mest gillade bilderna av de fem bäst säljande kosttillskottstillverkarna använder sig inte en enda 

gång av ett sådant retoriskt grepp. Kosttillskottsbranschen väljer att inte kommunicera deras 

 
52 ”Arnold Schwarzenegger: The Pump [HD]” från Pumping Iron (1977), Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=84cVizR6sPQ (2019-08-03). 

https://www.youtube.com/watch?v=84cVizR6sPQ


 29 

produkters säkerhet (eller effektivitet) via Kunskap och färdigheter, Förmågor och attributer 

tillsammans med till exempel Integritet eller Uppriktighet. Istället bygger BSN, ON, MT, 

JYMSS och EVLS förtroende för sig själva som mest genom att använda Självuppoffring 

[Uppmärksamhet], vilket jag ser som oväntat i förhållande till vilka typer av produkter 

(livsmedel, ibland kallade naturläkemedel) det är kosttillskottsbranschen marknadsför. 

 

2.1.4 Ethos-analys: Träningskläder 

Bilderna i det aktuella avsnittet är, i kronologisk ordning, de mest gillade Instagram-bilderna 

för GASP (GASP), Better Bodies (BB), ANIMAL (A), Universal Nutrition (UN) och 

Bodybuilding.com (BC). Bilderna nedan är de bilder med flest likes på GASP:s Instagram-

konto (@gaspofficial). 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 6a, 6b och 6c (”GASP”). 

 

Alla tre bilder, Bild 6a, 6b och 6c, är tagna i gymmet. Bra att känna till är också att GASP 

tillverkar kläder endast för män. I Bild 6a ses en onämnd kroppsbyggare sittandes på en 

ospecificierad gymmaskin. I Bild 6b ses den professionella kroppsbyggaren Guy Cisternino 

visa upp sina benmuskler iklädd ett ”Iron Camp” GASP-linne.53 Bild 6c tillhör samma 

Instagram-post som Bild 6b, och visar den professionella kroppsbyggaren Branch Warren 

utföra skivstångscurl, också iklädd ett ”Iron Camp” GASP-linne.54 

 

GASP-modellernas mer bistra miner tillsammans med bristen på starka ljuskällor eller 

färggranna bakgrunder, som till exempel ON eller BSN använder sig, tillkännager bildernas 

mer seriösa ton. Denna ton förstärks också av hur extremt muskulösa modellerna är, vilket 

förutsätter att de är seriösa med sin träning. Att träna seriöst, kanske på elitnivå, är i 

 
53 GASP, ”Throwback s/l, Off white” https://www.gaspofficial.com/se/produkt/throwback-s-l-off-white (2019-

03-21). 

54 GASP, ”Throwback s/l Wash Black”, https://www.gaspofficial.com/se/produkt/throwback-s-l-wash-black 

(2019-03-21). 

https://www.gaspofficial.com/se/produkt/throwback-s-l-off-white
https://www.gaspofficial.com/se/produkt/throwback-s-l-wash-black


 30 

förlängingen också en förutsättning om en ska bli lika muskulös som de aktuella GASP-

modellerna är. 

 

Bilderna ovan är de bilder med flest likes på BB:s Instagram-konto (@officialbetterbodies). 

Bild 7a, 7b och 7c (”BB”). 

 

Intressant att notera är att i Bild 7a, 7b och 7c så syns endast kvinnor, trots att BB tillverkar 

kläder för både män och kvinnor. I Bild 7a ses en onämnd kvinnlig fitnessmodell ståendes 

arkaiskt placerad utomhus i snön, iklädd BB:s träningskläder tittandes ut mot en bro. I Bild 7b 

ses Bikini fitness-modellen Yana Smith Kusnetzova, iklädd BB:s träningskläder utförandes 

styrketräningsövningen hantelcurl. I Bild 7c ses Smith Kusnetzova igen utförandes samma 

träningsövning fast iklädd en annan uppsättning av BB:s träningskläder. 

 

I Bild 7a, 7b och 7c så ses exempel på den ideala kvinnokroppen så som fitnessmarknaden 

tycker den ska se ut. De mest gillade bilderna utav alla BB:s Instagram-bilder visar sig vara 

exempel på att i vår samtid så beundras, för att använda Parker et. als formulering, inte längre 

bara män för att de har den muskulösa idealkroppen. Dock är, som ses, fitnessvärldens 

idealkropp synnerligen smal och svåruppnåelig på samma gång som den beundras av BB:s 

över hundratusen Instagram-följare. 
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Bilderna nedan är de bilder med flest likes på A:s Instagram-konto (@animalpak). 

Bild 8a, 8b och 8c (”A”). 

 

Bild 8a, 8b och 8c är alla tagna i ett gym. I Bild 8a och 8b ses den professionella kroppsbyggaren 

Evan Centopani som är en av A:s sponsrade kroppsbyggare. I Bild 8c ses den professionella 

kroppsbyggaren Frank McGrath som även han är sponsrad av A. Intressant att notera är att 

ingen av bilderna porträtterar några av de klädesplagg som A säljer. På grund av detta kommer 

jag, efter min diskussion av mitt bildmaterial om A, komplettera med att visa några exempel på 

de klädesplagg A säljer.  

 

Istället för A:s egna klädesplagg ses, i detta fall, svartvita bilder som håller en seriös ton, en 

som påminner om den som sågs i GASP-bilderna. Bakgrunden ger bilderna en industriell 

atmosfär tack vare den föråldrade träningsutrustningen och den källarliknande lokalen i 

bakgrunden. Atmosfären i Bild 8a, 8b och 8c står i kontrast till den mer samtida gestaltningen 

av gymkulturen som kan ses i bakgrunderna på många av BSN:s, ON:s och BB:s bilder.  

 

A tillverkar både kosttillskott och träningskläder och är som jag nämnt ett av de mest säljande 

varumärkena.55 Detta säger mig att produktnamnet ”ANIMAL” inte misstagits av marknaden 

för att vara produkter avsedda för veterinärmedicin eller liknande. Istället vill jag mena att (A), 

”ANIMAL”, är avsett att associeras med människans inre, primitiva ”djur”, och att A riktar sig 

mot en målgrupp som uppskattar den råhet som finns i att träna styrketräning likt hur djur gör 

för att demonstrera styrka. Demonstrationen av styrka ses också i hur muskulösa 

fotomodellerna är. Detta ses i en industriell och, tillsynes, tidlös miljö med utdaterad 

träningsutrustning.  

 

 
55 Ibid, 22. 
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Nedan följer några exempelbilder på några av de klädesplagg A tillverkar.  

Exempelbild 8a, 8b och 8c.  

 

Samma råhet hos A kan ses i deras slogans ”Fuck average” och ”Bring the pain”. De extremt 

muskulösa kroppar som kan ses i A:s marknadsföring på Bild 8a, 8b och 8c, ser jag som 

förkroppsliganden av den attityd till styrketräning A vill marknadsföra mot sina kunder. Det är 

denna attityd som gör sig hörd genom den text som ses på A:s egna klädesplagg i Exempelbild 

8a, 8b och 8c ovan. A:s attityd utgörs av att låta ens styrka och muskler speglas av den råhet 

ANIMAL-konsumenter förväntas använda sig av när de använder sig av deras inre, djupare 

drivkrafter i sin ”icke medelmåttiga” och smärtsamt, hårda träning. 

 

 

Bilderna nedan är de bilder med flest likes på UN:s Instagram-konto (@universalusa): 

Bild 9a, 9b och 9c (”UN”). 

 

I sin logotyp har Universal Nutrition bytt ut en bokstav mot en rödfärgad kroppsbyggare i posen 

dubbel biceps framifrån. I alla tre utav Bild 9a, 9b och 9c så ses tre av dessa bilder på denna 
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”röda” kroppsbyggare, ”The Red Man”, som UN själva kallar honom på sin Instagram56 (The 

Red Man kommer hädanefter hänvisas till som TRM). I Bild 9a ses han stå vid vägkanten och 

spänna ena armmuskeln. I andra handen har han en skylt gjord av kartong med texten ”Will 

flex 4 ride” skrivet på. Över axeln har han en UN-väska. I Bild 9b står TRM på sidan av en UN-

lastbil spännandes ena armmuskeln. I Bild 9c står TRM utanför en byggnad, ”Sale”-skylten på 

hans sida tillkännager att det är en affär. Bakom TRM står ett UN-plakat och i sina händer håller 

han en flagga med UN-logotypen på. 

 

Jag kommer diskutera mitt bildmaterial om UN med utgångspunkten att UN är moderbolaget 

till A.57 I jämförelse med A så håller UN en drastiskt mer lättsam och humoristisk ton. Detta 

också på ett simpelt vis genom att klä en av UN:s sponsrade kroppsbyggare i en röd 

”kroppsstrumpa”, och på så vis få TRM att personifiera UN-varumärket i egenskap av att han 

är en beståndsdel av UN:s logotyp. Mitt bildmaterial om UN marknadsför varumärket 

Universal Nutrition—och inte kläderna de säljer. Några exempelplagg kan ses i Exempelbild 

10a, 10b och 10c nedan. 

 

Exempelbild 10a, 10b och 10c. 

 

 
56 Instagram, @universalusa, https://www.instagram.com/p/BpkqEa-

hEyi/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=iw7qx5mgyy0u (2019-02-22). 

57 Animal Pak, ”Roots growing since ‘83”, https://www.animalpak.com/about-us/, (2019-02-22). 

https://www.instagram.com/p/BpkqEa-hEyi/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=iw7qx5mgyy0u
https://www.instagram.com/p/BpkqEa-hEyi/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=iw7qx5mgyy0u
https://www.animalpak.com/about-us/
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Nedan kan de bilder med flest likes på BC:s Instagram-konto (@bodybuildingcom) ses.  

Bild 10a, 10b och 10c (”BC”). 

 

Ingen av bilderna marknadsför några av de kläder BC tillverkar. Bild 10a och 10b, vilka ses på 

BC:s Instagram under samma postning är före och efter bilder på en av BC:s kunder vid namn 

Bill Janke (@bilijanke72) som gjort en synnerligen stor viktnedgång. Till vänster i båda utav 

bilderna ses före-bilderna på Janke (i Bild 10b lutar han sig mot en käpp), och till höger i samma 

bilder ses Janke efter att ha gått ned 113,4 kg i vikt.58 I Bild 10c ses den professionella Athletic 

Fitness-idrottaren Sadik Hadzovik utföra styrketräningsövningen chin-ups. 

 

Nedan följer Exempelbild 10a, 10b, 10c och 10d, vilka representerar några av de bäst säljande 

klädesplagg BC säljer: 

 

    

Exempelbild 11a, 11b, 11c och 11d. 

 

Jag kommer fortsätta med att följa samma princip som i mitt avsnitt för kosttillskottsbranschen 

genom att diskutera ethos-appellerna i den Instagram-postning med flest likes. I fallet 

träningskläder så sammanfaller dessa två egenskaper på den text som postats av BC till Bild 

 
58 Instagram, @bodybuildingcom, https://www.instagram.com/p/Bjqa-bulQC8/?utm_source=ig_web_copy_link 

(2019-03-24). 

https://www.instagram.com/p/Bjqa-bulQC8/?utm_source=ig_web_copy_link
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10a och 10b. Eftersom Bild 10a och 10b är före-och-efter bilder på Janke och hans lyckade 

träningsresultat postade på BC:s Instagram-konto blir Bill Janke till en representant av BC. BC 

i sin tur är ett bolag som säljer produkter som ska hjälpa de tränande att lyckas med sin träning 

och få de träningsresulat de vill ha, precis som Janke. 

 

Då bildernas Instagram-annotering består av 335 ord kommer jag, i intresse av utrymme, 

redovisa hur jag klassificerade det första stycket av texten (resten kan ses i Bilaga 2a): 

 

My name is Bill Janke and my journey started on July 10, 2014. My "ah-ha" moment came when I stepped 

on the scale and saw that I weighed 423 pounds! Reality sank in that I was 31 years old and my obesity 

and destructive lifestyle was going to possibly send me to an early grave. I decided right then and there 

that I wanted to make a lifestyle change that would hopefully get me out of the hole that I had dug myself 

into for over 25 years. Because I was almost immobile, the first thing I did was limit my calories to around 

3,000 per day. With just that caloric deficit, I lost over 75 pounds in three months without any real 

structured program. At that point, I felt comfortable enough to start a light exercise routine. I found that 

water aerobics was an exercise that was not only enjoyable, but combined both cardio and strength 

training in an environment that would not put added stress on my joints.59 

 

Texten ovan annoterade jag, mening för mening i kronologisk ordning, efter följande ethos-

appeller: ”—”, Självbefrämjande [Bedrifter/förbättringar], Självkaraktärisering [Uppriktighet], 

Självkaraktärisering [Uppriktighet], Självbefrämjande [Bedrifter/förbättringar], 

Självbefrämjande [Bedrifter/förbättringar], Självbefrämjande [Bedrifter/förbättringar], 

Självbefrämjande [Bedrifter/förbättringar], Självbefrämjande [Kunskap och färdigheter]. 

 

Första meningen saknar ethos-appell på grund av att presentera sig själv är för generellt för att 

kommunicera varken självbefrämjande, självkaraktärisering eller självuppoffring.60 I meningen 

därefter berättar Janke, som agerar både berättarröst och representant för BC i detta fall, om 

händelsen innan han påbörjade sin viktnedgång, när han ställde sig på vågen och fick insikten 

att han vägde 188 kg (423 lbs).61 Denna mening annoterade jag som [Självkaraktärisering] 

Uppriktighet, vilket Isaksson & Jørgensen definierar som följer: “Truthfulness is how the 

corporation carries itself and captures statements about its collective moral constitution and 

character with respect to honesty, justice and sincerity.”62 BC:s uppriktighet fångas i när Janke, 

i egenskap av att representera BC, belyser att gymkulturen inte alltid är lika njutbar eller 

 
59 Instagram, @bodybuilding, https://www.instagram.com/p/Bjqa-bulQC8/?utm_source=ig_web_copy_link 

(2019-03-24). 

60 Talaren i det här faller använder inte några av de ethos-appeller Isaksson och Jørgensen identifierat. Se ibid, s. 

29-31. 

61 Instagram, @bodybuilding, https://www.instagram.com/p/Bjqa-bulQC8/?utm_source=ig_web_copy_link 

(2019-03-24). 

62 Isaksson, Flyvholm Jørgensen 2008:4, s. 372. 

https://www.instagram.com/p/Bjqa-bulQC8/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/Bjqa-bulQC8/?utm_source=ig_web_copy_link
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bildskön som till exempel BSN:s, MT:s, eller BB:s både bild och textmaterial tycks säga. I 

nästa mening fortsätter Janke med att vara uppriktig om hur krävande det var att inse att hans 

vikt var ett livshotande problem. 

 

Nästa fem meningar annoterade jag som Självbefrämjande [Bedrifter/förbättringar], vilket 

Isaksson & Jørgensen definierar på följande vis: ”Entitlements highlight what the corporation 

has achieved in the past, while Enhancements bring attention to a past achievement where the 

corporation has made a special contribution for which it deserves extra credit.”63  

 

BC:s självbefrämjande ses hos bedriften Jankes lyckade viktnedgångsresa. Den började med en 

kost på 3,000 kalorier per dag, och efter tre månader hade han gått ned 33,4 kg (75 lbs) utan att 

ens följa ett strukturerat träningsschema. Efter sin initiala viktnedgång kände Janke sig bekväm 

med att börja med en lättare träningsrutin. Han upptäckte att vattengymnastik var en 

träningsform som inte bara var trivsam, utan [också var en aktivitet] som kombinerade både 

kondition och styrketräning [på ett sätt som] som var skonsamt för hans leder.  

 

En ethos-appell jag ännu inte diskuterat är Självkaraktärisering [Passion], som jag annoterade 

endast en gång genom hela mitt textmaterial. För att redogöra för hur en klassificering av 

Passion kan se ut kommer jag nu återvända till en av A:s Instagram-annoteringar tillsammans 

med Bild 8b: 

 

I’m the guy who hasn’t missed a training session in close to a decade. I shove food down my throat when 

I can’t stomach another bite because it’s part of my plan. I wake myself up at 4:30 AM for no other reason 

than to stay outside of my comfort zone. If you’re comfortable, you might as well be dead. It’s not just a 

part of my life, it’s part of my identity. I am a freak.64 

 

Texten ovan annoterade jag, mening för mening, som följer: Självkaraktärisering [Passion], 

Självkaraktärisering [Integritet], Självkaraktärisering [Integritet], ”—” och Självbefrämjande 

[Förmågor och Attributer].  

 

Att ”vara han som inte missat ett träningspass på snart tio år” markerar författarens passion för 

sin träning när han gör det tydligt att styrketräningen är hans främsta prioritet i livet. Instagram-

 
63 Isaksson, Flyvholm Jørgensen 2008:4, s. 372. 

64 Instagram, @animalpak, https://www.instagram.com/p/BfG-wGpAC0f/?utm_source=ig_web_copy_link, 

(2019-03-09). 

https://www.instagram.com/p/BfG-wGpAC0f/?utm_source=ig_web_copy_link
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annoteringen tillsammans med kroppsbyggaren på bilden (Bild 8b) representerar, i formen av 

ethos-appellen Passion, ånyo den djurisk-intensiva attityden bakom A:s varumärke. 

 

2.1.5 Resultat och diskussion: Resultat och diskussion 

Nedan följer ett stapeldiagram (Diagram 2a) som visar proportionerna på användandet av ethos-

appeller i fitnessmarknadens marknadsföring.  

 

Diagram 2a. 

 

Mitt textmaterial om marknadsföringen av träningskläder kommunicerar förtroende till 

77.78%. Det vill säga att annoteringarna till mitt bildmaterial består till nästan fyra femtedelar 

av texter som söker att bygga förtroende hos läsaren. 

 

Sett över 15 Instagram-postningar så använder marknadsföringen av träningskläder sig mest 

frekvent av ethos-appellerna (i antal meningar) Självbefrämjande [Bedrifter/förbättringar] (11), 

Självbefrämjande [Närvaro och tillgångar] (7), Självbefrämjande [Kunskap och färdigheter] 

(5), Självuppoffring [Uppmärksamhet] (5) och Självkaraktärisering [Integritet] (5). Den 
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överrepresenterade ethos-appellen Självbefrämjande [Bedrifter/förbättringar] användes endast 

av BC. Tolv av meningarna i mitt material saknar ethos-appeller.  

 

BC använder sig överlägset mest utav Självbefrämjande som retorisk strategi, vilken Isaksson 

& Jørgensen definierar som följer:  

 

“[Self-promotion] draws an audience’s focus to someone’s accomplishments so that they appear 

competent. This strategy captures the formal qualifications and achievements of the corporation, its 

management and employees.”65 

 

I fallet BC är det enbart Jankes Bedrifter och Förbättringar som utgör BC:s självbefrämjande. I 

Jankes Instagram-postning om hans viktnedgång så berättar Janke om sin bedrift på en 

viktnedgång på över hundra kilo. Eftersom Janke är en representant för BC så reflekteras BC:s 

kompetenser i Jankes träningsresultat.  

 

2.1.6 Ethos-analys: Extremhögern  

I det aktuella avsnittet kommer jag redovisa och diskutera de mest förekommande ethos-

appellerna i mitt material om extremhögern. Resterande bilder i det aktuella avsnittet är, i 

kronologisk ordning, de mest gillade Instagram-bilderna för The Golden One (TGO), Paul 

Waggener (PW), Matthias Waggener (MW), Operation Werewolf (OPW) och Jack Donovan 

(JD). Bilderna nedan är de bilder med flest likes på TGO:s Instagram-konto (@thegloriouslion).   

Bild 11a, 11b och 11c (”TGO”). 

 

I Bild 11a ses TGO sittandes i en båt med en paddel i händerna. Den idylliknande bakgrunden 

fångar hur en svensk skärgårdssemester kan tänkas se ut. I Bild 11b ses Follin ta en spegel-

selfie på gymmet. Selfies är väldigt vanligt förekommande inom gymkulturen, oftast för att 

 
65 Isaksson, Flyvholm Jørgensen 2008:4, s. 370. 
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demonstrera ”dagsformen.” Bakgrunden föreslår att bilden är tagen i ett gym. Bild 11c är en 

digitalt manipulerad bild, vari Follin ses utklädd till en antik krigare.  

 

Bilderna nedan är de bilder med flest likes på Paul Waggeners egna, ”privata” Instagram-konto 

(@paulwaggener). 

Bild 12a, 12b, och 12c (”PW”). 

 

Alla tre bilder är uppladdade på Instagram under en och samma postning. I Bild 12a ses PW 

själv i den klassiska kroppsbyggningsposen latsspread bakifrån. I Bild 12b ses PW framifrån 

ståendes i en kroppsligen mer avslappnad pos som emellertid står i kontrast till hans intensiva 

blick. I Bild 12c ses PW ståendes i kroppsbyggningsposen dubbel biceps framifrån. Alla tre 

bilder får förmodas vara avsedda att också visa upp Waggeners tatueringar. Alla tre bilder, med 

sina svartvita färger i starka kontraster, håller en mer bister ton likt den som ses i A:s och 

GASP:s marknadsföring. 

 

Bilderna nedan är de bilder med flest likes på Paul Waggeners offentliga Instagram-konto 

(@operationwerewolf). 

Bild 13a, 13b och 13c (”OPW”). 

 

Bild 13a är en gruppbild på sexton personer som alla får förmodas vara OPW-anhängare. Bland 

dem står The Golden One. I gruppen ses en stark kamratskap mellan de som porträtteras. 
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Framför gruppen ligger en modifierad skivstång. Bild 13b är en svartvit bild på en yngre Paul 

Waggener när tillsammans med hans motorcykel. PW ses ståendes bakom motorcykeln, 

hållandes i den med båda händer. PW och motorcykeln hör ihop, de är tillsammans. Dock är 

det motorcykeln som hamnar i förgrunden. Bild 13c är en bild tagen i sepiafärger, vari PW ses 

hugga ved ute i skogen. Nere i vänstra hörnet ses Operation Werewolf-logotypen. Uppe i högra 

hörnet står texten ”Aesthetic born from action”. 

 

Bilderna nedan är de bilder med flest likes på Matthias Waggeners Instagram-konto 

(@werewolfhexologist).  

Bild 14a, 14b och 14c (”MW”). 

 

I bild 14a ses MW tillsammans med sina vänner mitt i förberedelserna för högtiden ”Baldr’s 

Funeral.”66 I Bild 14b ses Matthias Waggener ståendes tillsammans med The Golden One i en 

boxningsring. Sett till bildens färger och ton, så påminner bilden om PW:s Bild 12a, 12b och 

12c. I Bild 14c ses MW tillsammans med sin bror, Paul Waggener. Omständigheterna för bilden 

anges inte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
66 Instagram, @wherewolfhexologist, 

https://www.instagram.com/p/BjLpS24g2b7/?utm_source=ig_web_copy_link (2019-08-30). 

https://www.instagram.com/p/BjLpS24g2b7/?utm_source=ig_web_copy_link
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Bilderna nedan är de bilder med flest likes på Jack Donovans Instagram-konto 

(@starttheworld). 

Bild 15a, 15b och 15c (”JD”) 

 

I Bild 15a ses JD ståendes utomhus framför ett altare med djurskelett och en skylt med, vad ser 

ut att vara, runskrift skriven på. Bilden gestaltar JD:s firande av ”Waldgang”-ceremonin (första 

Maj).67 I Bild 15b ses JD ståendes i en utomhuspool hållandes två tummar upp. Bilden är tagen 

på närmare håll vilket gör det lättare att se JD:s tatueringar. Bild 15c är drastiskt annorlunda än 

den mer lantliga Bild 15a: JD ses sittandes framför en utomhuspool i en meditativ pos. Han har 

en cigarr i munnen, och i bakgrunden ses en urban storstadsmiljö med skyskrapor och 

inhängnader i cement. 

 

2.1.7 Resulat och diskussion: Extremhögern 

Den Instagram-postning med flest likes är Bild 16a, vilken på Instagram annoterades av TGO 

som följer: ”Visited Njord, Nordic God of the Sea, in the beloved Baltic today[.] Helios also 

blessed us with prosperous sunshine, so my bronze-golden tan is coming along well indeed[.]”68 

De två meningarna ovan annoterades som följande ethos-appeller: Självbefrämjande 

[Närvaro/tillgångar], Självbefrämjande [Förmågor och attributer].  

 

Isaksson & Jørgensens definition av närvaro täcker ”indications of where the the corporation is 

physically located.”69 Den första meningen ser jag som att den markerar TGO:s närvaro i 

Östersjön. Hur detta kan ses som självbefrämjande kräver emellertid en förklaring: Hur blir den 

allmänna platsen Östersjön förtroendebyggande för TGO? TGO är en representant för 

 
67 Instagram, @starttheworld, https://www.instagram.com/p/BiQWc24B7n3/?utm_source=ig_web_copy_link, 

(2019-08-29). 

68 Instagram, @thegloriouslion, https://www.instagram.com/p/BiuwciDl4wz/?utm_source=ig_web_copy_link, 

(2018-05-13). 

69 Isaksson, Flyvholm Jørgensen 2008:4, s.372. 
 

https://www.instagram.com/p/BiuwciDl4wz/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/BiuwciDl4wz/?utm_source=ig_web_copy_link
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extremhögern, och han har själv beskrivit sig som nationalist.70 Som högerextrem frontfigur 

beskriver TGO också Östersjön som ”den älskade Östersjön.” Vidare personifierar han 

Östersjön som den fornnordiska guden Njord, medan solen får formen av den antikena solguden 

Helios. 

 

TGO använder sin närvaro i Östersjön, naturen och solen till att stärka sitt persona – berätta om 

sina attributer – som ”den gyllene” The Golden One. Förmågor och attributer definierar 

Isaksson & Jørgensen som en verksamhets framhävande av sin ”fundamental make-up.”71  TGO 

är han som visar upp sin kropp, sin hud och sina muskler i syftet att marknadsföra sin ideologi 

på Instagram. På bara två meningar och två ethos-appeller fångar TGO hela sitt väsen. 

 

Proportionerna på extremhögerns användande av de elva ethos-appeller Isaksson & Jørgensen 

identifierat kan ses i stapeldiagrammet nedan (Diagram 3a): 

 

Diagram 3a. 

 
70 Instagram, @thegloriouslion, https://www.instagram.com/p/Bb7VZ9ul5_N/?utm_source=ig_web_copy_link 

 (2019-08-30). 

71 Isaksson, Flyvholm Jørgensen 2008:4, s. 372. 

https://www.instagram.com/p/Bb7VZ9ul5_N/?utm_source=ig_web_copy_link
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Sett över 15 Instagram-postningar så använder extremhögern på Instagram sig mest frekvent av 

ethos-appellerna (i antal meningar) Självuppoffring [Uppmärksamhet] (16 st.), 

Självbefrämjande [Omvärldsinsikter] (12 st.) och Självbefrämjande [Närvaro och tillgångar] (9 

st.). Tretton meningar saknar ethos-appeller.  

 

Mitt textmaterial om extremhögerns kommunicerar förtroende till 78,33%. Allt textmaterial är 

postat på Instagram tillsammans med bilder på den muskulösa kroppen. Extremhögern 

använder sig som mest av tre utav de ethos-appeller Isaksson & Jørgensen identifierat 

Självbefrämjande [Omvärldsinsikter] och [Närvaro och tillgångar] och, som mest, 

Självuppoffring [Uppmärksamhet]. Jämfört med fitnessmarknaden har extremhögern större 

spridning på de ethos-appeller som förekommer som mest i deras text.  

 

I text använder sig extremhögern, precis som kosttillskottsbranschen, av det psykologiska 

greppet att ge publiken uppmärksamhet. Användandet av Omvärldsinsikter ser jag som väntat 

eftersom marknadsföring av en ideologi följs av ett speglande av ideologins världssyn. Närvaro 

och tillgångar ser jag som extremhögerns sätt att etablera sin närvaro, fånga publikens 

uppmärksamhet och ge en presentation av sig själva på Instagram. Den muskulösa kroppen kan 

ses på Instagram i många olika sammanhang, och konkurrerar därutöver med alla mer generella 

selfies på människokroppar som publiceras dagligen på Instagram. 

 

2.1.8 Hill-analys: Psykologin hos den retoriska bilden  

Jag kommer fortsätta det aktuella kapitlet med att utföra min Hill-analys och diskutera hur 

bilderna skapar sig sin närvaro hos publiken. Jag kommer diskutera den bilden från varje fält 

med flest likes. För kosttillskottsbranschen är detta Bild 3a (ON), för träningskläder Bild 10a 

och 10b (BC) och Bild 11a (TGO) för extremhögern. Alla fyra bilder kan ses nedan, återigen. 

 

 

 

 

Bild 3a (ON), Bild 10a och 10b (BC) och Bild 11a (TGO). 
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I valet av bild att publicera på Instagram så bör en viss försiktighet iakttas enligt Hill. De 

element en retoriker kan använda sig av i en retorisk situation, skulle de råka vara för många, 

löper risken att glömmas bort av publiken och därmed förlora sin närvaro för att de drunknar 

”in a sea of information, anecdote and argument.”72 För att motverka detta bör en retoriker ha 

följande hållning: ”[A] good rhetor will attempt to prompt audience members to focus their 

attention on the specific elements that the rhetor thinks will most benefit his or her case.”73 

Därav kommer jag diskutera det mest framträdande elementet i varje bild. 

 

2.1.9 Hill-analys: Kosttillskott 

I Bild 3a ses ingen av ON:s fysiska produkter. Betraktaren får bara se Mendenhalls extremt 

vältränade kropp och intensiva morgonträning. Båda element är nära besläktade i att de 

representerar målmedvetenhet. Här utnyttjar ON ett högt hållet värde—inte bara inom 

gymkulturen. I träningssammanhang är emellertid målmedvetenhet minst sagt en styrka att ha. 

Enligt Hill så beror övertalandets effektivitet på huruvida det stödjer personens egen ståndpunkt 

eller inte.74 Den representationen av målmedvetenheten som gör Bild 3a närvarande hos tittaren 

är ett element att appellera till en publik både inom och utanför gymkulturen. 

 

2.1.10 Hill-analys: Träningskläder 

En livsfarligt överviktig person har gått ned över hundra kilo i vikt. Bild 10a och 10b 

representerar inte bara målmedvetenhet, utan också träningsresultat. Viktnedgången Janke gjort 

har fått honom att se ut som en ny person. Därtill har Janke segrat i sin kamp på liv och död. 

Jag ser denna form av marknadsföring som kopplad till Hills exempel på hur närvaro skapas: 

Hill illustrerar detta genom att berätta om användandet av antingen bilder eller statistik för att 

illustrera världens svältproblem.75 En bild på ett svältande barn gör sig mer närvarande hos 

publiken än statistik på hur många barn som svälter. Utefter samma princip, genom att visa en 

före-och-efter bild på Jankes förvandlig, gör sig Bild 10a och 10b mer närvarande hos publiken 

än till exempel en graf på Jankes viktnedgång. Jankes kamp på liv och död ser jag som vunnen 

tack vare samma egenskap som ses i Bild 3a: målmedvetenhet. 

 

 
72 Hill 2004, s. 28. 

73 Hill 2004, s. 28. 

74 Hill 2004, s. 28. 

75 Hill 2004, s. 29. 
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2.1.11 Hill-analys: Extremhögern 

Bild 11a kommer jag diskutera med komposition som infallsvinkel. Vad har valts att inkluderas 

i bilden? Roddbåten TGO sitter i, till exempel, är inte med på bilden. Paddeln eller åran är också 

delvis bortklippt, så det är svårt att utröna vilken typ av friluftshobby TGO ses delta i (det sägs 

inte heller i bildens annotering). Detta säger mig att själva aktiviteten som ses inte är relevant. 

Vad som är relevant är det som gör sig närvarande i bilden: den muskulösa kroppen och det 

svenska sommarlandskapet i bakgrunden. Med TGO i förgrunden som undantag så upptar 

naturen i bakgrunden, den svenska skärgårdsidyllen, det mesta utav bilden. 

 

Bild 11a är en kulturellt laddad bild av två anledningar. Den muskulösa kroppen anknyter till 

gymkulturen. På samma gång anknyter bilden till den mer allmäna, svenska kulturen. Att bilden 

är den bild med flest likes på TGO:s Instagram-konto kan förklaras med hjälp av Hills teori om 

psykologin hos den retoriska bilden. Som jag nämnt är bildens kulturella värden direkt kopplade 

till bildens pathos-argumentation.76  

 

Inom psykologin har det konstaterats att den känslomässiga respons bilder ger leder till gör att 

betraktarens hjärna gör snabbare associationer än i jämförelse med att läsa text, vilket istället 

fostrar mer rationella, analytiska processer hos människan.77 Att Bild 11a är den mest omtyckta 

utav alla bilder kan förklaras av att TGO:s följare på Instagram associerar den med semestern, 

något som av många anses vara en av höjdpunkterna på året, när en är fri från många av sina 

förpliktelser. Jag vill mena att Bild 11a för extremhögerns budskap genom att använda sig av 

gymkulturens estetik tillsammans med att gestalta frihet—ett synnerligt högt hållet värde, inte 

bara kulturellt sett. 

 

2.1.12 Hill-analys: Resultat och diskussion 

Hill citerar Roy F. Fox som säger att marknadsföring generellt sett inte bör sträva efter att 

övertala folk att köpa deras produkter, för att övertalning innebär att publiken har gjort ett 

övervägande och nått ett medvetet beslut. Marknadsföring bör istället söka att omvandla sin 

publik. Publiken – konsumenterna – ska köpa produkten utan att de själva vet varför. Köpandet 

av produkten ska bero på en inre, djupare respons på externa stimuli, inte på ett medvetet 

 
76 Ibid, s. 27. 

77 Hill 2004, s. 33-35. 
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beslut.78 Egenskaperna målmedvetenhet och frihet är högt hållna värden, inte bara inom 

gymkulturen. I kraft av detta blir Bild 3a, 10a och 10b bilder som berör, har en psykologisk 

effekt och därmed förmågan att göra sig närvarande hos publiken. 

2.2 Sammanfattning 

Syftet med min uppsats har varit att undersöka hur den muskulösa kroppen används som 

övertygningsmedel i marknadsföring i både vinstdrivande och ideologiska syften. Det som 

förenar de två olika fälten fitnessmarknaden och extremhögern är deras publicerande av den 

muskulösa kroppen på Instagram. Jag har gjort två separata analyser: En av användandet av 

ethos-appeller i text, och en analys av bildernas visuella sätt att göra sig närvarande hos 

publiken. Diagrammet nedan (Diagram 4a) är en sammanfattning av spridningen på varje fälts 

användande av ethos-appeller. 

 

Diagram 4a. 

 

Som kan ses så använder både branschen träningskläder och extremhögern mest text och fler 

ethos-appeller i sina Instagram-annoteringar än kosttillskottsbranschen. En förklaring till detta 

 
78 Roy F. Fox, “Image Studies: An Interdisciplinary View”, Images in Language, Media, and Mind, Roy F. Fox 

(red.) Urbana, Illinois: National Council of Teachers of English, 1994, s. 3–20; citerad i Hill 2004, s. 37. 
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är att ideologi och kläder är mer omfattande och allmängiltiga än kosttillskott. 

Kosttillskottsbranschen är mer specifik och riktar sig till en målgrupp som redan börjat träna – 

därav behovet av kosttillskott. Jag ser detta resultat som kopplat till vad Fox säger: att 

marknadsföring bör söka att omvandla publiken till att konsumera utan att de själva märker det. 

I stor utsträckning är kundunderlaget för kosttillskott redan ”omvandlat” eftersom de redan 

tränar. Den större mängden av kommunicerande av förtroende kan förklaras med att 

träningsklädesbranschen och extremhögern anses behöva mer förtroendeskapande text för att 

utföra det större uppdraget att omvandla publiken till konsumenter eller anhängare av de likar 

– de muskulösa representanterna – träningsklädesbranschen och extremhögern visar på 

Instagram.  

 

Att extremhögern överlägset använder sig mest av Omvärldsinsikter ser jag som indikativt av 

högerextrema verksamheter, eftersom de söker att ersätta den ideologi som står till grund för 

den gällande världsordningen de opponerar sig mot. På grund av mannens förfall är det 

nuvarande samhället sårbart. Som ”botemedel” gör sig avbildningarna av idealmannen, den 

muskulösa kroppen, närvarande på sociala media i idealmänniskans tjänst. Extremhögerns höga 

användande av Närvaro och tillgångar fungerar som extremhögerns sätt att göra sig påminda, 

och på så vis, också demonstrera vad de har för tillgångar att erbjuda sin publik. Om 

marknadsföringen av träningskläder och extremhögerns ideologi söker att omvandla sin publik 

bör de ha som mål att konsumenten ska ”bli som dem” som ses i bilderna. Då blir det också 

rimligt att dessa verksamheter behöver väcka både känslor och bygga förtroende för att lyckas 

med denna ”omvandling.” 

 

Den muskulösa kroppen ses i bilder som begåvats med förmågor att hos publiken göra sig 

närvarande genom att förmedla väldigt både kulturellt och känslomässigt starkt laddade värden: 

målmedvetenhet och frihet. Jag ser detta skapande av närvaro som försök att minska tittarnas 

avstånd mellan att endast vara publik, till att göra övergången till att bli konsument eller 

anhängare av den ideologi som marknadsförs. I enlighet med Parker et. al, så blir den muskulösa 

kroppen i marknadsföringen även på Instagram till någonting som beundras och ses som 

eftersträvansvärt av publiken, vilket, i dubbel mening, ”förkroppsligar” appellerandet av ett 

trovärdigt ideal med kapaciteten att hos sin publik göra sig närvarande och sätta sig på djupet. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1a (Kosttillskott) 

 

BSN (BSN): 

 

”Oh yes we did. REAL ice cream taste in every scoop.” 

 

”—”, Självbefrämjande [Bedrifter/förbättringar]. 

 

”Make every workout epic. Want to sample Endorush? Tell us what you’re training today for a 

chance to win. Contest closes 4/24.” 

 

Självkaraktärisering [Passion], Självuppoffring [Uppmärksamhet]. 

 

”Take it from us. These pumps are hard to miss.” 

  

Självkaraktärisering [Integritet], Självuppoffring [Nöje]. 

 

MuscleTech (MT): 

 

’I always remember telling myself, one day I’m not going to be the small kid anymore’ — 

@logan_franklin, IFBB Pro[.] Hit the link in our bio to check out #WhyILift and see what 

drives his success. 

 

Självkaraktärisering [Integritet], ”—”, Självbefrämjande [Närvaro och tillgångar]. 

 

’I want to be the best in the world one day’ — Logan Franklin[.] Get a sneak peek at what 

makes a competitive bodybuilder tick. The new #WhyILift series comes out Tuesday. [. . .]79 

#MuscleTech #Bodybuilding #Bodybuilldingmotivation #workoutmotivation 

#fitnessmotivation #bodybuildingsupplements #ifbb #ifbbpro #loganfranklin #bodybuilder 

#shredded #weightlifting #flexfriday. 

 

79 I mina bilagor har jag endast eliderat skribenternas användande av Instagram-emojis. 
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Självbefrämjande [Förmågor och attributer], ”—”, Självbefrämjande [Närvaro och tillgångar]. 

 

#Massmonth is approaching, and we’re eager to see your gains. For the month of November 

send us pics of your most epic cheat meals for a chance to be featured on our social feeds! 

 

Självuppoffring [Uppmärksamhet], Självuppoffring [Uppmärksamhet]. 

 

Optimum Nurition (ON): 

 

’Make it happen.’ #GoldStandardZone ’-Just getting started I really didn’t have a lot of 

knowledge on how to build muscle but I knew it was important to get my protein in to make 

changes in my body. After putting my blood sweat and tears into becoming a pro in the IFBB 

and as I prepare to take on the WBFF stage this summer, Gold Standard 100% Whey provided 

quality protein to help fuel my goals. - @lexa_mendenhall, #mondaymotivation 

#fitnessmotivation 

 

Självkaraktärisering [Mod], Självbefrämjande [Omvärldsinsikter], ”—”, Självbefrämjande 

[Närvaro och tillgångar], Självbefrämjande [Bedrifter/förbättringar]. 

 

Realize your full potential. 

 

Självuppoffring [Uppmärksamhet]. 

 

Quench your thirst. Recover for your A game. #AminoEnergyElectrolytes. 

 

Självuppoffring [Uppmärksamhet], Självbefrämjande [Uppmärksamhet]. 

 

JYM Supplement Science (JYMSS): 

 

J Carrell! This AMAZING JYMARMY member puts in the work! Keep killing it J!”  

 

Självuppoffring [Uppmärksamhet], Självuppoffring [Uppmärksamhet], Självuppoffring 

[Uppmärksamhet]. 
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”Happy #flexfriday [. . .].”  

 

Självuppoffring [Nöje]. 

 

”Happy #flexfriday #jymarmy @jimstoppani @mcerlane20 #jymsupplementscience #jym 

#jymsupps.” 

 

Självuppoffring [Nöje]. 

 

Evolution Sports (EVLS): 

 

Great first day at the Arnold Fit Expo! Stop by our booth again tomorrow. 

 

Självbefrämjande [Närvaro och tillgångar], Självuppoffring [Nöje]. 

 

Who would want this [present] of #EVL products under their Christmas Tree?  

 

Självuppoffring [Nöje]. 

 

Are you looking to join #TeamEVL? Head over to EVLnutrition.com to fill out the sponsorship 

form and tell us why you would like to join our team! 

 

Självuppoffring [Uppmärksamhet], Självbefrämjande [Närvaro och tillgångar]. 

 

Bilaga 2a (Träningskläder) 

 

GASP (GASP): 

 

GASP Black Friday Sale is LIVE. Click the link in our bio to sign up and get the secret discount 

code! 

 

Självbefrämjande [Närvaro och tillgångar], Självuppoffring [Nöje]. 
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Champions train! Get ready Stockholm! Branch Warren and Guy Cisternino coming to 

Stockholm and you’re on the guest list! June 16: GASP Summer Kick-off 15:00-18:00 at GASP 

Warehouse Vindkraftsvägen 6D. June 18: Meet and Greet Delta Gym 16:00-18:00. 

 

Självbefrämjande [Omvärldsinsikter], ”—”, Självbefrämjande [Närvaro och tillgångar], —. 

 

Better Bodies (BB): 

 

Girly but sporty. Which are you? 

 

- 

 

@yana_smith_kuznetsova lookin [. . .] wearing the High Camo Tights and matching Chelsea 

Cropped Longsleeve in Dark Camo 

 

Självbefrämjande [Förmågor och attributer], Självuppoffring [Uppmärksamhet], 

Självbefrämjande [Närvaro och tillgångar]. 

 

Curls for the Gurls! #WCW @yana_smith_kuznetsova in all Wash Green 

 

Självuppoffring [Nöje], Självbefrämjande [Närvaro och tillgångar]. 

 

ANIMAL (A): 

 

I’m the guy who hasn’t missed a training session in close to a decade. I shove food down my 

throat when I can’t stomach another bite because it’s part of my plan. I wake myself up at 4:30 

AM for no other reason than to stay outside of my comfort zone. If you’re comfortable, you 

might as well be dead. It’s not just a part of my life, it’s part of my identity. I am a freak. 

 

Självkaraktärisering [Passion], ”—”, ”—”, Självkaraktärisering [Integritet], 

Självkaraktärisering [Integritet], Självbefrämjande [Förmågor och attributer]. 
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What goes through your mind before you get under some heavy ass weight? Are you confident 

or are you afraid? Confidence is good but you will ultimately fall short because you know you 

can handle that weight. You’ve been there before. Get into a load that you’ve never touched 

before — something above your pay grade. If you’re not afraid the stack of plates is going to 

crush you, you’re not close enough to the edge. Fear failure but harness it into productive 

energy. 

 

Självbefrämjande [Omvärldsinsikter], Självkaraktärisering [Mod], Självbefrämjande [Kunskap 

och färdigheter], —. 

 

There are no friends in this game. Look behind me. Count how many people are standing there 

patting me on the back. Zero. Zip. Nada. I do this shit for self-satisfaction - for me. Every drop 

of sweat that falls and every ounce of blood I shed is for its own sake. At the end of the day, I 

do this because I am after the only kind of respect that matters in this world: self-respect. 

 

Självbefrämjande [Omvärldsinsikter], ”—”, Självkaraktärisering [Integritet], ”—”, ”—”, ”—”, 

Självkaraktärisering [Uppriktighet], Självkaraktärisering [Integritet]. 

 

Universal Nutrition (UN): 

 

We caught the red man outside looking for a ride. Who can help to the airport for the upcoming 

Universal Road Trip? 

 

Självbefrämjande [Närvaro och tillgångar], Självuppoffring [Uppmärksamhet]. 

 

Who thinks we should bring the Red Man back to life? 

 

Självuppoffring [Uppmärksamhet]. 

 

Keep your eyes peeled    [.] There has been a red man sighting at Universal. What could be 

next? 

 

“—", Självbefrämjande [Närvaro och tillgångar], “—". 
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Bodybuilding.com (BC): 

 

My name is Bill Janke and my journey started on July 10, 2014. My "ah-ha" moment came 

when I stepped on the scale and saw that I weighed 423 pounds! Reality sank in that I was 31 

years old and my obesity and destructive lifestyle was going to possibly send me to an early 

grave. I decided right then and there that I wanted to make a lifestyle change that would 

hopefully get me out of the hole that I had dug myself into for over 25 years. Because I was 

almost immobile, the first thing I did was limit my calories to around 3,000 per day. With just 

that caloric deficit, I lost over 75 pounds in three months without any real structured program. 

At that point, I felt comfortable enough to start a light exercise routine. I found that water 

aerobics was an exercise that was not only enjoyable, but combined both cardio and strength 

training in an environment that would not put added stress on my joints. 

 

”—”, Självbefrämjande [Bedrifter/förbättringar], Självkaraktärisering [Uppriktighet], 

Självkaraktärisering [Uppriktighet], Självbefrämjande [Bedrifter/förbättringar], 

Självbefrämjande [Bedrifter/förbättringar], Självbefrämjande [Bedrifter/förbättringar], 

Självbefrämjande [Bedrifter/förbättringar], Självbefrämjande [Kunskap och färdigheter]. 

 

I educated myself about nutrition and how the body responds to the different macronutrients 

that you fuel it with. I felt like I was ready to challenge myself with weight training. The more 

I read about nutrition and exercise programs, there was one name that kept coming up: 

@jimstoppani. It was Jim's articles that I kept coming back to, and I realized that they actually 

made sense and worked for me. I eventually modified my diet slightly to align with Jim's 

Dieting 101 and found that the science behind the diet was effective and sustainable. When I 

had lost a significant amount of weight, I decided to set a goal to be at or below 10 percent body 

fat and less than 170 pounds by my two-year weight loss start date. Between HIIT sessions, 

outdoor fun activities, and using Jim's programs, I was able to achieve both of my goals! Exactly 

two years later I clocked in at 168 pounds and 9.8 percent body fat.  

 

Självbefrämjande [Bedrifter/förbättringar], Självbefrämjande [Bedrifter/förbättringar], ”—”, 

Självbefrämjande [Närvaro och tillgångar], Självbefrämjande [Bedrifter/förbättringar], 

Självbefrämjande [Bedrifter/förbättringar], Självbefrämjande [Bedrifter/förbättringar], 

Självbefrämjande [Bedrifter/förbättringar]. 
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If there is one thing that has contributed to my success, it is consistency in everything I do. 

When you feel like giving up, DON'T! If you want something bad enough, it's worth the time 

and effort it takes to achieve it. 

 

Självbefrämjande [Kunskap och färdigheter], Självuppoffring [Uppmärksamhet], 

Självkaraktärisering [Integritet]. 

 

What’s your 2018 pull-up goal? 

 

Självuppoffring [Uppmärksamhet]. 

 

Bilaga 3a (Extremhögern) 

 

The Golden One (@thegloriouslion): 

 

Visited Njord, Nordic God of the Sea, in the beloved Baltic today  

Helios also blessed us with prosperous sunshine, so my bronze-golden tan is coming along well 

indeed  

 

Självbefrämjande [Bedrifter/förbättringar], Självbefrämjande [Förmågor och attributer]. 

 

Not going to lie, yesterday was a rather disastrous day (the election). But remember; the 

political arena is just one place in which this Holy War is being fought. Yesterday was a loss, 

so make sure that everything else is a victory going forward. You must also remember that these 

vicious and heartless bastards (the Liberal-Leftist establishment) hate you, so every moment of 

happiness and all progression and productivity you achieve is an act of defiance. What is not 

an act of defiance is to lower the pace, or even worse to tap-out by proclaiming that "it is all 

lost". It is not lost, it is just getting started. Now I will go home to my lovely and amazing 

fiancée so she can cuddle me back to health and keep the Black Pill at bay [. . .] Lastly, the I 

am more motivated than ever to continue to set the pace high in the Culture War. 

Upwards and onwards, lads! 

 



 59 

Självbefrämjande [Omvärldsinsikter], Självbefrämjande [Kunskap och färdigheter], 

Självbefrämjande [Förmågor och attributer], Självkaraktärisering [Mod], Självkaraktärisering 

[Uppriktighet], Självbefrämjande [Närvaro och tillgångar], Självkaraktärisering [Mod], ”—”. 

 

Tis my birthday, and it has been a high Thumos and highly glorious year indeed. As a birthday 

wish I have issued another Wild Hunt challenge (latest video on YouTube: The Golden One). 

Full steam ahead now, lads! [. . .]. 

 

Thank you for your continued support. 

 

Självbefrämjande [Omvärldsinsikter], Självbefrämjande [Närvaro och tillgångar], 

Självuppoffring [Uppmärksamhet]. 

 

Operation Werewolf (@operationwerewolf) 

 

Heraclitus said, “No man ever steps in the same river twice, for it’s not the same river and he’s 

not the same man.” 

+ 

Time is funny like that. A year can feel like an eternity in one second, and just a moment ago 

in the next. 

+ 

Worth considering is: are you better now than you were the last time you jumped in? 

+ 

What have you learned? About the world, about yourself, and the way the whole thing flows 

together? 

+ 

Make sure when you come back the third time, you’ve got something to show for all those 

breaths and heartbeats between now and then. 

+ 

Let every scar have a purpose, let every crack on your face be ten thousand miles. 

+ 

Let the darkness and light within you come through them in a way that brings calm and strength 

to those you love. 

+ 
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Until then, I’m pulling for you. 

+ 

 

Självbefrämjande [Omvärldsinsikter], Självbefrämjande [Omvärldsinsikter], Självuppoffring 

[Uppmärksamhet], Självuppoffring [Uppmärksamhet], Självkaraktärisering [Integritet], ”—”, 

Självkaraktärisering [Uppriktighet], Självuppoffring [Uppmärksamhet]. 

 

+ 

Without pressure, friendships are untested. 

+ 

Weak iron shatters when it faces the hammer. 

+ 

Might and mayhem with the wild wolves, werewolves, and new friends from distant places. 

+ 

 

Självbefrämjande [Omvärldsinsikter], Självbefrämjande [Förmågor och attributer], 

Självuppoffring [Nöje] 

 

+ 

Let your training be inhuman in its brutality. 

+ 

Let your discipline be totalitarian in its requirements.  

+ 

Let your saga be legendary in its glory. 

+ 

Despise comfort - seek greatness instead. 

+ 

 

Självkaraktärisering [Uppriktighet], Självkaraktärisering [Integritet], Självuppoffring 

[Uppmärksamhet], —. 

 

Paul Waggener (@paulwaggener) 

 

+ 
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34. 

+ 

Finding out that just like motorcycles, age is less about a year and more about how many miles, 

and what kind? 

+ 

Literally and spiritually, I am many, many miles from where I was at 24, and I can say that I 

feel them all more sharply every day. 

+ 

It’s been said that “all that is great is built upon sorrow.” If that’s true, I’ve got a great 

foundation to build on - but also away from. 

+ 

Like many who’ve lived their life to the hilt, I never imagined I’d live this long. Now, I don’t 

look forward to old age as retirement or a time when I will rest, but proof of grit and 

determination to keep going even when I wanted to lay down and die. 

+ 

Whoever you are reading this, who might be struggling with despair or a lack of purpose, I 

won’t tell you that life gets any softer or easier as you get older - I wouldn’t bullshit you like 

that.  

+ 

But if you put your head down and keep moving forward, blood on your teeth and a stubborn 

will to outlast, to endure - sometimes you can find a purpose just in that. Don’t quit. I’m pulling 

for you. 

+ 

 

”—”, Självbefrämjande [Omvärldsinsikter], Självkaraktärisering [Uppriktighet], 

Självbefrämjande [Omvärldsinsikter], Självbefrämjande [Förmågor och attributer], 

Självbefrämjande [Omvärldsinsikter], ”—”, Självuppoffring [Uppmärksamhet], ”—”, ”—”, 

Självuppoffring [Uppmärksamhet]. 

 

Matthias Waggener (@werewolfhexologist): 

 

116 bags of concrete poured and mixed by hand, and a couple tons of mulch spread with my 

brothers in preparation for Baldr’s Funeral, with many more days of work ahead of us. When 
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people talk about building a world away from this one, they are generally referring to a network 

or using it as a metaphor. When we say it we mean it. 

 

Självbefrämjande [Närvaro och tillgångar], Självbefrämjande [Omvärldsinsikter], 

Självkaraktärisering [Integritet]. 

 

Squint as you approach lest you be blinded by the beauty of these prime examples of genetic 

perfection. Test levels through the roof and toxic masculinity on display in Nashville with a 

few days of training with @thegloriouslion. 

 

Självbefrämjande [Förmågor och attributer], Självbefrämjande [Närvaro och tillgångar]. 

 

”Leadership isn’t about a position, a title or the perception of having power of others. 

+ 

It is a responsibility to create more leaders. 

+ 

While it is true that not everyone is cut out to be a leader, at first, the process of being a good 

follower should, at first, be finding a leader who will, over time, instill in you the qualities of a 

good leader. 

+ 

In finding a leader, one should look for someone who reaches a hand down to elevate rather 

than keeping you there. 

+ 

Who educates and inspires through action instead of telling others ”do as I say.” 

+ 

And ultimately, someone who places in your heart a fiery drive to be more than you are now, 

and gives you the tools and environment to do so. 

+ 

It is very popular in our current age to tell every man he should lead, and to say the word 

follower with disdain, but every great leader was first a great follower who chose his leader 

wisely.” 

+ 
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Självbefrämjande [Omvärldsinsikter], Självkaraktärisering [Integritet], Självkaraktärisering 

[Uppriktighet], Självbefrämjande [Omvärldsinsikter], Självkaraktärisering [Uppriktighet], 

Självkaraktärisering [Integritet], Självkaraktärisering [Uppriktighet], Självbefrämjande 

[Omvärldsinsikter]. 

 

Jack Donovan (@starttheworld): 

 

Goes to men’s conference once... @21convention . 

#jackdonovan #makewomengreatagain #21convention #21c 

 

Självbefrämjande [Närvaro och tillgångar]. 

 

“Where are you, creators? Noble beasts? Where are the men of the wheel and the chariot, the 

terrors of the steppe, the men of thunder and the shining sun? Where are the men who make 

marvels and masterpieces, who found orders and demand not merely utility — but beauty? Who 

has a symphony in his heart? Where are the egos big enough to build castles? Who among you 

has the courage to become a new prophet for a new age? Better still, a thousand new prophets 

for a thousand new ages! Only YOU can drown out the mind-numbing hum of the universal 

hive!” 

. 

- A More Complete Beast (July 2018) 

. 

Finished the first draft of the final chapter today. 

. 

Soundtrack: Alexander, by Vangelis. 

. 

 

Självuppoffring [Uppmärksamhet], Självuppoffring [Uppmärksamhet], Självuppoffring 

[Uppmärksamhet], Självuppoffring [Uppmärksamhet], Självuppoffring [Uppmärksamhet], 

Självuppoffring [Uppmärksamhet], Självuppoffring [Uppmärksamhet], Självbefrämjande 

[Närvaro och tillgångar], Självuppoffring [Uppmärksamhet],  Självbefrämjande [Närvaro och 

tillgångar],  Självbefrämjande [Närvaro och tillgångar], Självuppoffring [Uppmärksamhet]. 
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For many, the first of May is a time to welcome the warm months ahead and celebrate fertility, 

so while I was at Waldgang today, I lit the fires for Lord Ingwaz and knelt on the ground we 

reddened in his honor three weeks ago. Many seeds have been sown, and the months ahead 

promise a great reaping 

 

Självbefrämjande [Omvärldsinsikter], Självbefrämjande [Närvaro och tillgångar]. 
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