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Sammanfattning 
 
Unga människor är idag väl insatta användare av olika former av sociala medier - det är ofta 

en självklar del i deras vardag. Det sociala mediet Instagram har blivit oerhört populärt bland 

såväl barn som vuxna och används dagligen via mobilen för att förmedla ögonblicksbilder till 

omvärlden. I den här studien kommer Instagram - utifrån begrepp som hälsa, träning och 

konsumtion - analyseras med hjälp av teorier om makt och genus. Hälsomedvetenheten bland 

unga har genom spridningen på Instagram och i vårt blomstrande konsumtionssamhälle 

antagit en stor del av det mediala utrymmet. Studien syftar till att, med hjälp av 

diskursanalys, se vad hälsa innebär för unga på Instagram, samt vad det är som uttrycks i ett 

större samhällsperspektiv. 

 

 

Nyckelord: ungdomsvetenskap, Instagram, netnografi, diskursanalys, konsumtionssamhälle, 

biomakt, hälsa, träning. 
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1 Inledning 
 
Hälsa, träning, mat och sociala medier är något som har en given plats i mitt 25 åriga liv.  Jag 

tränar så ofta som min vardag och kropp tillåter, och använder mig, precis som många andra 

av mediefenomenet Instagram. Ända sedan jag själv började använda mig av Instagram för 

att lägga upp träningsbilder har det fascinerat mig hur det kommer sig att vi är så många som 

gör det, och hur det kommer sig att vi faktiskt gör det. Jag själv gör det för att se min egen 

utveckling inom träningen, och jag gör det för att jag peppas av de positiva kommentarer som 

bilderna ibland ger. Helt plötsligt finns en värld bara en knapptryckning bort som kan fylla 

ens behov av självbekräftelse. Som Instagram-användare kan jag inte heller undgå andra 

människors – vänner, familj, men också okändas – uppdateringar om deras träning, mat och 

hälsa. Jag ska villigt erkänna att det har triggat mig att se andras bilduppdateringar om deras 

livsstil, och hur det ofta har fått mig att vilja vara bättre – äta hälsosammare eller träna mer, 

helst både och.  

 

Den här studien har fått mig att bli mer ödmjuk gentemot mig själv, men också gentemot 

andra människor oavsett hur de valt att leva med sina kroppar. Det tar tid att bli nöjd och 

acceptera sig själv, om det överhuvud är möjligt, så är jag i alla fall nöjd med att nästan vara 

nöjd.  

 

Jag fick 1996 diabetes typ 1, något som gjorde att jag var tvungen att ha kontroll på hur 

mycket jag rörde på mig och hur mycket jag åt, för att ställa in mitt blodsocker. Jag var en 

lång och smal tjej, smalast i klassen och det var en underbar känsla, för det ville tydligen alla 

vara. På grund av min diabetes var jag ofta tvungen att äta när jag egentligen inte ville äta, 

och det blev omöjligt att få kontroll över kroppen och mat-intaget i samband med min 

diabetes, som visade sig vara ganska svårinställd. Det skapades ett negativt mönster med upp- 

och ned-viktgångar som gått i vågor och som varit svåra att ta sig ur. Men med ett större 

perspektiv på livet och med insikt i att livet är mer värt än kilona som visas på vågen, har jag 

kunnat lätta på kontrollen och njuta av mat, träning och hälsa på ett bättre sätt.  

Men det betyder inte att det är problemfritt – ämnet är snarare skarpt problematiskt på 

flera tänkbara sätt både vetenskapligt och moraliskt. Jag kan själv inte undgå alla de annonser 

och reklamer i tidningar och tv-program som predikar om att smal är lika med hälsosam och 

snygg, och att onyttig mat leder till ohälsa, och hur allt riktas till mig som ung. Jag kan inte 

undgå att se att jämnåriga, och yngre personer än jag själv, reproducerar budskapen. Jag ser 
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även skillnader i de budskap som riktas till killar och tjejer och jag känner ett visst tvivel över 

den påstådda välviljan som ligger bakom tv-program, annonser och tidningsuppslag som 

visar människor som har ”reglerats” från att vara endera överviktiga (oftast) eller 

underviktiga (mer sällan) till att bli normalviktiga och först då, även hälsosamma. Jag kan 

inte heller släppa det faktum att diskussioner om mat, träning, vikt och hälsa triggar igång så 

mycket olika känslor hos människor, och även hos mig själv – allt från ångest och tvivel till 

glädje och nästintill eufori. 

 

Min ambition med studien är att lägga korten på bordet, att sätta ord på det paradoxala som 

jag upplever finns i jakten på hälsa och försöka se mönstren till varför vi som enskilda 

individer i samhället verkar sträva efter lika mål och upplever samma moraliska dilemman 

ifråga om mat, träning, vikt och hälsa.  

 

1.1 Bakgrund 
 

Vi lever idag i ett blomstrande konsumtionssamhälle där vi gärna betalar en summa för 

möjligheten att visa andra vår identitet, genom saker som går att köpa (Bauman, 2008). Men 

det är inte endast tillbehör till oss själva som det går att betala för – även förändringar av vår 

egen kropp och vårt psykiska mående har sitt pris på marknaden i form av gymkort, 

personliga tränare, skönhetsoperationer, hälsotillskott, träningsmaskiner etc. (Kennedy & 

Markula, 2011). Vi kan inte heller värja oss – hälsan är väl bland det dyrbaraste vi har och 

hur skulle vi inte kunna lägga pengar på den? 

 

”Hur kan någon vara emot det bästa vi kan göra för oss själva – nämligen att kämpa 

för en bra hälsa?” (Citat hämtat från en kommentar i en debattartikel 2013-01-21 på 

aftonbladet.se). 

 

Det vore inte särskilt gynnsamt för det västerländska konsumtionssamhälle som vi 

idag lever i (Bauman, 2008) - som i skrivande stund tjänar multum på flertalet människors 

hopp om den ”perfekta hälsan” - om vi faktiskt skulle bli nöjda till sist och uppnådde önskad 

hälsa. Men vad är egentligen hälsa? Sociala medier exemplifierar ofta den ”goda hälsan” med 

bilder av manliga och kvinnliga idealkroppar – leende, stolta och snygga. Och motsatsen till 

våra idealkroppar är de feta och överviktiga människorna, som därför i sociala medier får 
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utgöra en synonym till det som är ohälsosamt (Stearns, 1997). Stearns (1997) menar att vår 

kroppsvikt och vårt utseende är starkt kopplade till hälsan, något som han ställer sig kritisk 

till. Stearns (1997) menar att kroppen redan från den dag vi föds indoktrineras i mät- och 

vägningsprocesser för att urskilja avvikelser från normaliteter – och att intresset för att med 

siffror kategorisera in människor delvis har bidragit till överviktsepidemien. Det tidiga 

intresset att normalisera en viss vikt och ett visst utseende hade egentligen ingen 

bakomliggande vetenskap eller anledning: idealet om den smala och fettreducerade kroppen 

och samtidiga stigmatiseringen av överviktiga samt feta, var redan kulturellt befästa innan 

forskning kom som visade på eventuella faror med övervikt och fetma (Stearns, 1997). 

Stearns (1997) menar vidare att kroppen och dess vikt fortfarande är en kulturell produkt av 

vår västerländska värld, mer än en vetenskaplig medicinsk slutsats. Det som ses som 

hälsomässigt eftersträvansvärt, handlar snarare om vad som är utseendemässigt tilltalande för 

män och kvinnor (Stearns, 1997). 

 

Gard och Wright (2005) menar också att medias och olika professioners val att formulera sig 

på ett oetiskt och felaktigt sätt om den eskalerade övervikten, har bidragit till en form av 

”ideologi” om hälsa. Det är som sagt inte bara media som har tagit upp oron över den ökade 

övervikten och måhända på ett felaktigt sätt – även inom medicin och inom ungas elitidrott 

har oron ökat för den ökade övervikten bland unga människor i västvärlden. Gard och Wright 

(2005) har sett att det inom olika typer av medier finns olika förhållningssätt till den ökade 

övervikten och fetman. Oftast förkastas den forskning som visar att övervikts- och 

fetmaproblematiken ligger på en samhällsnivå, och istället beskylls överviktiga och feta på en 

individnivå. Gard och Wright (2005) tar upp bland annat två exempel på hur media 

formulerar sig, där det första exemplet visar att det handlar om att övervikt är ett moraliskt 

felande, där människan som är fet bara är lat. Det andra exemplet handlar om att den ökade 

övervikten beror på familjeproblematik där det finns brister i föräldrarnas ansvar som inte ser 

till att barnen äter bra och rör på sig. Gard och Wright (2005) avslutar med att uttrycka att 

oavsett vilken ställning som väljs för att förklara vår hälsa – träning, mat eller gener – så är 

hetsen ett faktum. Det estetiska yttre är i det västerländska samhället starkt sammankopplat 

till en eftersträvansvärd hälsa, vilket får hälsa och utseende att ingå i samma diskurs, menar 

Larsson och Fagrell (2010). Den ökade kroppsfixeringen, som ofta handlar om att mäta sina 

prestationer och sitt utseende är vida utbrett bland vanliga medborgare och inte endast hos 

fitness-competitiors i fitness-tävlingar (Larsson & Fagrell, 2010).  
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Det stora intresset för våra individuella kroppar hör samman med 

konsumtionssamhället. Genom vår konsumtion kan vi uttrycka vår identitet, vi kan bli den vi 

egentligen vill vara och har möjlighet att forma oss själva, framförallt genom vår egen kropp. 

Skönhetskirurgin erbjuder ingrepp mot betalning för att forma oss själva efter kroppsidealen - 

med konsumtion kan vi alltså få den kropp vi vill ha. Flertalet samhällsintuitioner råder oss 

att ha en inre hälsa genom att leva ”sunt” – vi bör motionera, äta rätt och leva moraliskt för 

att må bra i både kropp och själ, något som ofta ändå har ett pris (Larsson & Fagrell, 2010).  

 

Under 2013 började ett relativt nytt begrepp att florera på sociala medier – hälsohets 

(hälsohets Google.se, 2013-12-07). Begreppet syftar till att det hetsas och att det ställs för 

höga krav på träning, mat och hälsa på vanliga motionärer inom sociala medier. Många 

började blogga och skriva krönikor öppet om hur hälsotänket hos dem själva förändrades till 

något ångestfyllt när de ständigt matades med andras hälsouppdateringar inom sociala 

medier. Lika många var de som i kommentarsfält, i artiklar och blogginlägg som svarade på 

kritiken och såg det som extremt upprörande att vissa väljer att se hälso-inspirationen som 

delgavs på sociala medier som något negativt (se ladydahmer.nu hälsohets – en osund 

fixering vid ”hälsa, andras eller sin egen”, dagen.se ”när hälsovågen blir till hälsohets”, 

eller sök hälsohets på google, twitter eller Instagram). 

 

Unga använder sig av sociala medier ungefär en tredjedel av sin vakna tid och är högst 

delaktiga i de trender som råder på nätet (Findahl, 2013, Ekström & Sandberg red., 2010). 

Avsikten med min studie är därför att se om och hur unga påverkas av hälsotrender på det 

mediala fenomenet Instagram. Genom att använda mig av ett språkligt och visuellt 

analysverktyg vill jag få fram det speciella innehåll som ungdomarna uttrycker på Instagram. 

Vad är det som de uttrycker som sanningar och vad anses normalt? 
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2 Tidigare forskning 
 
Jag kommer i avsnittet att behandla den forskning som jag ansett varit relevant för de 

huvudtemana som rör hälsa – självkänsla, vikt, mat, träning och konsumtion – men också hur 

sociala medier påverkar. Den tidigare forskningen bör ses som en underbyggnad av studiens 

huvudfråga och som en genomgång av den forskning som finns runt ämnet. Jag inleder med 

att belysa barn- och ungdomsforskningen och synen på ungdomars aktörskap och kroppar.  

2.1 Barn- och ungdomsforskning 
 
James (2004) menar att vi måste förstå vad det är vi förenklar i det välanvända begreppet 

barndom och reda ut begreppets betydelse och svårigheter. Barn har länge varit objekt för 

forskning, det som är nytt är hur akademien engagerar sig för att se ur barns perspektiv och 

öppnar upp för nya vägar inom barndomsforskningen. Inom psykologin har barn setts som 

ofullständiga individer som kategoriserats utefter vad de kan eller inte kan. Barnet sågs som 

ett ”social becoming”, det vill säga som en ofullständig person som var på väg till att bli 

vuxen och fullständig (James, 2011). Phillippe Ariés (ref i James, 2004) menade däremot att 

barndom inte endast kan bestämmas av barnets biologiska utveckling. Det nya paradigmet 

innebär en förståelse över att barns och ungdomars känsla av att växa upp bestäms av både 

kultur, kontext och tid. Barndomsbegreppet blev öppet för tolkning, istället för tidigare då det 

oproblematiskt innebar en bestämd fas i en människas liv. Prout och James (1990) menar att 

barndom som en tolkningsbar variabel inom social analys inte kan skiljas från andra variabler 

så som kön, klass och etnicitet etc. Exempelvis behandlas barn olika inom olika kulturer och 

vårt sätt att uppfostra barn och ungdomar i den västerländska kulturen är inte applicerbart på 

individer i samma ålder i andra delar av världen. Därmed kan barndom ses som socialt och 

kulturellt konstruerad (James, 2004). Barn är inte heller passiva individer som anpassar sig 

oproblematiskt efter vuxnas önskemål. De är snarare aktiva deltagare i utformandet av 

”barnet” som social konstruktion (Prout & James, 1990).  

2.1.1 Ungas aktörskap och kroppar 
 
Som jag nämnde, utgår jag från att barn, unga och vuxna är konstruerade kategorier som 

existerar i förhållande till varandra. Jag väljer att se ungdomar som en socialt situerad 

kategori, men menar att en avgörande del i konstruktionerna är kroppen och biologiska 

faktorer, och att det är på grund av kroppen och vissa ofärdigheter som vi ser ungdomar som 
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en social kategori som kan skilja sig från vuxna. Fingerson (2011) har i sin forskning och i 

utvecklandet av sin teori om aktör-/agentskap och kroppen, försökt fylla den avsaknad i 

forskningen som finns gällande hänsyn till barn och ungas kroppar och den del som 

kropparna utgör i skapandet av barn, unga och vuxna som sociala konstruktioner. Exempelvis 

menar Fingerson (2011) att termerna som används för barn och unga baseras på deras ålder 

och kapaciteten av deras kroppar. Genom att förstå hur barn och unga, men framförallt unga i 

denna studie, socialt upplever sina kroppar kan vi komma närmare fler aspekter av deras 

vardagsliv. Vi kan förstå hur deras aktörskap formas, hur de använder sig av olika 

maktpositioner, hur de konstruerar sin sociala omvärld och hur de definierar varandra utifrån 

kategorier som exempelvis kön och ålder och hur kroppen är en del av källan till aktörskap i 

vardagen (Fingerson, 2011). 

Barn är tidigt väl medvetna om sina kroppar – de jämför sin längd och försöker att 

hålla sig inom den ”smalhet” som anses kulturellt normal genom att jämföra sig med andra 

och upptäcka eventuella skillnader (James, ref i Fingerson, 2011). Mellan könen finns även 

en skillnad i hur kroppen används som en källa för makt och kontroll. Pojkar lär sig att vara 

kroppsligt självsäkra och att deras kroppar är en form av symbol för styrka och mod, medan 

flickor tvärtom lär sig att deras kroppar är ”sköra” och har en avsaknad av den makt som 

pojkar har. Maskuliniteten och femininiteten blir att stå i opposition till varandra. Det 

förekommer exempelvis ofta termer som ”pussy” och ”liten flicka” bland manliga atleter och 

idrottsmän för att antyda att någon av manligt kön saknar styrka eller ”tuffhet”. Män bör 

istället vara aggressiva, tuffa och starka. Språkanvändandet av femininiteten som underlägsen 

maskuliniteten poängterar de sociala maktskillnaderna mellan flickor och pojkar, 

reproduceras vidare i generationer genom den kroppsbaserade interaktionen könen emellan 

(Fingerson, 2011).  

 När det kommer till hälsa, kropp och aktörskap kan sjukdomar ha avgörande 

konsekvenser för ungas sociala liv. Christiensen (ref i Fingerson, 2011) menar att kroppen ses 

ur en social kontext. Exempelvis kan en förkylning vara mer än bara en kroppslig åkomma - 

den är även något som stör de vardagliga sociala rutinerna och får därför ett socialt fokus. 

När det handlar om fysisk hälsa och mat påverkar samhällsstrukturen barn och unga deras 

möjlighet till påverkan på matval och motionsvanor. Valmöjligheten till den formen av hälsa 

blir en fråga om klass, där medelklassens barn och unga med större sannolikhet är 

involverade i idrott och sport. Arbetarklass har en betydligt mer begränsad möjlighet med 

tanke på finansiella svårigheter och osäkra boendeformer. Lupton (ref i Fingerson, 2011) 
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menar att kroppsvikt är särskilt knuten till klass, där den smala, tonade idealkroppen är ett 

privilegium tillhörande medelklass och överklass – vilka har råd och tid att spendera på att 

forma sina kroppar. Även om, vilket Fingerson (2011) nämner, denna typ av forskning är 

gjord på vuxna har barns inflytande på hushållets hälsovanor aldrig varit större än inflytandet 

är idag och unga är idag relativt självständiga i sina hälsovanor (Fingerson, 2011). 

2.2 Sociala medier och konsumtion 
 
Lövheim (2011) har i sin artikel om unga kvinnors bloggande och deras kommunikation med 

sina läsare, valt ut de 20 populäraste bloggarna av 185 stycken. Ålderspannet för 

bloggerskorna i Lövheims studie var satt mellan 18-28 år och analysmetoden bestod i en 

kombinerad kvantitativ och kvalitativ analys för att se karaktäristika i form av strukturer, 

innehåll och syften med bloggandet hos informanterna. Lövheim (2011) menar att 

ungdomarna använder sig av olika strategier i sitt bloggande för att bli sedda och 

hörsammade. Bloggarnas omfattande popularitet bland andra ungdomar gör att de genom 

bloggandet kan förmedla sina egna åsikter och sina värderingar ut till en bred publik. Läsarna 

av de populära toppbloggarna förväntas vara i ungefär samma ålder som bloggerskorna 

själva, men på grund av deras popularitet menar Lövheim (2011) att bloggen även når ut till 

en bredare publik än så. Lövheim (2011) menar således att de populära bloggarna har effekt 

på samhällsutvecklingen, dess normer och till både bloggares samt läsares identitetsskapande. 

I Lövheims (2011) analys framgår det att bloggerskorna inte producerar några feminina 

normer även om man hade kunnat tro det på grund av medias stereotypa bild av unga kvinnor 

som bloggar. Lövheim (2011) menar snarare att bloggerskorna försöker utmana normer och 

diskurser genom sitt eget språkanvändande och sina bilder. Det finns även andra aspekter av 

toppbloggarna. Många av dem försörjer sig på sin blogg genom att göra reklam för vissa 

produkter och få många besök på blogginläggen som kan generera deras inkomst. Företag ser 

stora kommersiella möjligheter i bloggarnas goda kontakt med sina läsare och utnyttjar denna 

för att sälja sina produkter (Lövheim, 2011). 

 

Ekström och Sandberg (red.) (2010) har i rapporten Reklam funkar inte på mig undersökt 

genom ögonrörelsemätning och intervjuer hur tonåringar agerar vid datoranvändande, hur de 

reagerar på reklam och vad det är som de egentligen möter när de använder sig av internet. 

Ekström och Sandberg (red.) (2010) menar att det inte finns någon fördjupad forskning på 

området om hur barn och ungdomar hanterar reklamen som förekommer på nätet. Reklamen 
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kan vara subtil och svår att se därför att den ofta saknar en markering som talar om för 

mottagaren att det är reklam. Dessutom kläs reklamen ofta in i olika spel, tävlingar, lotterier 

och annan typ av underhållning vilket gör det ännu svårare för ungdomar och barn att direkt 

notera att det handlar om reklam (Ekström & Sandberg red., 2010). Ekström och Sandberg 

(red., 2010) redovisar olika typer av marknadsföringsformer där exempelvis Ghost Chatting 

innebär att en person agerar på uppdrag av ett företag som en privatperson, som helt enkelt 

rekommenderar företagets produkter till sina läsare, på exempelvis sin blogg. I rapporten 

framkom även att medieanvändandet var en integrerad del övriga fritidsintressen så som 

exempelvis träning (Ekström & Sandberg red., 2010). I den vetenskapliga tidskriften Lancet 

presenterar Sally Casswell (2009) hur alkoholreklam faktiskt påverkar ungdomar till att 

dricka mer när de kollat på uppmuntrande alkoholreklam. Ekström och Sandberg (red., 2010) 

menar att reklamen skulle kunna ha samma verkan på barn och ungdomar vad gäller andra 

beteenden. Oron i Ekströms och Sandbergs rapport handlar främst om en hälsodiskurs som 

visar på barn som blir mer stillasittande och överviktiga, samtidigt som 

kommersialiseringsdiskursen breder ut sig i form av en tilltagande marknad och en 

utbredning av sociala medier som även får bära skulden. Slutsatsen av ungas omfattande 

medieanvändande var att de trots allt inte hade tillräcklig kunskap eller kritisk hållning till 

reklam som finns inom sociala medier och att de blir påverkade av reklamen. 

 

Ambjörnsson (2004) analyserar i sin avhandling hur unga gymnasietjejer konstruerar genus, 

och hur ungdomstidningar som Frida och VeckoRevyn ”gör om” ”vanliga” tjejer till tjejer 

med vackra och eftersträvansvärda utseenden och hur det i sin tur kan påverka unga tjejers 

identitet. Upplägget om att ”göra om” sig själv eller någon annan är något som genomgående 

används inom populärkulturen både för unga människor och för vuxna tittare, bland annat 

genom tv-program som ”Biggest Loser”, ”Du är vad du äter” och ”Go Kväll” med flera. På 

det här sättet, med omvandlingsprogram och stor uppmuntran vid attraktiva utseenden, lär sig 

unga hur viktigt det är att se bra ut och försöka vara den bästa versionen av sig själv. 

Ambjörnsson (2004) deltar själv i de unga tjejernas vardag som består av att skapa ett socialt 

värde genom att vara ”någon” och hitta feminina attribut till sin identitet. 

 

Medie- och kommunikationsforskaren Gunilla Jarlbro (2006) har i sin genuspresentation av 

olika mediala kanaler sett hur kvinnor och män framställs på olika sätt beroende på sin 

könstillhörighet. Jarlbro (2006) gör en analys av de svenska tidningarna Fitness och Runner – 
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två träningstidningar men med olika fokus. Tidningarna reproducerar könsstereotyper som 

tyder på att män tränar för prestanda medan kvinnor tränar för sitt utseende. Trots kvinnor 

inom idrottsvärlden med framstående resultat, så finns alltid jämförelsen till mannen där, 

eftersom mannen är normen.  Representationen av den maskulina och feminina könsrollen 

finns ständigt närvarande i media (Jarlbro, 2006). 

Kennedy och Pappa (2011) har ingående studerat den diskursiva konstruktionen av 

träning och hälsa i kvinnoriktade hälso- och fitnessmagasin.  Magasinen, ofta populära 

sådana, exemplifierar en träning som, om det utförs på rätt sätt - utlovar en snygg, ”fit & 

slim” kropp som är attraktiv och som, först då, kan fånga en mans intresse (Kennedy & 

Pappa, 2011). Magasinen normaliserar en specifik kroppstyp genom att länka ihop skönhet 

med hälsa. Att se bra ut blir ett kvitto på att ett hälsosamt liv efterlevs och leder därmed till 

att människor ser det som något eftersträvansvärt (Kennedy & Pappa, 2011).  Magasin som 

riktar sig till unga tjejer innehar ungefär samma innehåll, med tips om hur de kan forma sig 

själva för att fånga drömkillens intresse. Kennedy och Pappa (2011) använder sig av 

Foucaults syn på diskurs och diskursanalys i studien av 34 olika magasin och tidningar 

riktade till kvinnor som berörde livsstil, dieter, hälsa och fitness och hur de reproducerar 

vissa typer av ”sanningar”. Det visade sig att omslagen och rubrikerna till magasinen gav 

läsaren stora förhoppningar om hur lätt det skulle vara att förändra sig själv till ett 

hälsosammare liv, medan innehållet i magasinet snarare handlade om hur svårt det egentligen 

är att nå hälso-målen och om den långa vägen att nå dit. Många artiklar i magasinen drog 

även skämt på läsarens bekostnad, som exemplet med en bild på en tjej med en rosa hantel 

och pratbubblan ”Vadå? Måste jag även lyfta den där saken?”. Magasinens innehåll vinklades 

på ett sätt som antog att läsaren är lat, hopplös men i behov av att gå ner i vikt, till skillnad 

från omslagen som uttryckte att läsaren hade stora möjligheter att lyckas med magasinets 

enkla metoder.  

Fagerström och Nilson (2008) menar att vi ständigt påverkas av media i form av tv, 

tidningar, internet, radio och ute i samhället. Budskapen från dessa källor – oavsett om det är 

program eller reklam – påverkar oss och bidrar till delar av vårt identitetsskapande. 

Fagerström och Nilson (2008) menar vidare att vi ofta inte uppfattar intrycken från 

ovanstående källor som objektiva eller neutrala, eftersom vi samtidigt påverkas av den 

kontext som vi själva lever i. Kontexten, eller bruset, som omger oss avgör till viss del vilka 

delar av budskapen som vi väljer att undermedvetet eller medvetet att lyssna till. Även hur vi 

sedan kommer uppfatta och hantera budskapen och hur de påverkar oss fortsättningsvis samt 
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i hur vi väljer att hantera ny information påverkas av vår kontext (Fagerström & Nilson, 

2008).  

Genom olika typer av medier presenteras heteronorma könsrollsmönster där vi lär oss 

hur våra ideal bör se ut och idealen förs sedan generationsvis vidare. Vi får genom gamla 

könsrollsmönster och dess spridning, bland annat genom media och äldre generationer, lära 

oss att det kvinnliga kroppsidealet är en kropp med lätt tonade muskler, nästintill obefintligt 

med kroppsfett men ändå med välsvarvade kurvor vid bröst och höfter. Idealen är lätta att 

skönja från till exempel mode- och filmbransch där kvinnorna ofta ser ut som beskrivningen 

ovan, som prinsessor, medan männen, som hjältar eller prinsar, bör ha stora synliga muskler, 

V-formad kropp med brett axelparti och lite fett (Fagerström & Nilson, 2008). 

 

Haas, Pawlow, Pettibone och Segrist (2012) har i sin studie haft för avsikt att testa det 

resultat som många tidigare studier har funnit runt medias smal-ideal och negativa 

kroppsuppfattningar hos kvinnor. Testet gick ut på att 160 kvinnor uppdelade i två grupper 

fick olika bilder, beroende på grupp, visade för sig under en tidsperiod. Grupp ett fick se 

bilder föreställande kvinnor med ”idealkroppen”, medan den andra gruppen fick se både 

”vanliga” kroppar och ”idealkroppar” med förklaringar om hur media påverkar våra 

uppfattningar. Den andra gruppen upplevde positiva förändringar på synen av sin egen kropp, 

självkänsla, sexuella attraktivitet och vikt efter testet. De positiva förändringarna gällde både 

normal- och överviktiga kvinnor (Haas m.fl., 2012). Att studier har visat att idealbilder på 

smala kroppar har en negativ effekt på vår kroppsuppfattning och självkänsla är allmänt känt 

- det som är intressant med denna studie är att den visar att bilder på oretuscherade, vanliga 

och olika kroppar rentav kan förbättra vår självkänsla och kroppsuppfattning och gör oss 

positivt inställda till vår egen attraktion (Haas m.fl., 2012). 

En studie gjord i Schweiz av Knauss, Paxton och Alsaker (2008), där både tjejer och 

killar deltog, visade att tjejer skämdes mer över sina kroppar än killar, och att tjejerna var mer 

kroppsmedvetna än killarna i studien. Den kvantitativa enkätstudien omfattade 791 tjejer och 

819 killar i åldrarna 14–16 år. Tjejerna var missnöjda med hur deras kroppar såg ut, och hade 

en mer objektifierad syn till sina kroppar än vad killarna i studien hade till sina kroppar. 

Killarna tog inte till sig mediernas kroppsideal på samma sätt som tjejerna och uppfattade 

inte heller i lika hög grad påtryckningar från media. Även fast både killarna och tjejerna i 

studien inte hade något signifikant skiljande BMI-mått, var ändå tjejerna de som var mest 

missnöjda med sin vikt. Knauss, m.fl. (2008) förklarar tjejers mer objektiva perspektiv på sig 
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själva med media och reklamens objektiva framställningar av den sexualiserade 

kvinnokroppen. Författarna menar vidare att denna framställning kan ha negativa effekter på 

tjejers självkänsla, orsaka ätstörningar, depressioner och förvrängd eller negativ kroppsbild 

(Knauss, m.fl. 2008). Även om tjejer influeras av medias idealbilder i högre grad än killar, 

betyder inte det att killarna inte påverkas. De påverkas, men jämför inte sig själva med 

idealbilderna i samma utsträckning som tjejerna gör (Knauss, m.fl., 2008). Murnen, Smolak, 

Mills och Good studie från 2003 visade på liknande resultat, där barn mellan 6 till 12 år fick 

se bilder på smala, sexiga kvinnor och starka, muskulösa män. Både flickor och pojkar som 

tenderade att redan innan studien ha en låg självkänsla och osäker identitet, valde att jämföra 

sig med den mediala idealbild som fanns för respektive kön (Murnen m.fl., 2003). 

I den kvalitativa studien ”Body Image” gjord av Grogan och Richards (2002) fick 

killar och unga vuxna män i åldrarna åtta till 25 år ingå i fem olika fokusgruppsintervjuer 

indelade efter ålder. I intervjuerna framgick det att idealmannen och attraktiva mannen var 

mesomorf, det vill säga naturligt stark med en typisk manlig fysik där musklerna skulle vara 

synliga och utstråla en ”fit looking” kropp, utan att vara för muskulös. Kroppen beskrevs som 

hälsosam. Framförallt var det den äldre fokusgruppen, 25-åringarna, som såg bodybuilders 

och extremt muskulösa män som överdrivna eller besatta. I alla fokusgrupper fanns en rädsla 

för att väldigt stor muskelmassa skulle omvandlas till fett när de blev äldre. Övervikt och 

fetma framgick i alla fokusgrupper som något som inte var önskvärt eller som var ohälsosamt 

- och att träning, framför dieter, var mest effektivt för att gå ner i vikt. Studien visade att män 

både fokuserar på funktion och utseende vad gäller deras kroppar. En vältränad och fit good 

looking-kropp innebar för männen mer makt och självförtroende i sociala situationer.  

Krahe och Krause (2010) studerade hur kvinnors matintag påverkades av att 

reklambilder med modeller med olika kroppsform presenterades för dem. Kvinnorna som 

deltog i studien var till största del normalviktiga. Två personer räknades som underviktiga 

enligt BMI och en person som överviktig. Reklam med smala modeller som visades för 

kvinnorna påverkade dem i den grad att de själva valde att äta light-produkter framför vanliga 

matvaror. Framförallt påverkades de kvinnor som inte hade fasta mattider och de kvinnor 

som redan var mer återhållsamma och kontrollerade höll fast vid det oavsett reklammodellens 

kroppstyp (Krahe & Krause, 2010).  

 

Parviainen (2011) analyserar fitnessindustrin i form av ett sportmärke (eller brand) - som 

Marja Putkisto (MP) - och hur märket breddar sig på marknaden, genom att skapa en 
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igenkänningsfaktor till MP hos sina kvinnliga användare samt utger en känsla av 

”empowerment” till sina klienter genom produkterna. Marknadsföringen sker genom 

licensbaserade fitnessinstruktörer som använder sig av MP produkter, menar Parviainen 

(2011), och har skapat en ny form av hierarki mellan fitness-utövare och snarare minskat 

expertisen inom fitnessindustrin än ökat den. Användandet av märket hos instruktörerna 

riskerar att skapa en illusion av kunskap som ibland inte finns. Franchise-modellen, där 

företag som exempelvis MP sponsrar utövare inom sin genre, har istället skapat en 

omfattande marknad för fitnessföretag, där konkurrens ligger mellan företagen och ner på den 

sponsrade individen och dess utförande av fitness, som måste bevisa att de är värdiga märket 

(Parviainen, 2011).  

 

Willett (2008) har i sin studie undersökt hur relationen mellan samhällsstrukturers 

kommersiella innehåll och unga – tjejers i studiens fall - aktörskap samspelar inom sociala 

medier, det vill säga hur unga skapar sin identitet genom konsumismen. Willett (2008) 

använder sig av Giddens syn på det reflexiva självet – iden om hur vi hela tiden arbetar med 

och reflekterar vår identitet. Tillsammans med Giddens använder sig Willett (2008) också av 

Foucaults teori som ser diskurser som producenter av subjektspositioner och specifika 

maktrelationer. Willett (2008) menar att ungas identitetsskapande och användande av sociala 

medier lämpar sig utmärkt för de kommersiella ändamål som finns. Exempelvis publicerar 

bloggare sin favoritmusik, favoritkläder i sin profilinformation på sina bloggar eller i inlägg. 

Att visa upp sina attribut, som föregående exempel, är centrala delar av att skapa sin identitet, 

men utgör även en stor kommersiell aspekt. Företagen försöker ständigt hitta unga för att 

genom dem marknadsföra och sälja sina produkter. Willett (2008) menar dock att ungas 

aktörskap är tydligt närvarande då marknaden inte går rakt uppåt på det sätt som företagen 

skulle önska, eftersom unga exempelvis aktar sig för det som klassas som ”mainstream” eller 

det som marknadsförs som ”coolt” och så vidare. Blir något ”mainstream” skyndar sig unga 

för att gå vidare och hitta nya sätt att markera sin identitet. Genom att se konsumismen 

genom Foucaults teori om identiteten som socialt konstruerad och strukturers starka påverkan 

på människors val, är det möjligt att se konsumismen som högst delaktig i människors 

identitetsskapande – delaktig i hur människor väljer att presentera sina identiteter och 

svårigheten i att välja bort själva konsumtionskulturen. Tjejerna i denna studie presenterade 

sig själva som starka individer med bra självförtroende. Individualiteten och självsäkerheten 

var deras indikatorer på ett oberoende av manipulativ media, reklam, kompisar eller föräldrar. 
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Willett (2008) påpekar dock att de ”fria” och ”öppna” utrymmena som gav unga en känsla av 

oberoende bevisligen inte är så fria och öppna, då miljöerna styrs diskursivt och kulturellt. 

Willett (2008) menar även att det är viktigt att känna igen diskurserna för autonomi och 

individualism i dessa fall, då de krockar med behovet att tillhöra ett umgänge och att se hur 

även umgängen styrs diskursivt. Det individuella ansvaret att vara nöjd och säker på sig själv 

är en del av ”teknologin av självet”, eftersom det är eftersträvansvärt i samhället att som 

medborgare ha självdisciplin, vara säker och ha ett bra självförtroende (Willett, 2008).  

Willett (2008) menar att ungas identiteter online inte bara kan ses som ett aktivt engagemang, 

utan måste ses i relation till de strukturer som omger dem och som faktiskt frambringar 

engagemang, däribland den riktade konsumismen till unga.   

2.3 Träning – tämjandet av kroppen 
 
Gymmens och fitnesscenternas ”ideologi” verkar för att försöka få människor att höja sina 

yttre och inre förmågor, mot ett gymkort för en summa pengar, och att först då få möjligheten 

att bli nöjda med sig själva och sitt utseende. Kroppen ses som ett projekt som bör omformas 

till något mer socialt accepterat, till något som kan bidra till en roligare livsstil, särskilt med 

en känsla av att vara attraktiv (Eriksson, Baigi, Marklund & Lindgren, 2008). En negativ 

kroppsbild och därmed negativa känslor runt sig själv uppstår, som tidigare påtalat, även när 

människor jämför sig med varandra och med kroppsidealen som är satta av samhället 

(Eriksson m.fl., 2008). Eriksson, m.fl. (2008) riktade kritik till gymmens framställningar och 

pådrivningar på sina medlemmar om en ung vältränad kropp som motsvarade de manliga 

eller kvinnliga idealen, i deras studie om Bratmans Ortorexia-testets funktion och hur det 

därigenom är möjligt att upptäcka Ortorexi. Den svenska studien gick ut på att se hur några 

av gym-centernas medlemmarnas träningsfrekvens såg ut i förhållande till ålder och till andra 

former av hälsotest (SPAS och SATAQ). Ortorexia nervosa är en form av ätstörning som 

innebär ett fanatiskt hälsotänk som ofta uttrycks genom överdriven träning och överdrivet 

ätande och planerande av hälsosam mat. Ortorexi förekommer oftare bland de som tränar och 

utför en aktivitet där fokus ligger på vikt och utseende. Resultaten på testen skilde sig mellan 

kvinnor och män, bland annat därför att kvinnors och mäns idealkroppar ser olika ut och 

därför får olika fokus även i gym-världen (Eriksson m.fl., 2008). Eriksson m.fl. (2008) menar 

att ytterligare studier på ortorexiatestets funktion måste utföras i förhållande till andra 

variabler för att kunna utreda dess tillförlitlighet.  
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 Alan M. Klein (1993) har i sin etnografiska studie, där han varit deltagande 

observatör på olika gym för tävlande bodybuilders, analyserat konstruktionen av genus och 

framförallt maskuliniteten. Det han såg hos männen var i många fall någon form av ”issue”, 

endera tidigare i uppväxten eller liknande, där en muskulös kropp på något sätt fick 

kompensera. Klein (1993) menar att bodybuilding och muskelbygge har olika innebörder för 

män och kvinnor. Kvinnor saknar den historiska bakgrunden till det maskulina idealet om att 

ha en muskulös kropp. För männen handlar det om att vara maskulin för att inte stigmatiseras 

för avsaknaden av muskler. Kvinnliga bodybuilders brottas istället med sociala normer och 

den negativa responsen deras muskulösa kroppar framkallar, när de inte motsvarar de 

samhälleliga kvinnliga heteronormerna. Men det är dock inte heller något avståndstagande 

från att inte attrahera det motsatta könet, då problemet löser sig själv när de på gymmet 

umgås med ”likasinnade”. Trots både männens och kvinnornas önskan om en muskulös 

kropp ser reklamprodukter olika ut. Männens produkter gestaltar sig som hårda och tuffa – 

som om män är bestar som behöver tämjas – medan kvinnornas produkter, som exempelvis 

en t-shirt med tryck som tar form av en siluett med timglas-formad kropp i en sexig och mjuk 

pose (Klein, 1993). Klein (1993) menar att genuskonstruktionerna reproduceras även i den 

tuffa gym-miljön, och att maskuliniteten med muskler är norm för männen. 

2.4 Vikt som socialt stigma 
 
Strauss och Pollack (2003) menar att överviktiga och feta människor marginaliseras socialt i 

samhället. I deras tvärstudie valde de att se hur överviktiga och feta människor i åldrarna 13-

18 år omnämns i sociala nätverk av jämnåriga (Strauss & Pollack, 2003). Studien visade att 

de överviktiga tonåringarna tenderade att få färre omnämnanden än vad de jämnåriga men 

normalviktiga fick, trots att både de överviktiga och normalviktiga skrev upp ungefär lika 

många personer på sina listor, över vilka de kallade vänner. Konsekvensen, menar Strauss 

och Pollack (2003) blir att överviktiga och feta unga människor tenderar att bli socialt 

isolerade och utanför gemenskapen i samhället. Studien visade även att vissa faktorer var 

betydelsefulla för att få omnämnanden – de med fler omnämnanden såg mindre på tv, deltog i 

fler sportsammanhang och andra sociala sammanhang – än de som fick färre med 

omnämnanden oberoende av vikt (Strauss & Pollack, 2003).  

Rich, Evans och De Pian (2011) har baserat sin studie på datainsamling från åtta 

grundskolor i England samt från 90 intervjuer från elever och personal. De har sett hur unga 

tjejer har ett komplext förhållningssätt till hälsa och vikt. Tjejerna ställs inför kraven att vara 
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hälsosamma och smala, men inte för smala, genom media. Analysen visade att ofta var 

idealen för svåra att nå och samtidigt paradoxala. När det kom till den fysiska aktiviteten 

utfördes den övergripande som en aktivitet för att förändra kroppen efter kulturella mål, 

istället för att se den fysiska aktiviteten som en rolig aktivitet i rörelse. Den i skolan 

uppmärksammade fysiska kroppen kunde ses som ett upphov till diskriminering om eleverna 

inte kände att de passade in och fokus på kroppen i sin tur kunde vara en potentiell startpunkt 

för sjukdomar som inkluderade störda förhållningssätt till mat, fysisk aktivitet och till sin 

egen kropp (som ortorexi, anorexi med flera) (Rich, m.fl. 2011).   

Vander Wal och Thelen (2000) gjorde en kvantitativ studie med 526 grundskole-

elever som endera var feta eller tillhörde den genomsnittliga viktkurvan för elever i samma 

åldrar. Syftet med studien var att jämföra elevernas matintag beroende på kön, 

grundskoleklass (lower/upper elementary school) och om de var feta eller tillhörde 

genomsnittet.  Studien visade att de feta barnen löpte större risk att anamma ätstörda 

förhållningssätt till mat, än genomsnittet, bland annat därför att jämnåriga elever reagerade 

negativt på deras övervikt. Men även de genomsnittliga eleverna visade på missnöje med sin 

vikt och använde sig av viktkontrollerande praktiker. Tjejerna i studien ansågs löpa störst risk 

för ätstörningsproblematik jämfört med killarna (Vander Wal & Thelen, 2000). 

 

Groven, Solbraekke och Engelsrud (2011) påpekar att övervikt generellt presenteras som en 

stor epidemi i västvärlden och att professionella inom bland annat medicinen ständigt 

påminner om att människor bör röra på sig, samt undvika att gå upp i vikt. Samtidigt blir 

överviktiga människor beskyllda för att vara överviktiga just för att de skulle sakna 

självkontroll eller kunskap om mat och träning (Groven, m.fl. 2011). Berry (2008, ref i 

Groven m.fl, 2011) poängterar att denna hysteri om att förändra kroppen genom träning och 

få en ”healthy looking body” främst handlar om ett kommersiellt syfte. I Groven m.fl (2011) 

studie följdes ett antal överviktiga vuxna kvinnor i ett år för att regelbundet intervjua dem om 

deras upplevelser av träning. Det framgick av studien att kvinnorna kände sig uttittade och 

mådde dåligt innan de skulle iväg till gymmet, på grund av andras blickar. Även jämförelser 

med andra på gymmet bidrog till negativa känslor och funderingar på om de hade en sämre 

”mental styrka” än andra. Det som fick dem att fortsätta var målet att gå ner i vikt och vara 

hälsosam, men träningen i sig upplevdes varken som rolig eller underhållande. Kvinnornas 

perspektiv på hälsa blev synonymt med tvång – där en smal och vältränad kropp visade på 
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styrka, god funktion och en framgångsrik person – vilket var viktigt för den individuella 

självpresentationen (Groven, m.fl. 2011). 

Crocker, Cornwall och Major (1993) kvantitativa studie visade också att övervikten 

bidrog till sämre självkänsla på grund av att personen endera inte var medveten om stigmat 

runt övervikt och de negativa konsekvenserna, eller för att de tror att deras övervikt har 

negativa konsekvenser vilket bidrar till att följderna ofta blir densamma. Crocker m.fl. (1993) 

kunde se att kvinnor som fick negativ respons från män, tillskrev sin vikt orsaken till de 

negativa konsekvenserna. Trots att kvinnorna var medvetna om stigmat runt övervikt, drog de 

ingen parallell om att det handlade om diskriminering, som många inom andra stigmatiserade 

grupper gör (Crocker m.fl. 1993). 

 

Azzarito (2009) drar nutidens ”fetmafobi” och den rådande viktordningen till att också bli en 

fråga om hudfärg och klass, där den västerländska smala vita kroppen ses som ett ideal, 

framförallt för alla kvinnor. För männens del är inte kroppen ”rasificerad” på samma sätt som 

för kvinnor, då männen istället bör vara tuffa och muskulösa. Hudfärgen har sina rötter i en 

fråga om klass där framförallt den vita överklassen åt den typ av mat som ansågs vara mest 

hälsosam. Lägre samhällsklasser omfattas i högre grad av otrygga stadsdelar, färre med 

samhällsresurser och därmed ett lägre intresse och sämre möjligheter för fysisk aktivitet som 

hälsofrämjande. Tiden, kunskapen och pengarna som krävs för att nå idealbilden finns inte 

representerad inom alla klasser och områden (Azzarito, 2009). Azzarito (2009) menar att våra 

kulturella ideal är ett resultat av stigmat av Den Andra (det vill säga den med lägre 

klasstillhörighet, mörk hudfärg, övervikt etc.) och att skolors interventionsprogram för att 

förbättra hälsan hos unga, snarare upprätthåller klasskillnaderna. 

2.5 Viktstudier och kritik till BMI-måttet 
 
Jutel (2009) har i sin studie utforskat den medicinska vetenskapens position över övervikt och 

fetma. Jutel (2009) börjar med presentera övervikt och fetma historiskt, då den överviktiga 

kroppen snarare ansågs tyda på välstånd och hälsa. Analysen fördjupar sig i hur den 

överviktiga kroppen har kommit att betraktas som ett sjukdomstillstånd, och berör därför 

också hur kroppen har kommit att rymma socialt värde för varje enskild individ. Jutel (2009) 

poängterar att vikten på vågen enbart är en siffra, men en siffra med mycket makt. På samma 

sätt som när timglas-kroppen var idealet, har idealet idag ”fångats i standard från BMI, 

hälsopolitik och produktförsäljning” (Jutel, 2009:74). 
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Bellocco, Congqi, Weimin och Lagerros (2010) har i sin longitudinella metastudie 

gjort jämförelser av resultat från enkätundersökningar som utforskat förekommande 

dödlighetsrisker vid normalvikt, övervikt och fetma vid tillfällen med nästan tio års 

mellanrum.  BMI är det mått som används överlägset inom forskning vid viktfrågor överlag, 

men särskilt vid övervikt och fetma. Problematiskt är dock att BMI-måttet inte skiljer på 

kroppsvolym av fett och kroppsvolym av muskler, vilket gör att en vältränad kropp, enligt 

BMI-måttet felaktigt kan anses vara överviktig eftersom muskler väger mer än fett, något 

som Bellocco m.fl. (2010) framför kritik mot enkätstudier som baserar sin forskning på 

endast BMI-måttet, då måttet kan vara missvisande.  

Genom att även inkludera att mäta kroppen runt midjan, samtidigt som man tar BMI, 

menar Bellocco m.fl. (2010) att resultaten av övervikt blir mer pålitliga, och de fann i sin 

studie med hjälp av en kombinerad metod av BMI och mätning runt midjan - att en ökad 

midjeomkrets självständigt kan vara en påtaglig risk för diabetes typ 2. Men det visade sig 

även att en marginell övervikt enligt BMI-måttet i högre ålder innebar en lägre dödlighetsrisk 

än i den grupp med normalt BMI. Gulsvik m.fl (ref i Bellocco m.fl. 2010) fann i sin studie att 

ett lågt BMI bland äldre människor var en självständig dödlighetsrisk. Ökad dödlighetsrisk 

fanns i fallen med både lägre BMI (under normalvikt) och vid väldigt höga BMI-värden i 

samband med fysisk inaktivitet. Studien visade även att resultaten av fetma inte förändrades 

av ökad fysisk aktivitet bland deltagarna (Bellocco m.fl. 2010), något som är ganska 

förvånansvärt eftersom det inte sällan genom media och i vardagliga samtal inte sällan pratas 

om träning och viktnedgång. Övervikt och fetma samt fysisk inaktivitet visade sig även vara 

självständiga dödsrisker (Bellocco m.fl. 2010). Som tidigare har nämnts och som är en viktig 

punkt i studien, är att BMI utan alternativa mätningar, inte ses som tillförlitlig (Bellocco m.fl. 

2010). 

 

Flegal, Kit, Orpana och Graubard (2005) har i sin metaanalys av 97 kvantitativa studier - som 

alla undersökt dödlighetsrisken för övervikt/fetma jämfört med normalvikt, enligt BMI-

måttet publicerade i databaserna PubMed och EMBASE - analyserat studieresultaten för att 

jämföra dödlighetsrisken i kategorin normalviktiga jämfört med kategorin överviktiga/feta, 

samt kategorierna med lättare övervikt, övervikt samt fetma. Flegal m.fl. (2005) börjar med 

att kritisera BMI-måttet bland annat för dess skiftande kategoriindelningar som använts i 

vissa studier, där vissa referensmaterial har verkat mer variabla än de som använt 

standardiserade kategorier, vilket medförde att vissa studier var svårare att jämföra än andra 
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(Flegal m.fl, 2005). Resultatet i Flegal m.fl (2005) metaanalys visade att övervikt och fetma 

som en gemensam kategori, i jämförelse med normalvikt, var en orsak till ökad 

dödlighetsrisk. Marginellt överviktiga och personer med fetma i skilda kategorier visade att 

de marginellt överviktiga inte hade någon ökad dödlighetsrisk, istället hade kategorin med 

marginell övervikt en lägre dödlighet än gruppen med normalviktiga (Flegal m.fl, 2005).  

2.6 Multifaktorella förklaringar till hälsa eller ohälsa 
 
Celsing Fåhreus (2012) har i sin populationsbaserade longitudella avhandling följt 671 barn 

och ungdomar från 1 år upp till 20 års ålder genom att ta del av hälsoprotokollsregister. 

Avhandlingen avser en studera förekomsten av övervikt/fetma samt att se eventuella samband 

mellan viktutveckling och kariesförekomst. Istället för att använda BMI på barn används 

måttet isoBMI för att kunna göra en både köns- och åldersanpassad indelning för barn 2-<18 

år, då det vanliga BMI-måttet främst är avsett för en vuxen kropp (Celsing Fåhraeus, 2012). 

Genom hälsokontroller inom svenska skolan har alla barn fått sin vikt och längd 

dokumenterade vid specifika viktkontroller. Celsing Fåhraeus (2012) ser utifrån sin analys att 

övervikt och fetma stigit hos tonåringarna. Celsing Fåhraeus (2012) menar vidare att orsaken 

till att övervikten och fetman ökar är multifaktorell, det vill säga att det beror på flera faktorer 

tillsammans. Huvudsakligen beror den ökande övervikten och fetman på tre olika orsaker – 

gener, felaktig kost och bristen på fysisk aktivitet. Den genetiska faktorn kan vara mer 

omfattande än vad man tror vid första anblick, människor kan nämligen i viss utsträckning 

ärva sitt ätbeteende och generna har påverkan på både födointag och på fysisk aktivitet, 

menar Celsing Fåhraeus (2012). Celsing Fåhraeus (2012) såg även i sin studie att barn och 

unga till föräldrar med övervikt eller fetma löper en större risk att själva drabbas av övervikt 

eller fetma, än om föräldrarna hade varit normalviktiga. Fetma har en omfattande ärftlighet 

genom genernas samspel, omgivningsfaktorer samt genom beteende (Celsing Fåhraeus, 

2012). Celsing Fåhreaus (2012) kom i sin studie fram till att viktutvecklingen inte behöver 

vara stabil från 5 års ålder till ung vuxen ålder, dock visade det sig att de som var överviktiga 

eller hade fetma vid 5,5 års ålder och 15 års ålder även var överviktiga eller led av fetma vid 

20 års ålder.  
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2.7 Sammanfattning 
 
I kapitlet har forskning presenterats utefter de temana som berör min studie.  

Fingerson (2011) menar att barn och unga lär sig använda sina kroppar för makt och 

kontroll utefter den sociala kontexten, exempelvis efter vilket kön de tillhör. Fingerson 

(2011) menar även att barn som aktörer i vår västerländska kultur har ett eget inflytande på 

matvanor och motionsvanor, i förhållande till rådande samhällsstrukturer. James (2004) 

menar att barn och unga är aktiva deltagare i utformandet av sin egen sociala kategori som 

barn eller ungdom. 

 

Den försämrade hälsoutvecklingen i Sverige och övriga västvärlden bland unga människor 

har dragit igång en omfattande oro, inte bara i Sverige, utan i världen (Groven, Solbrække & 

Engelsrud, 2011).  

Det har också visat sig att barn som är överviktiga tenderar att jämföra sig själva 

negativt med sina normalviktiga kompisar och utveckla ett stört förhållningssätt till mat 

(Vander Wal & Thelen, 2000) och istället dra sig undan aktiviteter där deras övervikt 

uppmärksammas (Strauss & Pollack, 2003). Den tydliga rädslan för övervikt och 

engagemanget för att förebygga övervikt och ohälsa verkar snarare öka risken för 

ätstörningar och psykisk ohälsa hos barn (Rich, Evans & De Pian, 2009), än att ge de 

överviktiga barnen en eftersträvansvärd hälsa på grund av en viktnedgång, vilken var den 

ursprungliga tanken. Även normalviktiga barn har en rädsla för att bli överviktiga, vilket inte 

sällan leder till ätstörningar och missnöje med sin egen kropp, men risken är högre hos barn 

som redan är överviktiga (Vander Wal & Thelen, 2000).  

 

Eriksson m.fl. (2008) menar att det finns stora risker med att vi ständigt blir påminda och 

påvisade om att vara hälsosamma. Risken finns att bland annat unga människor upplever 

både stress och ångest för att uppnå kraven för vad som är hälsosamt. Hälsotänket kan skapa 

en ohållbar situation där människor väljer att minska sitt sociala umgänge för att kunna träna 

och äta hälsosamt, eller där de undviker ”ohälsosamma” saker till den grad att det blir en 

negativ spiral som leder till depression, ensamhet eller ätstörning (Eriksson m.fl. 2008).  

Det stora medicinska intresset kring människors vikt tycks också kunna ifrågasättas. 

Celsing Fåhreus (2012) visar i sin studie att den överviktiga gruppen hade lägre dödlighet än 

den normalviktiga och den underviktiga gruppen. Den medicinska anledningen till varför 

medborgaren då ska hålla sig inom den normala viktkurvan kan därmed tyckas vara vag. 
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 Kritiken mot BMI-måttet i sig innefattar synpunkter mot de medicinska mått som 

används för att bedöma övervikt och fetma (se även Flegal m.fl., 2005). Bellocco, Chongqi, 

Weimin, Lagerros (2010) menar att det inte är möjligt att mäta övervikt utifrån den välkända 

BMI-skalan, eftersom BMI bland annat baseras på personens vikt. Genom vikten är det inte 

möjligt att se hur kroppens sammansättning ser ut – exempelvis väger muskelmassa mer än 

vad fett gör, och kan därmed ge ett felaktigt utslag för övervikt (Bellocco, m.fl., 2010). 

Kritiken är intressant särskilt med tanke på den samhälleliga fixering som finns runt 

viktminskningsprodukter och program som marknadsför sig genom att hänvisa till egna BMI-

tester som bland annat ska visa om personen som utför testet är hälsosam eller lever farligt, 

beroende på BMI-resultatet. Bellocco, m.fl. (2010) kritiserar måttet för att det ofta inte går att 

använda självständigt utan att ta hänsyn till andra omkringliggande faktorer, som ålder, 

aktivitet och arv. 

 

Den tidigare forskningen utgör en bas till det huvudområde som min studie behandlar, och 

jag kommer nu gå vidare till min egen studies syfte och frågeställningar. 

 

3 Syfte och frågeställningar 
 
 
Jag har som huvudsyfte att se hur unga människor påverkas av och påverkar normer inom 

hälsodiskursen. Genom Foucaults maktbegrepp har jag analyserat om, och i så fall, hur killar 

och tjejer skapar förväntningar på sig själva och andra i fråga om hälsa och träning.  

 

o Hur framställs och konstrueras hälsa av unga inom det sociala mediet Instagram? 

 

o Hur kan (ungas) hälsa som diskursiv praktik analyseras och relateras till ett 

samhällsperspektiv? 

 

Innan den teoretiska och metodologiska genomgången, presenteras i följande avsnitt 

materialet för studien och det forskningsområde som syftet och frågeställningarna grundar sig 

på. 
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4 Mitt empiriska material 
 

4.1 Val av forskningsområde 
 
Studiens val av forskningsområde grundar sig på en virtuell plats, kallad Instagram. 

Instagram är framförallt en mobil-app som kan användas av den som skapar ett gratis 

Instagram-användarkonto med en mobiltelefon. Genom att göra en netnografisk studie har 

jag fått ta del av en social värld där teknologin används för att kommunicera, vara 

tillsammans, ge uttryck och förstå andra människor digitalt. En netnografisk studie är kort 

sagt en form av etnografisk studie som är tillämpad inom nätgemenskaper och nätkulturer 

(Kozinets, 2011), via mobiltelefoner, datorer och surfplattor och viss annan teknologi. Jag 

valde att kalla min studie för netnografisk eftersom det är en typ av etnografi, men baserad 

inom en så kallad nätkultur (se t.ex. Moinian, 2006, Dunkels, 2009 för etnografiska studier 

gjorda på nätet). Kozinets (2011) menar även att det finns ett brett spektrum med olika typer 

av nätgemenskaper och att nätet har blivit nära sammanlänkat med vardagen. Även om det 

går att kalla nätet för en virtuell plats, så går det inte att kalla människorna som 

kommunicerar på platserna för virtuella eftersom de alla är verkliga - det som försiggår på de 

sociala medierna är verkligt i den mening att det som skrivs och uttrycks gör verkliga avtryck 

även utanför nätkulturen. Det handlar om en verklig kommunikation, verkliga betydelser, 

uttryck, frågor, känslor och verkliga kulturer (Kozinets, 2011).  Kozinets (2011) ställer sig 

frågan om det överhuvudtaget är möjligt att göra en etnografisk studie av barns och/eller 

ungdomars sociala liv utan att nämna den sociala gemenskapen som existerar via internet och 

mobiler idag. Frågan ställde även jag mig själv under uppsatsens början och det var där som 

jag insåg fördelarna med en netnografisk studie.  

 

Innan tillvägagångssättet för studien och dess urval kommer en mer ingående beskrivning av 

vad som kännetecknar och utgör ett Instagramkonto för att underlätta den fortsatta läsningen. 

4.1.1 Instagram – bild med text 
 
Instagram är ett nedladdningsbart program eller app (program för mobiltelefoner kallas för 

appar) för framförallt mobiltelefoner, där det är möjligt att på några sekunder ta en bild och 

genast lägga upp den för de personer som valt att följa ens bilder i appen. Instagram har även 

blivit möjligt att använda för att titta på andras bilder via dator, men är framförallt avsett för 
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mobiltelefoni och surfplattor, då det inte går att lägga upp egna bilder från datorn. Det är 

möjligt att ha sin användare som ”privat”, då skickas en förfrågan till de personer som det 

finns intresse att följa och möjligheten att neka eller acceptera denna förfrågan finns för 

ägaren av det tillfrågade kontot. Flöde kallas den privata sida som alla användare har, med de 

bilder och den text som publiceras av de användarna man följer, hamnar. Till varje bild som 

läggs upp finns möjligheten att skriva en kortare text eller ingen text alls, det är valfritt. 

Poängen med Instagram är även att få ett ”gillande” för sina bilder/bildkommentarer. Det är 

enkelt att kommentera och gilla en bild genom en ”gilla”-knapp under bilden (i form av ett 

hjärta), samt ett öppet kommentarsfält där alla som följer bilderna kan kommentera under 

respektive bild. Kozinets (2011) skriver att exempelvis Twitter fungerar som en typ av 

mikroblogg med mindre mängder innehåll, men ofta mer uppdaterad än en vanlig blogg. 

Instagram kan jämföras med Twitter men är istället inriktad på att publicera bilder, mer än 

bara text. 

Genom att lägga till ett ”@” framför en annan användares användarnamn skapas en 

länk vilken gör att om man klickar på namnet så kommer dennes profilsida upp direkt i 

mobiltelefonens fönster. 

Taggarna, det vill säga orden med ett ”#” framför som vi kan se under vissa 

Instagram-bilder, gör att bilden blir sökbar när andra söker på det specifika ordet i Instagrams 

sökfunktion. Genom att söka på vissa ord kommer bilder med sökordet upp även från 

Instagramkonton som inte följs av en själv, dock kommer inte bilder från privata konton upp, 

det vill säga konton där en förfrågan först måste ske innan bilderna syns.  

Via sökningarna är det möjligt att få upp tusentals sökträffar beroende på hur populärt 

eller vanligt ordet är som Instagram-användarna taggar sina bilder med. Bilder med många 

taggar, det vill säga många ord, har därmed större sannolikhet att bli hittade och särskilt om 

man taggar bilden med populära taggar som många söker på. Taggarna bestämmer 

användaren själv, den person som lägger upp bilden, och en bild måste inte ha taggar men är 

då inte heller sökbar. Genom fler taggar blir bilden alltså lättare att hitta och sannolikheten att 

få fler nya följare ökar. Ofta är taggarna beskrivande av bilden – istället för att skriva en 

sammanhängande bildtext väljer många att förstärka sin bild med enstaka ord i taggar som 

tillsammans skapar en mening eller förklaring till bilden. 
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4.2 Urval 
 
Urvalet har skett på olika sätt vilket har berott på Instagrams möjligheter att söka och finna 

användare inom hälsodiskursen. Åldern på informanterna är 16-26 år. Den yngsta 

informanten i min studie är 16 år och den äldsta 26 år. Många personer har olika former av 

profilinformation upplagd och inte alltid sin ålder utskriven. I de fall där åldersinformation 

saknats har jag tagit reda på den genom andra sätt, exempelvis genom att se om personen går 

i skolan. Jag har även valt att ta med både tjejer och killar i min studie för att få en så bra och 

täckande representation av hur ungdomar hanterar hälsa inom Instagram, då hälsa är något 

som rör alla människor oavsett kön, och det intressanta är att se om det rör dem på samma 

sätt.  

4.2.1 Blogg eller Instagram? 
 
Från början var både bloggar och Instagram två möjliga arenor för min studie. Att jag valde 

den senare framför den första berodde till största del på att Instagram är en ganska ny 

företeelse som jag ville fördjupa mig närmare i, särskilt då det redan finns flertalet studier om 

bloggar. De båda arenorna är nära sammanlänkade med tanke på varandras likheter. Både i 

en blogg och på Instagram finns möjligheten för bild och text, det som skiljer dem åt är 

snarare deras fokus på endera bilder eller på texter, där bloggar framförallt har sitt ursprung i 

att fokusera på texten medan Instagram ger mer plats åt bilder. En annan skillnad är att en 

blogg är mer uppdelad som en dagbok med tydliga datum och dagar, där det är möjligt att 

sortera ut inlägg månadsvis eller genom att söka på ett visst datum. Instagram har inte det 

upplägget, även om det anges hur längesen det är som bilden lades upp på Instagramkontot 

av användaren. Bilderna på Instagram ligger i kronologisk ordning på användarens konto, 

med den senast uppladdade bilden överst, men det finns ingen överskådlig tidsangivelse som 

i de flesta bloggar. Bloggens och Instagram-kontots uppkomst skiljer sig också åt, då bloggen 

till en början fungerade för många som en privat dagbok medan Instagram från början har 

haft som syfte att personer ska dela med sig av sin vardag och sig själva. Möjligheten att göra 

sitt Instagram-konto privat var en senare företeelse som uppkom när många började tycka att 

bilderna på Instagram blev för offentliga för vem som helst att beskåda. 

 Instagram kan ses som en version av en blogg, men mer lätthanterlig via mobiltelefon 

och snabbare än en blogg. På en blogg är det oftast är lättare att sitta vid en dator för att 

skriva längre texter. De övergripande likheterna som finns mellan bloggar och Instagram, och 
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som gör att det är möjligt att se Instagram som en form av ”mini-blogg” har gjort att jag även 

kunnat ta del av relevant forskning som finns inom blogg-sfären.  

4.2.2 Instagram 
 
För att välja ut Instagram-konton som har en anknytning till hälsa, har jag sökt på ord med 

stark koppling till hälsa i Instagrams sökfunktion. Där har jag fått ett antal alternativ på bilder 

som taggats med utvalda ord i realtid och därifrån slumpmässigt valt ut 30 stycken konton. 

En viss gallring och bortfall har skett av dem som väldigt sällan postar bilder (mer sällan än 2 

gånger per månad) eller som har väldigt få följare (under 100). Har något av dessa två 

områden inte varit fullständig har ett bortval skett och en ny sökning påbörjats. Eftersom det 

är frivilligt att tagga sina bilder och inte alla använder sig av taggar, har jag även sökt på 

personer med användarnamn som kan kopplas till hälsodiskursen. Jag har även letat mig 

vidare till personer/konton genom så kallade ”shoutouts” där personer publicerar bilder på en 

annan användare (som de ofta själva följer) och länkar denna som de tycker att deras följare i 

sin tur också bör följa. Jag har även valt ut ett antal konton från Instagram som helt baserar 

sin kontoanvändning på att göra ”shoutouts” av andra personer med konton som är inriktade 

på träning och hälsa. Alla informanter är bosatta i Sverige, skriver på svenska eller på både 

svenska och engelska beroende på deras följares språkönskemål. 

4.3 Material  
 
Materialet bestod från början av 30 Instagramkonton som jag har följt sedan november 2012 

fram till april 2014, och därefter gallrat ur till 20 Instagramkonton. Informanternas ålder 

varierar mellan 16-26 år. Den största andelen är tjejer, vilket beror på att dessa helt enkelt har 

varit de som dykt upp först i mitt sökande av informanter. Jag fann informanterna genom att 

endast gå till Instagrams sida för ”populära bilder”. Genom dessa sökningar fann jag även 

vilka sökord som var effektiva för att hitta användare som hade en ”hälsoagenda” : bland 

annat var själva ordet ”health” och ”hälsa” effektivt. Genom att använda mig av andra sökord 

som frångick hälsa och övergick mer till träning och fokus på muskler, till exempel 

”musclefood”, ”explode”, ”muscles” dök fler manliga Instagramkonto-användare upp. 

 

Data från Instagram samlades in genom att jag helt enkelt tog skärmdumpar (även kallat 

skärmbilder) av Instagramfönstret som det ser ut med bild, bildtext och ett visst antal synliga 

kommentarer, taggar samt själva bilden från mitt Instagramkonto. Bilderna kodades utefter 
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vad de föreställde (till exempel mat, inspirationsbilder, kropp i träning, stilla kroppsbilder) till 

olika mappar på datorn.  Bildtexterna och kommentarerna till de bilder som lades i mappar, 

sparades ordagrant i word-dokument och sparades ofta tillsammans med tillhörande bild. 

Eftersom min studie inte innebär någon direkt jämförelse mellan personerna som jag 

inhämtade materialet ifrån, såg jag inget problem med att vissa informanter inte gav exakt 

lika mycket material som andra (förutom att de skulle överskrida den gräns på minst 2 bilder 

per månad). Materialet från Instagramkontona samlades kontinuerligt in från det att jag 

startade följa personerna. Eftersom vissa informanter uppdaterar flera gånger dagligen med 

nya bilder var det helt omöjligt för mig att samla på mig allt i datorn. Jag valde att spara ner 

olika infallsvinklar och olika typer av bilder till dess att jag kände att behovet var mättat och 

en struktur var synlig hos informanten. Dessutom fanns möjligheten att besöka 

informanternas konton i efterhand och se alla bilder med text igen. Samma sak gällde vid de 

tillfällen då jag inte kunnat hålla koll på mitt Instagramflöde dagligen – möjligheten fanns då 

att besöka informanternas konton och se deras bilder som publicerats allt från några timmar 

sedan, till flera månader tillbaka.   

4.4 Genomförande 
 
Jag började i ett väldigt tidigt skede med att söka efter och välja ut (tillvägagångssättet går att 

finna i avsnittet ovan) vilka Instagramkonton jag ville följa. Därför kunde jag även följa mina 

informanter i kronologisk ordning, det vill säga från exempelvis januari fram till april, istället 

för att gå baklänges genom deras historik. Samtidigt gjorde jag anteckningar om mina intryck 

från varje informant med jämna mellanrum. Anteckningarna var mina tolkningar av hur jag 

såg på bild och text. Anteckningarna och min pågående analys av Instagramkonton gjorde att 

jag fick ett någorlunda grepp och en känsla om hur deras livsstil såg ut och hur pass 

värdefullt hälsa var för dem i deras vardag, vilken innebörd ordet hade och vilken syn de 

hade på sig själva. Jag valde att anteckna mycket i början, för att sedan tunna ut 

anteckningarna alltmer efter att liknande inlägg och bilder fortlöpande postades för varje 

informant. Inför analysen valdes 20 informanter ut av de 30 som fanns från början, men som 

kunde representera den mångfald som fanns utifrån de 30 befintliga informanterna. I nästa 

steg valdes slumpmässigt bilder (exempelvis via ett slumpmässigt datum) ut på 

informanternas Instagram och jag sparade bilder från varje informant som kunde representera 

de kategorier som jag i tidigare skede funnit fanns med i någon form av hälsokontext hos 

informanterna. Bilderna delades således in i kroppsfokuserade bilder/texter, matfokuserade 
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bilder/texter, träningsfokuserade bilder/texter, inspirations-och produktbaserade bilder samt 

vardagliga bilder/texter. I den slutgiltiga analysen var det 13 informanter som stod för 

innehållet och som kunde motsvara det övriga materialet. 

4.5 Etiska aspekter 
 
De etiska aspekterna för en studie är oerhört viktiga, men även komplexa (Kozinets, 2011), 

särskilt när vissa visuella analyser görs i informanternas privata kontext, som exempelvis 

hemmiljön (Pink, 2007).  Vetenskapsrådet (1:2011) menar att det kan vara svårt att direkt 

veta vad som är moraliskt riktigt inom forskningsetik, för detta krävs en argumentation för 

hur forskningen har bedrivits och vilka ståndpunkter som tagits. Informanterna för min studie 

är relativt passiva i förhållandet till mig, även om de har en aktiv och öppen kommunikation 

med andra som jag tagit del av, samt att jag vid ett fåtal tillfällen har ställt frågor om 

upphovet till varför de tränar, väljer att äta just den maten, med mera.  

Det är ingen hemlighet att jag ser deras bilder eller läser deras texter på Instagram. 

Som registrerad användare syns jag som en ny följare när jag lägger till dem med 

presentationsbild och mitt eget namn och det är på det sätt jag har kunnat följa dem under 

lång tid.  För att få fram ett värdefullt material till min studie har jag valt att inte offentliggöra 

att jag bedriver en studie, framförallt för att inte påverka informanterna och indirekt mitt 

resultat på ett oönskat sätt. Det är av vikt att mina data, det vill säga informanternas vardag i 

bilder och text, är opåverkad av mig som en ”forskare”. Det handlar dock inte om att göra 

något intrång på informanternas privata sfär, då de är väl medvetna om att deras Instagram är 

öppen för allmänheten att ta del av (informeras vid registrering på Instagram). Dessutom har 

de möjligheten att göra sin användare privata. Privata konton har jag i sin tur valt att inte följa 

på grund av individens integritet och att de av okänd anledning inte vill att vem som helst ska 

se eller läsa på deras konton. Även om jag skulle ha skickat en förfrågan som de ”privata” 

användarna accepterat – trots att de inte känner mig personligen - skulle de inte veta att de 

även accepterade till att bidra till min forskning, och genom den offentliggöras. Därför har 

jag valt bort det tillvägagångssättet. Problematiskt är dock att användare som ”gör om” sina 

konton till privata under tidens gång och inte noteras av de som redan är följare. Därför 

beslutade jag, innan påbörjad analys, för att avfölja samtliga och lägga till dem på nytt för att 

kontrollera om de möjligtvis hade gjort om sitt konto till privat under studiens gång. Om så 

var fallet, valde jag att exkludera personen från min studie. En informant hade under tiden 

gjort sin profil privat och togs inte med i resultat eller analys. 
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Jag ställde aldrig heller frågor till informanterna som kunde uppfattas som privata 

eller på något sätt kunde orsaka dem skada. Frågorna ställdes i öppna kommentarsfält som 

delades med andra läsare. Vetenskapsrådet (1:2011, Pink, 2007) poängterar att det inte får 

bedrivas forskning som kan medföra någon människa skada, varken fysiskt eller psykiskt. 

Även om informanterna är medvetna om sin offentlighet och därmed att vem som helst kan ta 

del av deras texter och bilder samt svar på frågor, är de inte medvetna om den studie som jag 

faktiskt gör. Kozinets (2011) menar även att internet varken kan räknas som en privat eller 

offentlig plats, varje situation på nätet är unik och måste behandlas var för sig. Pink (2007) 

påpekar att det är osannolikt att i dessa fall orsaka informanterna skada, men att delta i en 

studie kan leda till viss oro eller stress för personerna. Med det i åtanke har jag valt att fingera 

alla förekommande användarnamn på Instagram. Jag har även valt att ändra på vissa mer 

sällsynta taggar och eventuellt ersätta taggarna med liknelser i analysen, för att inte bilderna 

eller kontona ska vara sökbara. Även om jag avslöjar vissa sökord som användes i början av 

studien, använde jag inte första bästa resultat. Det kan försvåra min studie att reducera en 

liten del av materialet, men den etiska aspekten är desto viktigare med tanke på att det är 

privatpersoner som står bakom Instagramkontona - även om materialet i sig inte kan stämplas 

som känsligt. Forskning som kan bedrivas utan informatörernas medgivanden skulle kunna 

vara studier om vardagliga beteenden på internet eller där forskningen inte har någon 

koppling till identitet (Kozinets, 2011).   

4.6 Reflektion 
 
Internet och andra sociala medier där människor möts utgör ett stort utrymme av barn och 

ungdomars vardag, närmare en tredjedel av vardagen tillbringar ungdomar på sociala medier 

(Findahl, 2013). Därför var det inte ett svårt val för mig att besluta mig om att göra en 

netnografisk studie. Kozinets (2011) menar även att det vi gör på internet, hur vi förhåller oss 

och agerar, påverkar vårt beteende både som medborgare, konsumenter och som sociala 

varelser i övrigt.  De sociala mediernas stora inverkan på vårt sociala varande och den sociala 

praktiken stärkte mig ytterligare i mitt val av forskningsområde och vid val av metod. Med 

det sagt menar jag inte att studiens resultat kan ses i vilken kontext som helst. Men det är 

viktigt att poängtera att ”online-världen” är lika mycket verklighet som världen utanför. 

Kozinets (2011) menar att vi måste förstå online-världen och andra typer av medier för att 

bättre förstå människorna som sitter utanför online-världen vid sina mobiltelefoner, datorer 

och surfplattor.  
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Med studiens utgångspunkt i den socialkonstruktivistiska och antiessentialistiska 

tanken finns det ingen grund för att denna studie kan komma att ses som en objektiv sanning. 

Mina tankar och förkunskaper har tillsammans med empirin skapat ett specifikt förhållande 

som skall analyseras. Därmed finner jag det svårt att utgå från begrepp som validitet och 

reliabilitet och väljer istället att utgå från Larssons (2005) syn på intern validitet. Den interna 

validiteten innebär att det görs mycket noggranna studier av en mindre empiri som anses 

typiska för det som undersöks (Larsson, 2005). Det går inte heller att frångå min egen 

delaktighet och mitt tolkningsföreträde. Validiteten ligger i hur jag väljer att analysera och 

tolka bilderna och min kunskap om empirins kontext. Aspers (2007) menar att det viktigt att 

det finns en hållbarhet hos empirin, vilket innebär att det tas ställning till hur starkt materialet 

är. I min studie analyseras primärmaterial vilket har en hög hållbarhet (Aspers, 2007), 

eftersom det är jag själv som har samlat in materialet enbart för studiens syfte.  

 

5 Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 
 
I avsnittet kommer jag att redogöra för både mina teoretiska och metodologiska 

utgångspunkter för att tydliggöra hur mitt empiriska material senare kommer att teoretiskt 

och metodologiskt analyseras. Metoden baseras på en kombination av teoretiska och 

begreppsmässiga influenser.  

Ett centralt fokus i min studie är att se ungdomar som sociala konstruktioner, och inte 

som något som enbart är biologiskt bestämt eller förbestämt som specifik kategori utifrån 

deras kroppar. Därför börjar jag med att introducera avsnittet med den metateori som 

socialkonstruktionismen utgör i denna studie. Därefter följer studiens centrala teoretiska 

begrepp och hur vi kan se ungdomar som aktörer i samhället. Slutligen förklaras studiens 

diskursanalytiska anslag, där den kritiska diskursanalysen av Fairclough används, med inslag 

från Foucaults diskursanalys och tankar om makt. Diskursanalysen innefattar både min teori 

och metod, och eftersom diskursanalys inte är möjlig att separera från metoddelen (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000), kommer diskursanalysavsnittet beröra både delarna.  

5.1 Socialkonstruktionism  
 
Socialkonstruktionismen har sina influenser från en rad olika discipliner inom 

socialvetenskaplig forskning som bland annat filosofi, sociologi och lingvistik, något som gör 

socialkonstruktionismen mångfunktionell. Socialkonstruktionismen har influerats av franska 
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filosofer som exempelvis Michel Foucault och har även den sin kulturella bakgrund inom 

postmodernismen (Burr, 2003). Burr (2003) menar att de socialkonstruktivistiska 

angreppssätten är många, några av dem är exempelvis kritisk psykologi, diskursanalys, 

diskursiv psykologi och poststrukturalism. Socialkonstruktionismen för de olika synsätten 

samman och det är särskilt fyra premisser som binder socialkonstruktionismen samman med 

just diskursanalysen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000), vilken jag följaktligen kommer 

använda mig av som teori och metod i min studie.  

Till att börja med utgår socialkonstruktionismen från en kritisk inställning till den 

självklara kunskapen, vilket betyder att vår kunskap om omvärlden inte kan betraktas som en 

objektiv sanning vid första anblick. Den kritiska inställningen och granskningen av det som 

vi ser som naturligt i vardagen gör att vi istället kan observera hur det görs till sanning eller 

något naturligt. Det är det rutinartade och banala i vår vardag som ofta går oss obemärkt 

förbi, som är olika former av konstruktioner. Burr (2003) menar att vi måste vara medvetna 

om att våra världsbilder inte är spegelbilder av verkligheten utan ett resultat av våra 

kategoriseringar av omvärlden. Genom att förstå de sociala fenomenen behöver vi fokusera 

på social praktik och interaktion, det vill säga det som görs och inte det som ”är”. En annan 

premiss för socialkonstruktionism är att vi alla är individer med en historisk och kulturell 

prägel bakom och runt oss. Sättet som vi uppfattar vår omvärld och hur vi representerar oss 

själva beror på vår historia och kultur. Våra uppfattningar och representationer är också 

specifika och kontingententa i och med att de förändras över tid. Det finns ingen verklighet 

om världen som är fri från versioner, all kunskap och verklighet är både historiskt och 

kulturellt specifik (Burr, 2003). Winther Jørgensen och Phillips (2000) uttrycker att det 

diskursiva handlandet är en typ av socialt handlande som konstruerar den sociala världen 

tillsammans med kunskap, identiteter och sociala relationer. På så sätt bevaras vissa sociala 

mönster i världen, och den sociala världen konstrueras av sociala och diskursiva 

konstruktioner.  

Synen är antiessentialistisk vilket innebär att världen inte har en given eller bestämd 

karaktär, liksom människor inte har någon inre ”äkta natur”. En essentialistisk syn betyder 

däremot att människors natur och personlighet är bestämt och finns inom oss och finns där 

redo att upptäckas för den som är benägen att göra det (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

Socialkonstruktionismens motsats är traditionell psykologi, som exempelvis psykoanalys, 

som menar att människan har en sann personlighet inom sig att bemästra eller ge uttryck för 

(Burr, 2003).  
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Burr (2003) menar vidare att sättet att skapa och upprätthålla vår värld görs genom 

sociala processer, vilken inom även kunskap blir till. Olika världsbilder innehar olika sociala 

handlingar, och inom de olika världsbilderna skiljer sig även det som är kunskap åt. I en viss 

världsbild blir exempelvis vissa handlingar naturliga medan andra blir helt otänkbara. I min 

uppsats tar jag upp hur hälsa och kroppar uttrycks av unga och skiljer sig bland kvinnor och 

män. För de flesta av oss är män och kvinnor två helt skilda kategorier som skiljer sig åt på 

många sätt och vi ser det som något naturligt. Socialkonstruktionismen ifrågasätter dock om 

det verkligen är så att vi tillhör två helt olika kategorier. Givetvis ser våra kön olika ut av 

biologiska skäl, men förutom det menar Burr (2003) att våra kön även är något som leder till 

sociala kategoriseringar som finns utöver de biologiska ”anledningarna”. Är det av 

”naturliga” skäl tjejer väljer att se på träningsreklam med smala modeller på rosa 

bakgrundsbild, medan killarna väljer att rikta fokus mot muskulösa manliga modeller med en 

mörk bakgrundsbild? Med en kritisk hållning till det som vi kan anse vara normalt, 

exempelvis kön, ser vi i vår analys att samhället exempelvis är oerhört bundet vid att 

upprätthålla könsnormer och göra människor endera till maskulina eller feminina varelser 

beroende på vilket kön de tillhör (Burr, 2003).  

Winther Jørgensen och Phillips (2000) påpekar att kritiker av socialkonstruktionismen 

menar att all regelbundenhet och tvång i den sociala världen löses upp när all kunskap och 

sociala identiteter blir kontingenta. Dock menar författarna att den bilden är aningen 

snedvriden då de flesta uppfattar det sociala fältet som regelbundet och reglerande. För även 

om kunskap och identiteter är möjliga att förstå på andra sätt eller med annan innebörd, så är 

dem förhållandevis låsta i sin konkreta situation. Exempelvis finns det begränsningar runt 

individen ibland annat dennes livsmiljö som ramar in vilka identiteter som en person kan anta 

och vilka uttryck som anses av omvärlden som meningsfulla (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000).  På så sätt kan vi också generera en större förståelse för informanterna i deras kontext, 

livsmiljöer och i deras agerande. 

5.2 Centrala teoretiska begrepp 
 
Jag kommer att översiktligt förklara Foucaults diskurs- och maktbegrepp för att exemplifiera 

hur jag väljer att se på unga, hälsa, konsumtion och sociala medier. Vidare kommer jag att 

utveckla viktordningen som social kategori för att sedan fördjupa mig i Baumans teoretiska 

tankar om det individualistiska konsumtionssamhället. För att förstå hur ungdomar påverkas 

av sin sociala kontext och formar sin identitet behöver vi även introducera queerteorin och 
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genus, ytterligare ett centralt begrepp för studien och nära sammanlänkat med Foucaults 

maktbegrepp.  

5.2.1 Diskurs 
 
Professorerna Mats Börjesson och Alf Rehn (2009) ger en målande bild av hur makt och 

diskurs fungerar i vardagen genom att ta ett exempel om hur ”muslimska terrorister” blir ett 

vanligt och normaliserat uttryck, eftersom att det inte endast kommer påverka oss att se 

terrorister negativt, utan också muslimer, eftersom de ingår i samma kontext och i samma 

meningsbyggnad. Diskurs är dock inte bara själva språket, handlingen eller bilden, utan även 

de processer, tolkningar och världsbilder som finns runt om (Börjesson & Rehn, 2009). På så 

sätt kan en person möjligtvis, utefter vissa kriterier, anses vara överviktig utifrån en 

medicinsk diskurs, tjock utifrån en västerländsk kulturell diskurs, en person med pengar och 

välstånd ur en historisk diskurs eller en ohälsosam person ur en hälsodiskurs. 

När det för oss börjar bli normalt att prata om överviktiga människor i samma kontext 

som negativa betydelser som ”ohälsosamma”, ”odisciplinerade” och ”oförstående” - 

förändrar det även vårt sätt att se på överviktiga, samt på vikt och på hälsa generellt. Vi 

kommer se överviktiga överlag som odisciplinerade, ohälsosamma och oförstående 

människor, trots att dessa adjektiv inte stämmer överens alls med alla människor som har 

övervikt (se bland annat Ekman, 2012). Vi kommer också koppla samman vikt och hälsa, 

trots att det ena är något mätbart och det andra något mycket mer diffust. Ett annat exempel 

med samma effekt är när vi i samhället omges av reklam som uttrycker en yttre förändring 

med minskat kroppsomfång i samband med en bättre hälsa, vilket gör att vi automatiskt 

kopplar samman smala med hälsosamma och duktiga människor. Börjesson och Rehn (2009) 

menar att makt är att kunna styra diskurser som på ovan nämnda sätt. Med språket kan vi 

begränsa det som det får pratas om och påverka hur vi tänker och tycker om olika saker, och 

likaså hur vi inte får tycka, tänka och säga. Språket som finns inom massmedia, institutioner 

och vår vardag är ett av de riktigt stora maktsystemen som vi själva också är en del av, 

eftersom vi dagligen använder oss av språket i vår kommunikation (Börjesson & Rehn, 

2009). Språket, och hur vi väljer att prata negativt i vardagen om exempelvis överviktiga, 

sätter sin prägel på vad vi tycker och massmedias negativa framställning reproducerar vårt 

tyckande – ett maktsystem där överviktiga blir att hamna lägre i hierarkin. Diskurserna avgör 

med andra ord vad som är normalt och vad som inte är det, eftersom att det som normala hela 
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tiden avgränsas mot det onormala. Det som anses normalt har alltid en nödvändig motpol 

som tecknas som onormal (Foucault, 2003).  

5.2.2 Biomakt – samhällets makt över medborgarens fysiska kropp 
 
Foucault (2003) väljer att gå djupt in i samhälleliga maktstrukturer, och genom historiska 

tillbakablickar påvisar han hur makten alltid påverkar och inverkar på individen och även på 

dennes fysiska kropp. Foucaults (2003) begrepp biomakt angriper den punkt som är anknuten 

till hälsa och kropp i allra högsta grad. I boken Övervakning och straff belyser Foucault 

(2003) hur kroppen från åren runt 1800-talet upphörde att vara ett mål för straff och tvång, 

det vill säga maktutövning i dess mest igenkännliga form historiskt sett. Det som ersatte de 

grymma straffen, som exempelvis tortyr och avrättningar, blev fängelsevistelser med olika 

längd, böter och skuldbeläggning för att komma åt det ”psykiska” (eller själen) istället för att 

fokusera på att straffa den fysiska kroppen. Foucault (2003) menar att den formen av makt, 

som han kallar biomakt, kontrollerar människor direkt på biologisk, kroppslig nivå - men 

styrs genom en psykisk närvaro. Makten finns bakom samhällets påstådda välvilja om 

individens bästa, och gömmer sig bakom känslor av skuld och skam som uppstår när 

individen inte tar sitt ansvar för sitt eget bästa. Vi märker det själva genom hur vi 

kontrollerar och disciplinerar oss för att vara hälsosamma och sunda, och hur vi skuldbeläggs 

om vi inte lyckas vara det. Foucault (2003) skriver  

 
Disciplinens historiska ögonblick är det ögonblick då en konst att hantera människokroppen uppstår, som inte 

bara syftar till att öka måttet av dess färdigheter eller ens måttet av dess underkastelse, utan till att skapa ett 

förhållande som på en och samma gång gör kroppen lydigare ju nyttigare den är – och tvärtom. (Foucault, 

2003:162). 
 
Foucault (2003) menar vidare samhället använder sig av tekniker som att kontrollera, väga 

och mäta för att försöka rätta till det som är onormalt och sätta igång disciplinära åtgärder hos 

de individerna. Det som händer är att de ”onormala” dualistiskt utesluts. Den dualistiska 

uppdelningen mellan vad som är normalt och onormalt är applicerbart på många objekt och 

hotet om förvisning disciplinerar oss människor fortfarande (Foucault, 2003). Det finns alltid 

en vilja tillhöra normerna i samhället för att undvika skamfyllda känslor som det onormala 

frambringar. 

         Demokratin i samhället samt en ökad framväxt av vetenskaper i ”livets tecken”, som 

medicinen, fysiologin, psykologin, ekonomin och statsvetenskapen, vill alla bättra 
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medborgarnas hälsa, livslängd och därmed öka föredömlig produktivitet i samhället. 

Vetenskaperna blev att till viss del ersätta de tidigare dominerande religiösa 

samhällsnormerna, och strävan efter att uppnå det ”normala” lever kvar (Foucault, 2003). Vi 

kan tolka samhället precis på samma sätt som Foucault, genom att se hur makten delar in oss 

i olika kategorier och se hur vi själva är medskapare till dessa kategorier. Kategorier, som 

Foucualt benämner det, kan handla om en uppdelning av människor med olika hudfärg, kön, 

klasstillhörighet och vikt (utvecklas närmare under 4.1.3 Viktordningen). En överviktig 

person kan hända disciplineras av samhällets önskan ”för dennes eget bästa” att vara 

hälsosam och sund, men bakom dessa ord ligger även våra normer om att det är ett ideal att 

vara smal, där idealet väger tyngre än vad som egentligen är hälsa eller inte. Våra 

”Panoptiska” övervakare övervakar både oss själva och varandra. De som inte följer 

normerna blir synliga, och genom sin ”synlighet” har hela samhället möjlighet att utöva sin 

makt. Foucault (2003) menar att Panoptikon verkar vidgande och att dess mål är att hitta mer 

effektiva och ekonomiska lösningar för maktens styrka och effektivitet, för att göra 

samhällets sociala krafter starkare, öka produktion, vetenskap, moral, ekonomi och göra allt 

starkare, bättre. Foucault (2003) sammanfattar med att disciplinen idag handlar om att snarare 

öka nyttan ur individerna i samhället, inte längre för att beskydda dem eller deras hälsa.  

 
[…] individens sköna helhet amputeras, förtrycks eller förvanskas inte av vår sociala ordning, men individen 

fabriceras omsorgsfullt, i enlighet med en hel krafternas och kropparnas taktik. […] sammanfattningsvis kan 

man säga att disciplinen är en teknik för att bringa ordning i den mänskliga mångfalden (Foucault, 2003:253-

254). 
 

Börjesson och Rehn (2009) menar att Foucault i utvecklandet av idén om biomakt, kopplar 

samman makten med ämnen som sexualitet, hälsa, hygien, mat, njutning, familj och regler. 

Foucault ville visa att det moderna samhällets framväxt i stort handlar om en kontroll över att 

samhället ska hållas friskt och starkt. Börjesson och Rehn (2009) poängterar särskilt att 

tydliga drag av det som Foucault beskriver kan ses inom vår kropp-matkultur och den 

breddade hysterin i samhället. Vidare beskriver de att Foucaults maktaspekt till stor del 

handlar om individens roll i maktspelet och att  

 
… alla har makt, men samtidigt är alla bundna av makten (Börjesson & Rehn, 2009:51). 

 

Det är dock viktigt att poängtera att makten hade varit densamma som innan 1800-talets 

sekelskifte om makten fortsatt fungera i endast ett förbjudande och förmanande syfte. Ett 
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förbjudande syfte och en tvångsmässig utövning är dessutom alldeles för lätt att genomskåda. 

Istället handlar makten snarare om att producera ett behov eller begär hos individen att kunna 

känna entusiasm över sig själv genom sin kropp. Ett begär och disciplinering efter en ny 

kropp som följer idealen i samhället (Foucault, 2003, Foucault, 1980). Foucault (2003) 

uttrycker att biomakten handlar om en makt som riktar in sig på att främja livet genom 

människors självdisciplinering och produktivitet. 

5.2.3 Viktordningen 
 
Aimée Ekman är biträdande lektor i socialt arbete och disputerade 2012 med avhandlingen 

”Ett fett liv”. Ekman (2012) belyser i sin kvalitativa teoretiska avhandling feta och 

överviktiga människors subjektiva upplevelser av att leva utanför viktidealen. Studien vill 

visa den form av social kategori som överviktiga och feta klassas in i och som de själva 

relaterar till på grund av sin övervikt - i studien kallad viktordning - som innebär att 

människor rankas hierarkiskt beroende på vikt. Viktordningen placerar överviktiga och feta 

människor i ett hierarkiskt underläge i samhället där normalviktiga ses som just ”normala” 

och därmed får ett socialt överläge. Viktordningen fungerar på samma sätt som andra sociala 

kategorier, som exempelvis rangordnar etnicitet, klass och kön. Därmed kan viktordningen 

ses som en del av biomakten som Foucault (2003) beskriver, där makten produktivt verkar 

genom att skilja normalt från onormalt. Ekman (2012) menar att viktordningen på samma sätt 

hierarkiskt inkluderar alla människor oavsett vikt, och upprätthålls av ett flertal faktorer som 

nätverk av människor, möten, samtal, situationer, handlingar, normer, värderingar, diskurser, 

ideologier, sociala medier och kommersiell produktion. Inom kommersiella fitness-

marknaden, det vill säga på gymcenter och inom den breda träningskonsumtionen i övrigt, 

finns synen på hälsa som en frånvaro av sjukdom och en estetik som visar en vältränad kropp, 

en så kallad ”good looking”-kropp. Med den synen på vad hälsa är, blir det ”smala” 

hälsosamt och eftersträvansvärt, medan övervikt och fetma blir det ohälsosamma och det som 

bör undvikas (Ekman, 2012).  Ekman (2012) menar att det inte är någon av faktorerna som 

handlingar, normer, ideologier med mera, som är mer betydande än något annat, utan att det 

är hela summan som producerar och upprätthåller viktordningen i samhället.  

5.2.4 Konsumtion- och individsamhället och det pågående socialiseringsspelet 
 
De biopolitiska strömningar som Foucault (2003) och Ekman (2012) tyckt sig se genom ett 

samhälle som bokstavligt mäter och väger in samhällsmedborgare i normer – menar Bauman 
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främjas av det konsumtionssamhälle som vi idag lever i. Zygmunt Bauman är en polsk 

sociolog och professor som är känd för sina skildringar av hur våra relationer, identiteter och 

institutioner ständigt förvandlas och hur det skapas nya möjligheter och faror i samhället 

(Nationalencyklopedin, 2014, Bauman, 2008). Dagens konsumtionssamhälle är en form av 

”nukultur” där tillfredsställelsen endast finns i själva ögonblicket, tills den snabbt är över 

igen och vi är på jakt efter nästa nyhet. Bauman (2008) menar att den ständiga jakten efter 

nya produkter och vår aldrig sinande konsumtion kommer från vårt eget behov av att 

investera i vårt eget sociala värde. ”Att konsumera” betyder, enligt Bauman (2008), att man 

gör en investering i sitt sociala värde och medlemskap i samhället. Det sociala medlemskapet 

handlar om att vårt värde ökar desto mer vi konsumerar, och desto högre socialt värde vi har 

är lika med desto högre säljbarhet. Bauman (2008) benämner det som socialiseringsspel.  

 Samhället har gått från att vara ett produktionssamhälle med en norm som arbetsför, 

till ett konsumtionssamhälle med norm som konsument (Bauman, 1998, 2008). Målet är att 

själv omvandlas till en säljbar vara som värderas utefter en tillgång och efterfrågan på 

marknaden – ett fenomen som inte uttalas högt – men som ligger bakom våra handlingar. Det 

sociala värdet kommer inte av sig självt utan måste konsumeras fram, något som är ett 

individuellt ansvar som varje samhällsmedborgare besitter. Bauman (2008) menar att vi luras 

att tro att vi befinner oss på marknaden för att hitta fördelaktiga priser på varor, när vi 

egentligen befinner oss där för att rusta oss med varor som kan höja vårt eget marknadsvärde 

som en produkt, för att behålla eller höja vår position och del i samhällssystemet. 

Sammanfattningsvis kan ingen person i konsumtionssamhället vara ett subjekt utan att 

ständigt behandla de förmågor som gör personen till en vara eller produkt med ett 

marknadsvärde, en säljbar vara. Som subjekt med ett högt socialt värde i 

konsumtionssamhället är personen i allra högsta grad konsument, samtidigt som personen har 

ett starkt driv och mål att själv vara en eftertraktad, åtrådd och uppmärksammad produkt som 

syns ovanför den grå och anonyma massan av andra ”varor” på marknaden (Bauman, 2008). 

 Bauman (2008) applicerar det som han själv kallar för socialiseringsspel på flera 

olika former av konsumtionssamhällets nutida samhällsfenomen som nätdejting, näthandel, 

eftersträvansvärda skönhetsideal, arbetsmarknaden som arbetssökande med rätt kunskaper, 

asylsökande med rätt skäl och erfarenheter, medicinska tjänster, skola- och äldreomsorg, där 

varje enskild aktör tvingas vara, en för platsen de befinner sig på, attraktiv och intressant 

produkt. Bauman (2008) uttrycker 
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Förmågan att odugligförklara det förflutna är trots allt den djupaste innebörden av det löfte om möjliggörande 

som ges av de varor som bjuds ut på konsumtionsmarknaden (Bauman, 2008:115). 

 

Ovanstående citat kan appliceras på handelsvaror och däribland även på oss själva – vi vill 

slänga allt som är gammalt, vi vill förnya oss själva och gärna behålla vår ungdom, kanske 

rentav även försöka bli yngre än vad vi egentligen är (Bauman, 2008).  

5.2.5 Genus i ett queerteoretiskt perspektiv 
 
I studien behandlas både tjejers och killars användande av Instagram och därmed är det av 

vikt att behandla genus som centralt begrepp. Queerteori kan användas som analytiskt 

verktyg och jag har valt att göra det utifrån den svenska socialantropologen Fanny 

Ambjörnssons genusteoretiska ansats, som influerats av poststrukturalismen och som grundar 

sig på den amerikanska retorik- och litteraturprofessorn Judith Butlers performativa syn på 

genusskapande. Jag börjar med att introducera Butlers syn på det performativa könet.  

Butlers (1999) tankegång är att det biologiska könet är något vi performativt lär oss 

att agera utefter, då vi blir sedda som endera pojke eller flicka från vår födsel. Exempelvis 

handlar vi inte utefter att vi på något sätt skulle ”känna oss” mer som en man eller kvinna, 

pojke eller flicka, vi blir snarare att känna oss som en man eller som en kvinna för att vi 

handlar och agerar utefter de kulturellt bestämda sätten för män och kvinnor i samhället och 

för att vi lär oss reglerna för hur vi bör bete oss som män eller kvinnor. De upprepade 

handlingarna blir självklara för oss och följer vår norm, medan handlingar som går emot de 

normativa handlingarna anses vara konstiga, annorlunda eller onormala, så kallat queera. 

Exempelvis kan homosexuella relationer uppfattas som annorlunda och därmed queera.  

Butler (1999) uttrycker bland annat att heterosexualitet och den manliga sexuella 

aktiviteten är diskursiva konstruktioner som blivit naturaliserade och normaliserade i 

samhället. Det heterosexuella manliga privilegiet är inte direkt känt som sådant, men finns 

ändå alltid i dessa former av strukturalistiska sammanhang. Butler (1999) använder sig av ett 

kritiskt förhållningssätt inspirerad av Foucault i sina analyser, och ställer sig kritisk till verk 

som försöker komma fram till vad genus är eller vad som är genusacceptabelt. Butler (1999) 

menar vidare att just de binära kategorierna kön och genus, och egentligen all övrig 

kategorisering, är problematiska i sig själva eftersom de också sätter begränsningar i 

tillvaron. Butler (1999) menar att det ”kvinnliga” särskilt finns och syns i sammanhanget till 

det ”manliga”, men att det också är möjligt att felaktigt ta det ”kvinnliga” ur sitt 

sammanhang.  Ambjörnsson (2004) har i sin avhandling ”I en klass för sig” influerats av 
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Butlers ståndpunkter, bland annat om att en person formas utefter hur hen agerar, istället för 

tvärtom, på vilket sätt som andra forskare istället menar att genus konstrueras (jmf t.ex. 

Yvonne Hirdman, 1990).  Ambjörnsson (2006, Butler, 1999) menar alltså att en individs 

genus inte är en orsak till handlingarna, utan istället är en effekt av olika sammansättningar 

av handlingar som konstruerar personens genus. Andra kritiska ansatser handlar om 

ifrågasättandet av manligt och kvinnligt som varandras motsatser, något som dessförinnan 

alltid ansetts naturligt (Ambjörnsson, 2006).  

Queerteori har inte endast med ”normalt” och ”avvikande” att göra. Med ett 

queerperspektiv vill jag även se hur normer uppstår, hur de reproduceras, fungerar och om de 

ifrågasätts av omgivningen eller av informanterna i studien själva. Ambjörnsson (2006) 

menar att queerteorin uppmärksammar sexualiteten som något mångtydigt som kan vara 

komplicerat att förklara eller avgränsa från andra företeelser. Sexualiteten kan enklast 

analyseras utifrån ett normsystem, men queerteorins egentliga syfte är inte att reda ut vad 

som är vad, utan snarare förklara hur vi väljer att beskriva vissa typer av sexualiteter. I 

sexualitetsbegreppet ingår identitet, handlingar, regler, normer, förförståelse och vävs alla 

samman. Genus och sexualitet är av lika stor vikt inom queerteorin, eftersom den annars 

vanliga uppdelningen mellan genus och kön, kultur och biologi kritiseras då den tenderar att 

reproducera tanken om att det finns en naturlig manlighet och kvinnlighet – vilket 

queerteoretikerna menar att det inte gör (Butler, 1999, Ambjörnsson, 2006).  

5.3 Diskursanalys som analytiskt ramverk 
 
Eftersom ett diskursanalytiskt perspektiv har sin ståndpunkt i ett antiessentialistiskt och 

kritiskt förhållningssätt till samhället och upplevelsen av det som normativt och ”självklart” 

(Foucault, 2003, Fairclough 1992) fungerar diskursanalysen väl i förhållande till övriga 

utgångspunkter och perspektiv i min studie.  Det diskursanalytiska perspektivet bygger på 

språket och hur språket skapar vår verklighet genom diskursiva praktiker. Därför är inte 

språket neutralt men en primär förutsättning för analys eftersom språket - genom text, bild 

eller tal - påverkar hur vi förstår, pratar om och ser på företeelser i vårt samhälle (Fairclough, 

1992).  Synsättet om att samhället och verkligheten är socialt, kulturellt och historiskt skapad 

kommer ur det socialkonstruktivistiska synsättet (Burr, 2003).  Foucault (2003) menar att vi 

måste se hur diskursen ter sig, hur den rör sig mot yttre villkor som ger upphov till 

diskurshändelser men hur diskursen samtidigt håller sin regelbundenhet istället för att söka 

efter någon ”inre kärna”. En annan viktig del för diskursanalysen som teori och metod, samt 
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för min studie, är Foucaults maktbegrepp. Foucault uttrycker att makten är närvarande i alla 

sociala sammanhang, då makten skapas mellan individer eftersom vi har konstruerat 

institutionella praktiker där makten verkar olika gentemot oss beroende på vår roll i 

sammanhanget. Makten och kunskapen är därför beroende av varandra – i en roll där vi har 

kunskapen, är även en roll där vi utför en form av maktpraktik (Foucault, 2003).  

 Utgångspunkten för min diskursanalytiska metod och teori är att se hur ungdomarna 

samtalar om och förstår vardagliga företeelser. Genom diskursanalysen går det att i 

vardagliga företeelser se hur makt och kontroll skapas och upprätthålls inom de praktiker som 

ungdomarna vistas inom och hur subjekten kategoriseras samt påverkas inom 

diskurser/diskursiva praktiker.  Jag har även valt att använda mig av den kritiska 

diskursanalysen så som Fairclough uttalar den. Jag har valt att kombinera de två 

diskursanalytiska metoderna av Fairclough och Foucault för att få fram flera perspektiv, 

vilket också inom det konstruktivistiska synsättet ses som en fördel (se t.ex. Kamada, 2010, 

Nilson, 2012). Den makro-sociala diskursanalys som Foucault presenterar öppnar upp för och 

inrymmer samverkan med mer finkorniga teori- och analysmetoder som exempelvis den 

kritiska diskursanalysen som jag har valt att använda mig av. Inom den kritiska 

diskursanalysen har jag valt att fokusera på hur den diskursiva praktiken existerar mellan text 

och social praktik. Ungas sätt att uttrycka sin hälsa via sociala medier förekommer inte i 

något form av vakuum, det är därför viktigt att se hela kontexten. Fairclough (1992) menar 

vidare att det ”kritiska” i hans diskursanalys innebär att se och analysera texter och diskursiva 

praktiker, samt att se hur de utgör och skapar ideologier. Ideologier skapas genom 

maktrelationer och maktkamper i samhället, och syftet är att vidare se hur relationerna mellan 

diskurser och samhället självt, försöker att säkra sin makt (Fairclough, 2010). Syftet med att 

analysera relationerna och se vad det är som gör att samhället formas på ett eller annat sätt 

handlar inte om att säga att det skulle vara rätt eller fel, utan om att försöka förstå på vilka 

villkor det görs och varför viss meningsskapande utgör specifika ramar för vad som faktiskt 

anses vara rätt eller fel i samhället.  

5.3.1 Den diskursiva konstruktionen 
 
Den kritiska diskursanalysen undersöker hur diskurs och språk används av människor som ett 

medel att skapa sin omvärld. Omvärlden skapas genom tal, text, bild och andra semiotiska 

meningsskapande former (Fairclough, 1992). Diskurs är en del av skapandet av sociala 

relationer mellan människor och även en del av det vi kallar för vetenskap. Den diskursiva 
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praktiken är grundläggande för samhället genom att både reproducera sociala relationer, 

identiteter och kunskaper, samt att tillföra nya vinklar som förändrar samhället över tid 

(Fairclough, 1992).   

5.3.2 Kontextualitet 
 
Kontextualitetsbegreppet utgör en central del av den diskursanalytiska teorin och metoden. 

Den sociala kontexten är betydande för det socialkonstruktivistiska perspektivet, och för 

diskursanalysen eftersom kontexten förklarar varför just vissa ord eller meningar uttrycks, 

hur vi väljer att tolka vår omgivning och ge den mening (Fairclough, 1992).  Faircloughs 

tredimensionella box in box-modell (figur 1.) är ett tydligt exempel på hur något 

kontextualiseras, det vill säga att texten eller det som analyseras (inre boxen i figur 1.) måste 

relateras till omkringliggande diskurser, och hur man kan finna de större diskurserna i det 

som analyseras (Fairclough, 2010). Modellen har texten eller det som ska analyseras i den 

inre boxen, därefter kommer boxen som kallas diskursiv praktik och som omger text-boxen. 

Ytterst är boxen som Fairclough kallar social praktik och som omger den diskursiva 

praktiken (Fairclough, 2010). Vi måste förstå och se själva kontexten för att minska 

tvetydigheter och oklarheter av det som skall analyseras. Om vi tar något ur dess egentliga 

kontext och placerar i ett annat sammanhang kan exempelvis ett sant påstående verka högst 

osannolikt (Fairclough, 2010). Faircloughs modell är ramen för min analys och visar hur text 

och bild (som innersta del i figur 1.) i Instagram måste kontextualiseras och sättas i 

förhållande till sitt sammanhang – det vill säga den diskursiva praktiken och världen som 

omger informanterna (den andra boxen i figur 1.).   

 
Figur 1. (Fairclough, 1992:73). 
 
Den tredimensionella modellen visar 

länkarna mellan text, diskursiv praktik 

och social praktik. Den sociala praktiken 

(den yttre boxen) avser samhälle, dess 

politik och ideologiska förfaranden 

(Fairclough, 2010). Kopplingen mellan 

texten och den sociala praktiken kan 

förklaras med intertextualitetsbegreppet, vilken utgör den diskursiva praktiken där 

förmedlingen och skapandet mellan text och social praktik sker (se nästa avsnitt). 
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Skapandeprocesserna inom den diskursiva praktiken utgör en omfattande kontext där texten 

lämnar spår och formar den sociala praktiken, medan det även omvänt finns spår av den 

sociala praktiken i det som i boxen kallas för ”text” (Fairclough, 2010). 

5.3.3 Intertextualitet 
 
Ingen text eller bild är helt opåverkad av omvärlden. De visuella symboler och texter som jag 

analyserar i studien är alla i relation till sin omvärld, ingen text eller visuell symbol är helt ny, 

utan är snarare omtolkningar av omvärlden i någon form. Intertextualitetsbegreppet behandlar 

texters och visuella symbolers relationer till varandra och hur texter föds genom 

omtolkningar av andra texter.  

 Att leta efter intertextuella förbindelser och återkommande visuella teman är något 

som är vanligt hos diskursanalysanvändarens metod och analys (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). Med hjälp av fokus på intertextualiteten i det som analyseras 

uppmärksammas själva reproduktionen av diskurser, men även nya konstruktioner där nya 

beståndsdelar har förts samman. Fairclough (1992) menar att text och bild ständigt skapas 

och tolkas i relation till dess kontext och framförallt mot tidigare liknande uttryck eller 

företeelse. Texten eller bilden ingår i en redan existerande rad av tidigare texter/bilder och 

sammanhörande tolkningar, vilket innebär att de alltid är intertextuella, enligt Fairclough 

(1992). Med andra ord refererar företeelsen till något som redan finns och som skapar en 

form av länk mellan det refererade och företeelsen. På så sätt är diskurser förändringsbara 

och kan ses som produktiva, eftersom ett nytt sammanhang tillförs diskursen och konstruerar 

nya fenomen eller betydelser samt på så sätt även förändrar hela diskurser. Dock kan inte 

texter eller bilder reproduceras hur som helst, eftersom alla sammanhang styrs och 

upprätthålls av sociala gränser (Fairclough, 1992). Genom fokus på intertextualitet är det 

möjligt att även se hur diskursers gränser styrs och upprätthålls av olika maktrelationer. Ett 

direkt referat av en text i annan text kallar Fairclough (1992) för manifest intertextualitet.  
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6 Resultat och analys 
 
Jag kommer i följande avsnitt att redovisa resultaten, som utgörs av informanternas bilder 

och texter, tillsammans med min analys. Avsnittet som presenteras består av ett 

storleksmässigt begränsat material som jag anser kan representera övrig datainsamling för 

studien, om inget annat anges under analysens gång. Jag kommer följaktligen att bygga 

analysen på studiens teman och analysera materialet utifrån olika diskursiva praktiker som 

har studiens syfte och frågeställningar som huvudpunkt.  

6.1 Vikten och den medicinska vetenskapen 
 
(Citat 1.)”Morgonpromenad, check! Glad över att jag fortsätter att minska både i vikt och cm 

– trots nästan en veckas uppehåll från träning och en helg där jag glömde allt vad diet är och 

innebär. Men kanske ett bevis på att det är bra att chocka kroppen lite? #lifestylebmr 

#morgoncardio #fitforlife #fightforwhatyouwant” - kvinnlig informant som vill gå ner i vikt. 

 

Citaten ovan kommer från en tjej som vill gå ner i vikt. Hon upplever glädje över att hon går 

ner i vikt och blir mindre, trots att hon inte har tränat eller följt sin ”diet”. Hon tror att 

uppehållet kan ha chockat kroppen och söker bevis på hur det är möjligt att hon gått ner i 

vikt. Chocken menar hon är bra, eftersom hon fortfarande går ner i vikt. Det blir hälsosamt att 

chockera kroppen, då hon tycker det är bra att förlora vikt. Hon taggar sin text med ord som 

”livsstil” och ”kämpa för vad du vill ha”, trots att hon har tagit ett uppehåll och ändå gått ner 

i vikt.  

Det var endast tjejer i min studie som valde att gå ner i vikt av skäl som övervikt 

enligt BMI-skalan. Däremot var det både killar och tjejer som ville gå upp i vikt med hjälp av 

träning och bra mat, som tidigare varit underviktiga eller känt sig ”för smala” för idealet. En 

genomgående föreställning i hela datainsamlingen var att en eftersträvansvärd hälsa var något 

som kunde statueras i det yttre hos en person. Att det utseendemässiga ligger den 

eftersträvansvärda hälsan nära till hands kan ha sin förklaring i att den medicinska 

vetenskapen mäter hälsa i olika former av fysiska mått, så som i vikt, längd och omkrets 

(Foucault, 2003).  
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(Bild 1). ”Dagens gympass gick riktigt bra. Idag är en sån dag då 

jag verkligen älskar denna livsstil – träning och diet. Sakta men 

säkert börjar jag se resultat av all tid jag lagt på gymmet och i köket. 

Vikten tickar sakta neråt och snart är jag nere på min lägsta vikt på 

6-7år och jag känner mig stark och stolt över mig själv och det jag 

ser i spegeln. Jag är inte i mål, men jag är på god väg.” 

Informanten uttrycker att just idag är en sådan dag som hon gillar sin livsstil. Livsstilen 

består av träning och diet. Att hon just idag gillar livsstilen, tolkas att det finns många andra 

dagar som hon inte tycker om att träna och gå på diet. Hon har lagt mycket tid i gymmet och i 

köket, och resultatet är att hon ser en förändring på sin kropp. Att hon snart är nere på sin 

lägsta vikt på 6-7år bidrar till att hon känner sig stark och stolt. Fingerson (2011) menar att 

det feminina eller maskulina ”görandet” av kroppen är en del av ungas aktörskap för 

självbestämmande över sin egen identitet. Informantens resultat och förändring upplevs som 

positiva därför att hon görs till kvinna och tar fram sin ”gömda” feminina identitet. Texten 

förstärks av en spegelbild på hennes överkropp och midja med rak och stolt hållning, spänd 

biceps endast iklädd tränings-bh. Hon poängterar att hon inte är vid sitt mål än, men att hon 

är på rätt väg.  

 
(Citat 2.)”Ett fint yttre för mig representerar god hälsa och det hoppas jag är något vi alla 

eftersträvar” – kvinnlig informant 

 

Informanten som uttryckt citatet ovan menar att den goda hälsan är något som bör 

eftersträvas av alla. Indirekt representerar citatet även den icke goda hälsan och det utseende 

som inte anses vara fint eller eftersträvansvärt. Informanten kopplar samman 

(intertextualitet) god hälsa med samhälleliga skönhetsideal, vilket gör att informanten tycks 

mena att utseendet kan definiera hälsa. Ambjörnsson (2004) menar att det finns en 

föreställning om att kvinnligheten kan produceras fram genom kroppslig förvandling. Även 

om det även finns bevis för att manskroppen görs och förvandlas, är det kvinnokroppen som 

är i det närmaste synonym för förvandling och görandet. Informanten utformar även sitt 

aktörskap och representationen av sin identitet genom att ta ställning till vad den 

eftersträvansvärda hälsan representerar för henne. Fingerson (2011) menar att unga är väl 

medvetna om representationen av deras kroppar och vad de själva representerar. 
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(Bild 2.) ”73,5kg this morning! Inte bra att vara sjuk länge, tappar 

massa vikt :( varit förkyld i två veckor, men är igång nu igen! 

#transformyourbody #motivation #aldrigvila #jagharviljan” 

Bilden består av fyra olika småbilder på informantens kropp i olika 

positioner. Han är iklädd underkläder och spänner olika muskler i olika 

vinklar. Han uppger sin vikt och förklarar den, enligt honom, låga siffran med att han varit 

sjuk länge. Av taggarna går det att utläsa att han vill förändra sin kropp, att han har viljan att 

göra det och att han ser sig som motivation. En annan tagg är också den ”aldrig vila”, som 

motsäger det faktum att han varit sjuk i två veckor. Informanten verkar se ”sjukdomen” som 

något plötsligt och oturligt som bara råkat hända, och som motarbetar hans väg mot ett ideal. 

Informanten uttrycker också att det inte är bra att vara sjuk länge på grund av den förlorade 

vikten. Bilden av sjukdom som något dåligt och som inte tillhör det normala tillståndet kan 

ses som en intertextuell koppling till den globala definitionen av hälsa, där hälsa ses som en 

frånvaro av sjukdom (Eriksson, m.fl. 2008) och som något som inte tillhör diskursen för 

hälsa.  

(Bild 3.) ”Rygg och biceps avklarat! Det går sakta men säkert åt rätt 

håll, morgonvikt 101,5kg. Jag är väll lite ”tjockare” nu än vad jag 

var för ett par månader sen men ändå  ” 

Bilden består av två ihopklippta bilder som verkar tagna vid samma 

tidpunkt med tanke på belysning och linning på informantens byxor. 

Informanten skriver att han har ett avklarat gym-pass och fokuserar sedan direkt på sin vikt. 

Han skriver ut sin exakta vikt, en vikt som skulle kunna antas visa på ett BMI för övervikt. 

Han skriver även att han kanske är lite tjockare än förut och han gör det i positiv bemärkelse 

med en smajly (leende ikon). Att han sätter ”tjockare” inom citationstecken tyder på att han 

inte syftar på tjock i den intertextuella bemärkelse som vi är vana att möta ordet i vår vardag 
– det vill säga tjock som i överviktig och fet och som någon som befinner sig utanför normen. 

Ekman (2012) menar att vårt sociala värde ordnas efter vår vikt och hur vi väljer att hantera 

den, något som också ställer sig bakom bilden av att utseendet och hälsan har satts samman. 

Analysen av de manliga informanter, som enligt ett BMI-mått skulle ha haft en övervikt, var 

att de överhuvudtaget inte kommenterade eller skrev något om det. Istället var målet att väga 

mer något som tyder på, när det kommer till muskler, att viktordningen ställs åt sidan eller får 

en annan betydelse för de manliga ungdomarna.   
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6.2 Våra skönhetsideal 
 
Här har jag valt att fokusera på hur skönhetsidealen, som bland annat förklaras av Fagerström 

och Nilson (2008) i deras forskning, reproduceras och intertextualiseras (Fairclough, 1992) 

bland de unga Instagram-användarna. Ekman (2012) tar i sin teori om viktordningen upp hur 

människor förväntas anpassa sig efter samhälleliga idealbilder av den fysiska kroppen. Jag 

kommer utifrån Ekmans viktordning se hur förväntningar skapas. 

   Både de manliga och kvinnliga informanterna styrs av våra västerländska 

skönhetsideal. Hur skönhetsidealen förmedlas ser olika ut hos informanterna beroende på hur 

de upplever sig själva i förhållande till idealen. Ambjörnsson (2004) såg att tjejerna i hennes 

forskning valde att anpassa sig efter rådande könsnormer. 

 

(Bild 4). ”Summer is getting closer, yes” 

Informanten har tagit en helkroppsbild på sig själv i spegeln. På sig har 

hon en långärmad huvtröja som är öppen fram och under den ett linne 

som är uppvikt så att hela magen syns. Till det har hon svarta 

träningstights. Hennes ansiktsuttryck ser nöjt ut, och hon har blicken 

riktad på sin avbild i mobilen, som hon fotar med. Hon står rakt med en 

hand på höften. Hon är smal, knäna sticker ut på benen och hon har 

synliga magmuskler som hon vill visa. Till bilden har hon skrivit att ”sommaren närmar sig, 

ja” och av sammansättningen och bilden verkar hon inte oroa sig för att den gör det, utan 

visar att hennes kropp är ”redo” för sommaren och att det är så en kropp bör se ut.  

 

(Citat 3). ”I respect an overweight girl at the gym trying to get fit. I respect an underweight 

girl at the gym trying to get fit. I respect a 50 year old man at the gym trying to get fit. I 

respect really anyone at the gym trying to get fit.” – manlig informant. 

 

Informanten som själv är vältränad och ofta gymmar la upp ett citat om vilka han respekterar 

på gymmet. Citatet tar upp tre olika typer av ”fall” som han antar att människor inte tror att 

han som är vältränad, kanske inte bryr sig om. Två av fallen handlar om tjejer, och en 50 årig 

man. Ingen är norm då en av tjejerna är överviktig och den andra underviktig. Och mannen är 

inte ung, utan tecknas snarare som gammal då åldern poängteras. Avslutningsvis menar han 

ändå att han respekterar vem som helst som försöker bli fit.  
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Bild 4 och citat 3 är material från två informanter som båda har kommit långt i sin 

utveckling mot sina mål och som upplevs som självsäkra i sig själva. På citatet (citat 3) går 

det att urskönja att informanten respekterar vem som helst, så länge den personen vill bli fit, 

det vill säga att personen vill utvecklas mot ett ideal. Unga är väl medvetna om vad som är 

norm och inte. Att följa ideal och att ha möjligheten till det innebär en ökad makt över 

utformandet av identitet och inflytande som aktör (Fingerson, 2011). Synsättet på de som 

inte, ännu, är norm blir att de respekteras om de anpassar sig, vilket de förväntas göra. Enligt 

Foucault (2003) är makten indoktrinerad i de vardagliga sammanhangen på ett sätt som oftast 

inte eller helst inte bör märkas, som exempelvis de förväntningar som samhället erhåller av 

oss och vi själva reproducerar. Genom sin maktposition som företrädare av idealet har 

informanten på bild 4 företräde att skapa förväntningar även på andra tjejer att uppnå samma 

ideal. De dolda uppmaningarna skapar förväntningar som kan ses komma från samhälleliga 

ideal på kvinnor och män. Ambjörnsson (2006) menar att det finns en förväntning att vi 

handlar och beter oss utefter det kön som vi tillhör, och det förväntas av oss som medborgare 

att vi är produktiva (Foucault, 2003).   

 
(Bild 5). ”So happy. Gained 2 kilos in 1,5 week. Oh yeah. On my way up. 

Normal shape, no pump” 

Informanten står bredbent och väger lite på ena benet. Han har ena armen en 

bit från kroppen, vilket gör att det ser ut som att han spänner sig, och med 

den andra fotar han sig själv med mobilen. Hans ansiktsuttryck är neutralt 

och han tittar på sin mobil. Han är vältränad, har synliga magrutor och 

synliga muskler på armar och ben. Han uttrycker att han är väldigt glad då han har gått upp i 

vikt och det går att tyda att han vill fortsätta upp i vikt. Han påpekar också att det är hans 

normala form, och att musklerna inte är synliga för att han har tränat (pump), utan att de helt 

enkelt ändå syns. 

Även informanten på bild 5 visar en positiv bild av att vara vältränad. Genom 

informantens tydliga kroppsbild och text där han förklarar att han gått upp i vikt, förstår 

följare att det är en positiv viktuppgång, och han poängterar att det är hans normala form. 

Hans viktuppgång och kroppsform kontextualiseras som något normalt inom diskursen 

träning- och hälsodiskursen.  
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(Bild 6.)”These two photos are about one year apart. On the first 

picture I had worked out for a while but hadnt done anything about 

my eating habits. It was first when I started to eating healthy I was 

seeing results. I am no way near my goal, I dont even know what my 

goal is. I just want to be happy, healthy, strong and the best possible 

version of myself. #tjockisneveragain” 

Bilden och texten ovan föreställer samma informant men med ett års mellanrum. Hon har 

själv satt ihop bilderna. Hon förklarar att hon på bilden längst till vänster hade tränat ett tag 

men inte gjort något åt sina matvanor. Hon förklarar vidare att det var först när hon började 

äta hälsosamt som hon såg resultat. Hon menar vidare att hon inte alls är nära sitt mål och att 

hon knappt vet vad hennes mål är. Hon vill bara vara lycklig, hälsosam, stark och den bästa 

versionen av sig själv. Informanten har en tanke om att man bör ha ett mål, och trots att hon 

inte har något mål så vet hon att hon befinner sig långt ifrån det. Med taggen ”aldrig tjockis 

igen” uttalas att hon aldrig mer vill bli tjock. Motsatsen till tjock blir lycklig, hälsosam, stark 

och den bästa versionen av sig själv. Hon uttrycker det med ett bara framför, som gör att 

lycklig, hälsosam, stark och bästa versionen av sig själv är något självklart, normalt eller 

naturligt, som det ska vara och som inte behöver uttryckas som ett mål. På bilden förstärks 

meningen om resultat som positiva resultat. På första bilden (till vänster) syns en smal kropp 

av en tjej iklädd korta shorts och tränings-bh, armarna hänger tätt längs kroppen och hon står 

rakt. På den andra bilden, ett år senare, har hon en väldigt stolt hållning, skjuter fram bröstet, 

drar in magen och håller armarna en bit från kroppen. Hon har även mindre med kläder på sig 

och står i underkläder.  

 
(Bild 7). ”Follow the amazing @***patrixia, latina hottie! 

#fitness #girlswithmuscle #workout #shredded #musclehealth” 

- kvinnlig informant “shoutout:ar” en annan Instagram-

användare. 

Bilden till vänster är en så kallad ”shout out”-bild, vilket betyder 

att informanten har valt ut och lagt upp en bild från en annan 

persons Instagram-konto och länkat till dennes konto (genom att addera ett @ framför 

användarnamnet), med avsikt att göra en snäll gest.  Bilden föreställer en kropp som är smal, 

har långt lite solblekt hår och solbränd. Hon har en t-shirt på sig som är väldigt kort och 

endera uppvikt eller avklippt. Hon har även väldigt korta mini-shorts som hon viker ner 

utmanande med ena handen fram på höften och hon står avslappnat lutad mot en vägg och 
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lutande på ena benet. Informanten skriver att personen på bilden är fantastisk, och en latinsk 

heting/hottie, vilket stärker bildens uttryck för att vilja uppfattas som sexig, attraktiv och 

inbjudande - med tanke på hennes kroppshållning och hand som viker ner shortsen en bit. I 

sitt framställande av sin kropp, det vill säga kameravinkel, kroppsposition och avsaknaden av 

ett ansikte objektifieras personen på bilden. Jarlbro (2006) och Fagerström och Nilson (2008) 

menar att kvinnor ofta framställs som objekt och att deras kroppar sexualiseras inom sociala 

medier, som bland annat i tidningar, TV och reklam. Genom sina handlingar görs personen 

på bilden till kvinna och iscensätter den sexuellt tillgängliga idealkroppen. Butler (1999) 

menar att det typiskt kvinnliga eller manliga inte är något som automatiskt finns där beroende 

på vilket kön man föds till, utan att det är något som görs och skapas fram. Informanten 

reproducerar det kvinnliga idealet med taggarna ”tjejer med muskler”, ”shredded” (definierad 

kropp/lite fett/synliga muskler, min anm.), ”muskel-hälsa”. Informanten riktar in sig på 

kvinnlighet, muskler och hur en tjej-kropp med lagom mycket muskler bör se ut.  

 

(Bild 8). ”@**** journey is doing a great job on her weightloss 

journey so far. #getlean #weightloss #eathealthy #healthy 

#trainmean #everydamnday #losingweight” – ”shout out” bild 

från en kvinnlig informant till en annan Instagram-användare. 

 
Bilden och texten till vänster är också en shout-out bild från en 

informant till en annan Instagram-användare. Bilden består av 

fyra delar, där varje del motsvarar en period i personens viktnedgång. I första bilden av fyra, 

längst upp till vänster, är två mobilbilder som visar Instagram-användarens mage snett 

ovanifrån. Bredvid är två stycken kroppsbilder. Den till vänster visar en bild på en tjej som 

ser glad ut men som står och väger på ett ben. På bilden till höger är personen smalare, har en 

mer självsäker hållning genom att stå bredbent och ha ena handen på höften. Längst ner till 

vänster visas personens mage medan den tränar – från att vara tjock till att bli smal. På nedre 

bilden till höger är även den en ”före och efter”-bild där personen först större för att sedan bli 

smalare. 

 
Bild 6, 7 och 8 taggas eller beskrivs med ordet ”hälsa”. De utgör tillsammans exempel av alla 

de bilder som taggats med ”hälsa”. De utgör bildliga reproduktioner på vad hälsa är och 

skapar en kontext runt hälsobegreppet. På bild 6 utgörs hälsa som en motsats till att vara 

tjock, på bild 7 utgörs hälsa av en bild av att vara en sexig och smal kvinna, och på bild 8 som 
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viktnedgång och en process mot idealet. Ekman (2012) menar att människor delas in i sociala 

kategorier utefter sin kroppsliga fysik, där de kroppsliga idealen och stereotyperna hamnar i 

överläge och har den eftersträvansvärda hälsan per automatik. Ungas möjlighet (aktörskap) 

att forma sin identitet är i hög grad beroende av deras maktposition (Fingerson, 2011). 

Viktordningen utgör, på samma sätt som andra kategorier som exempelvis ålder och kön, en 

ordning om hur unga formar sitt aktörskap. Ekman (2012) menar att viktminskning är en 

handlingsstrategi som i första hand används hos överviktiga för att bli kvitt den sociala 

problematiken övervikten medför och inte övervikten i sig. Den positiva återkopplingen som 

bilden av viktminskningen ger, införlivar troligtvis den utlovade höja självkänslan som aktiv 

medborgare och som någon som respekteras för sina åsikter och sin identitet. 

 

(Citat 4). ”För mig är det ett stort steg att kunna lägga ut en bild på min kropp precis som 

den är, med allt onödigt fett och alla skavanker. Det är ett steg närmare att bli nöjd med min 

egen kropp och jag vill hjälpa andra att kunna tycka om sina kroppar genom denna bild” - 

kvinnlig informant. 

 

Informanten i citatet ovan uttrycker att det för henne är svårt att visa sin kropp som den är, 

och menar att fettet på kroppen är onödigt, kan därför tolkas som onormalt och något som 

inte borde finnas där. Citatet tyder även på att det inte går att vara nöjd med sin kropp om den 

har för mycket fett eller skavanker.  Trots att informanten vågar visa sin kropp vill hon 

poängtera att det inte betyder att hon är nöjd än, men vill samtidigt hjälpa andra att tycka om 

och vara nöjda med sina egna kroppar genom att hon vågar visa sin kropp. Informanten har 

en önskan om att kunna påverka den diskursiva praktiken genom att lägga upp en bild på sin 

kropp. Hennes utseende utgör en ståndpunkt för påverkan. Dilemmat ligger dock kvar i att 

informanten påverkas av rådande maktstrukturer och normer, när hon medger att hon inte kan 

vara nöjd eftersom hennes kropp faktiskt inte motsvarar normen.  

6.3 Träningen mot drömkroppen 
 
Träningen utgör en av huvudpunkterna i den hälsosamma livsstilen och är den del som utgör 

störst utrymme i det insamlade materialet. Informanterna har ofta en målbild som de tränar 

efter, och som oavsett hur långt informanten kommer, aldrig verkar uppnås.  
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(Bild 9). ”Drömmer om en snygg och vältränad rygg. Och om att 

fixa mina första chins utan stöd. Det har inte hänt speciellt mycket 

på ryggen under de senaste månaderna. Men att jag har en dröm och 

ett mål ger mig mer och mer energi och motivation att orka kämpa 

på gymmet. Så att jag en vacker dag kan uppnå min dröm och mitt 

mål. #girlswholift ”  

En före- och efter-bild på en informants rygg. Hennes dröm är att få en snygg och vältränad 

rygg och hon vill klara att göra chins (häva sig upp med hjälp av armarna i en stång). Den 

första bilden är tagen i februari och den sista i april. Trots att det syns skillnad på bilderna 

menar informanten att det inte har hänt särskilt mycket, och hon har inte nått målet med en 

snygg eller vältränad rygg. Trots det nederlaget, driver hennes målbild henne att fortsätta 

kämpa på gymmet. Ordvalet kämpa kan tolkas som om det är något tufft och slitsamt, vilket 

kan ha en negativ betydelse. Ambjörnsson (2006) menar att kvinnors kroppar och dess 

utseende traditionellt är ett av de viktigaste attributen för att utåt visa hur de definierar sig 

själva och sin personlighet. En stark och vältränad kropp tyder på en disciplinerad, ordentlig 

och framgångsrik person (Ekman, 2012, Grogan m.fl., 2011). 

 
(Bild 10). ”Done for today!! Biceps precis färdigslaktat!! 

#motivation #gobigorgohome #striveforgreatness #fitness #biceps 

#goharder #flagom #dreambig” 

 
Bilden ovan är tagen under informantens träningspass och texten är 

skriven när informanten är klar. Han beskriver passet, som har fokus på biceps, som 

färdigslaktat. Ordet kan tolkas som att han har kämpat och tagit i hårt, något han även verkar 

vilja framföra med sin bild. På bilden sitter han på en bänk, mitt i en rörelse med en tung 

hantel. På hans ansiktsuttryck går det att se att han tar i hårt, blodådror på hals och armar 

kommer fram. Han har väldigt mycket synliga och stora muskler. På taggarna till bilden har 

han skrivit ord som motivation, bli stor eller gå hem, kämpa hårdare och dröm stort. 

Taggarna tyder på att han ser sig själv som en motivation för andra, att det är viktigt att vara 

stor, se stor ut eller att vilja bli stor och om man inte strävar efter att få stora muskler på 

gymmet, så behöver man inte vara där.  Informanten höjer sitt sociala värde och kan markera 

sin position genom att han är stor och muskulös, ett ideal, och kan därför uttrycka sig med att 

om man inte ser ut som honom, kan man lika gärna gå hem. Uttrycket kan ses som en 
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reproduktion (manifest intertextualitet) av bodybuilder-tidningen Ironman’s reklam från -

91 med texten ”If you can’t party with the big boys… Don’t show up!” som också visar en 

exkludering av de som inte fysiskt når upp till vissa krav på gymmet (Klein, 1993).  

Informanten nämner inget om sitt utseende eller något som behöver förbättras. Klein 

(1993) uttrycker att män inte är sina kroppar på samma sätt som kvinnor, då män snarare ses 

i förhållande till sina prestationer. Informanten vill markera sin tuffa och höga prestation med 

ord som tyder på hårdhet - ”färdigslaktat”. Ordet indikerar även till att hans kropp är ett 

redskap. Klein (1993) menar att historiskt sett har mannen arbetat med kroppen, och kroppen 

har varit mannens redskap. Muskler i sin tur, har alltid varit en symbol för maskulinitet 

(Klein, 1993).  

(Bild 11). Bilden till vänster avser en så kallad motivationsbild 

eller, i träningsvärlden kallad ”fitspiration”, för att syfta på endast 

tränings- och hälsoinspirerade bilder. Bilden till vänster är upplagd 

av en manlig informant och består av, en i bakgrunden fokuserad 

och svettig man, som kollar rakt in i kameran och verkar vara mitt 

uppe i ett löpsprång. Ovanpå bilden finns ett citat där det står 

”smärta läker, att förlora gör det inte”. Citatet syftar till att motivera, eller snarare att hota 

människor att fortsätta träna trots att det kan göra ont och vara smärtsamt, då det är ännu 

värre eller sämre att ge upp träningen eftersom det är samma sak som att förlora och något 

som alltid kommer att finnas med en i livet.  

 

(Bild 12). En kvinnlig informant lade upp fitspirationsbilden till vänster. 

Bilden består av en kvinna som står bredbent, lite vickandes på höften, 

riktar ett knytnävslag mot åskådaren och skyddar sig lite lätt med den 

andra näven men utan att dölja sitt ansikte. Hennes ansikte är förföriskt. 

Hon tittar lite underifrån, har lite öppen mun och är sminkad. Hon är klädd 

i vita underkläder, är svettig och har lindade händer, precis som om hon 

skulle delta i en boxningsduell. I texten under står det ”underskatta aldrig 

vad du är kapabel till”. Bilden i samband med texten kan tolkas som att 

tjejen kanske inte förväntades börja boxas, men att tjejer kan bara de inte underskattar sig 

själva.  

Bild 11 och 12 är två utvalda exempel på motivationsbilder där det tydligt går att 

skönja könsskillnader. Bild 11 är direkt riktad till en man, dels för att bilden symboliseras av 
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en mans ansikte i bakgrunden, men framförallt till sin förankring till smärta och risken att 

förlora. Att mannens allvarliga ansikte är i fokus kan tolkas som att mannen är den som står 

för intellekt och tankekraft (Ambjörnsson, 2006). Med hjälp av texten går det att antyda att 

mannen är i en tävling eller en kamp av något slag. Kampen kan innebära smärta, men att 

förlora skulle vara värre. Den tävlings- eller kampinriktade bilden framställer den typiska 

manliga maskulina hjälten med mod, styrka och vilja, där motsatsen svaghet, beroende och 

känslor är något feminint (Klein, 1993). Foucault (2003) menar att hotet om att hamna 

utanför normen är vår tids straff och övervakningen det viktigaste maktredskapet. 

 Bild 12 kan utläsas som en utmaning av kvinnans underordning (Butler, 1999), där 

kvinnan anses gömma sin fysiska kapacitet bakom uppgiften av att vara kvinna. Bilden spelar 

på kvinnans könsroll genom att gestalta henne på sexistiskt sätt i ansikts- och kroppsuttryck 

samt i val av kläder. Bilden reproducerar snarare existerande könsrollsmönster runt kvinnan 

som sexobjekt som inte förväntas ”ta i” fysiskt. En kvinnas kropp hör till vem hon är, till 

skillnad hos en man där kroppen snarare ses som en symbol eller funktion hos honom 

(Ambjörnsson, 2006). 

(Bild 13). En annan typ av fitspirationsbild är den som 

visar olika typer av skönhetsideal, som den till vänster. 

Bilden består av två ihopklippta bilder, där den till vänster 

föreställer en ”Victoria Secret-modell” på en visning och 

den till höger föreställer en ”squat beauty” (squat = 

knäböj). På första bilden är bilden tagen bakifrån, ansiktet 

syns inte riktigt för modellens hår. Hon är smal, är iklädd 

underkläder  och lårhöga strumpbyxor. Fokus är på tjejens rumpa.  På den andra bilden har en 

tjej samma typ av underkläder på sig, högklackade skor och ansiktet bortvänt. Fokus för 

denna bild är även här på tjejens rumpa. Skillnaden mellan bilderna är att tjejen på den högra 

bilden ser ut att ha mycket större rumpa än tjejen på bilden till vänster, samt att bilden till 

vänster är arrangerad och hon svankar. Idén med bilden verkar vara att hitta en ny form av 

ideal. Tidigare har Victoria Secret modellerna varit starka kvinnliga ideal, men med den nya 

”Squat Beauty” poängteras att det är snyggare eller sexigare med en större rumpa. Som 

namnet avslöjar måste tjejen träna på knäböj för att åstadkomma det eftersträvansvärda 

skönhetsresultatet. Träning som också har en stark sammankoppling till hälsa och välmående 

är i högsta grad kopplat till utseendet. 
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 Jag relaterar bilden till manifest intertextualitet, där det smala Victoria Secret-idealet 

reproducerats till ett ideal där tidigare kroppsfixering går igen men med ytterligare krav på 

kvinnan som kropp. Kvinnan behöver inte ”bara” vara smal, utan även ha kvinnliga former. 

 
(Bild 14). ”Just nu känns det som om jag befinner mig i början av 

en lång raksträcka, där man bara måste trampa på. Och jag 

trampar. Hittar takten. Nöter nöter nöter. Även fast platåer 

(mentala som fysiska) är det ABSOLUT drygaste som finns. För vet 

ni? Jag VET att det går framåt, och att trampandet ger resultat. 

#hittamotivation #mentalträning” 

Bilden ovan är en före- och efterbild av en informant som påbörjade en viktnedgång 2012. 

Före-bilden består av två ihopklippta bilder, en i profil och en framifrån och ansiktet är 

bortklippt. På efter-bilden står hon rakryggad och spänner ena armen. Det syns att personen 

har gått ner i vikt och hon ser stark ut på efter-bilden. På taggarna till bilden är det möjligt att 

utläsa att hon saknar motivation. Hon beskriver även att det känns som att hon hamnat i 

början av en lång raksträcka, vilket kan tyda på att hon känner att träningen eller 

viktnedgången har börjat bli tråkig. Hon hänvisar upplevelsen till att hon har hamnat på en 

fysisk och psykisk platå där det inte händer så mycket. I Grovens m.fl. (2011) resultat 

upplevdes träningen som tråkig men hälsosam. Den individuella självpresentationen som 

vältränad och hälsosam skapade ett tvång hos kvinnorna att träna (Groven, 2011). Med bilden 

vill hon påminna sig själv att det går framåt och hon skriver att hon vet att det gör det. Med 

text och bild går det att förstå att hon har en fysisk målbild som inte är uppnådd än trots sina 

resultat som hon ändå kan se själv. Det är med andra ord kroppen och dess självpresentation 

som utgör markören för vägen till idealet. Focuault (2003) menar att det är den fysiska 

kroppen som måste disciplineras och åtgärdas för att öka färdigheterna och underkastelsen, 

men också för att det ska skapas ett samband mellan att desto lydigare kroppen är, desto 

nyttigare. 
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6.4 Den viktiga maten 
 

 (Bild 15). Bilden är en form av fitspirationsbild, upplagd av en 

kvinnlig informant. Bilden visar en smal tjej med halva ansiktet 

bortklippt. Hon väger lite på ena höften och lutar sig lite bakåt mot 

ett räcke. Hon är iklädd vita underkläder eller en bikini. Texten 

syftar på mat och framförallt onyttig mat, godis eller snacks, då 

texten lyder ”inget smakar så bra som det känns att vara fit”, vilket 

innebär att det finns ingen form av mat eller smak som kan vara så god att man kan offra 

känslan av att vara vältränad. Eftersom alla måste äta för att överleva, blir texten att riktas 

mot den form av mat eller dryck som äts och dricks för njutningens skull. Den njutningen 

vinner dock inte över den känslan som infinner sig om man är vältränad. Citatet kommer 

ursprungligen från den text som fotomodellen och ikonen Kate Moss 

valde att ha på en t-shirt ”Nothing tastes as good as skinny feels” 

(google.se ”kate moss quote”). På så sätt är det ”omgjorda” citatet 

ansett som bättre eftersom det syftar till träning och hälsa, men det är 

fortfarande samma kroppsfixering (manifest intertextualitet) och 

bilden till citatet är fortfarande lika smalt, precis som fotomodellen 

Kate Moss (bild till höger av Kate Moss, bildkälla: theage.com).  

 

(Bild 16).”Ett fat är mitt, och ett fat är @****’s. #efterrätt 

#kaffepåmaten #glass #dadlar #nötter” – kvinnlig informant 

Bilden till vänster visar en typisk Instagrambild som visar upp vad 

som förtärs. Fotot är tagen ovanifrån på ett bord. Den ena större 

tallriken innehåller glass, medan den mindre innehåller frukt och 

nötter. Informanten väljer att kalla båda faten för efterrätt, och tar 

för givet att den som ser bilden och texten ska förstå vilken tallrik som är hennes. I kontexten 

med hennes övriga bilder om hälsosam mat, träning och viktnedgång, blir det omöjligt att ta 

miste på att hennes tallrik är den med frukt och nötter, glassen blir därför i jämförelse onyttig. 

Informantens subjektsposition statueras i att vara nyttig och hälsosam. Det finns en 

maktrelation i bilden där informanten höjer sig själv genom det hälsosamma valet. 
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(Bild 17). ”Dagen började med ett bröstpass, jobb och avslutades 

med matlådor! Går nu av mitt långa jobbpass och ser framemot 

lite ledighet och att få sova #cleaneat #matlådor #every #day #no 

#days #off #build #muscles” 

 
Bilden består av en fitspirationsbild överst, och två bilder från 

informanten själv, under. Informanten beskriver sin dag med 

träning, jobb och fixandet av matlådor. Texten och taggarna tyder på att det är viktigt med 

rätt mat varje dag vid byggandet av muskler, att det inte går att fuska. En av taggarna kallar 

hon för ”clean”, vilket tyder på att maten ska vara lagad från grunden, hälsosam och nyttig. 

På den undre bilden till vänster visar informanten sin kropp, som ser vältränad och stark ut. 

Till höger på den undre raden visar hon matlådorna hon tillagat. Bilderna tillsammans verkar 

utgöra det som citatet på fitspirationsbilden uttrycker ”det är 100% målmedvetenhet till 

gymmet OCH din diet”.  

 
(Bild 18). ”Diet vad är det? Äter vad jag vill. #mums”  
 
Informantens bild är fokuserad på ansiktet och på att hon tar en tugga 

av en munk, hon ser nöjd ut. Genom texten till bilden ifrågasätter hon 

vad en diet är och påpekar att hon äter vad hon vill. Genom att 

ifrågasätta vad en diet är, talar hon ändå om att hon förstår att munken 

inte tillhör det som anses som hälsosamt och inte tillhör det som är en diet samt att det inte 

går att äta vad man vill om en diet efterföljs. Kontexten till bilden är att informanten försöker 

att följa en diet, men att hon är påtalar att hon vet om att munken inte hör dit, men att hon 

faktiskt får äta vad hon vill. Informanten slåss mot den fria viljan att själv få välja i utbudet 

av frestelser, och mot makten att underkasta sig själv och disciplineras utefter 

samhällsnormerna om att vara den nyttiga och dugliga kroppen (Foucault, 2003). 

 

(Bild 19). ”Belönar mig med detta efter utfört jobb” – kvinnlig 

informant. 

 

Majoriteten av informanterna la ibland upp bilder med godis, snacks 

och fikor, men skrev ofta att det var i samband med någon form av belöning för att de gjort 

något särskilt. Informanten som la upp bilden till vänster menade att hon kunde ta en stor 
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tårtbit som belöning efter jobbet. Det var däremot sällan att någon informant lade upp 

liknande bilder på godis, snacks, fikor och onyttig mat om det inte fanns en, för dem, god 

anledning till det. 

6.5 Konsumtion och marknadsföring 
 

(Bild 20).”Pic from my workout today, my whole session with all 

exercises is now up on my blog! #me #bmrangel #bmr 

#gohardorgohome #nopainnogain”  

 
Informanten lockar läsare till sin blogg genom att visa en bild på 

när hon tränar i gymmet. Bilden är tagen i profil för att visa hennes 

vältränade och muskulösa överarm. Hennes starka fysik motsätter sig den feminina bilden av 

den mjuka och snälla kvinnan. Hon är iklädd korta shorts och ett linne med utskuret 

ryggparti. Hon skriver att hela hennes träningspass med alla övningar ligger uppe på hennes 

blogg, vilket gör Instagram-bilden till ett lockbete för att fånga besökare till bloggen. 

Taggarna till bilden avslöjar att hon även gör reklam för ett fitness-produkt-märke och att hon 

tillhör företagets ”team”. Med uttrycken ”kör hårt eller gå hem” samt ” ingen smärta, inga 

muskler (muskeltillväxt)” syftar hon på att träningen är hård och tuff, något som personen 

som eftersträvar muskler måste infinna sig i, annars har personen inget på gymmet att göra. 

Uttrycken har också en uteslutande effekt där de som inte klarar av att ta i hårt och 

smärtsamt, förpassas. Bilden av henne som fokuserad och som använder tunga vikter 

förstärker förmedlingen av hårdhet och tuffhet. Företagets produktmärke som tagg, och 

hennes vältränade kropp samt fokuserade blick skapar tillsammans en bild av företagets 

produkter som tillförlitliga. Taggen ”bmr-ängel1” kan sammanlänkas med de modeller som 

kallas för ”Victoria Secrets-änglar” (intertextualitet), vilka är ett välkänt fenomen världen 

över. Skillnaden mellan de olika ”änglarna” är att företaget säljer sina produkter genom 

personer som kan marknadsföra sig själva som hälsosamma och muskulösa.  

 

                                                
1 BMR-ängel/angels är ett varumärke tillhörande företaget BMR sports nutrition AB, som 
riktar sig specifikt till tjejer med bl.a. rosa produkter, tightare kläder och andra riktade 
produkter för tjejer. BMR angels är ett team av vältränade tjejer som gör reklam för företaget 
till andra tjejer. 
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(Citat 5).”So happy with my first sponsor Nutramino! It's a huge goal for me. Finally I can 

motivate other people for real and with nice products #nutramino #growmuscles #happy 

#fitness” 

 

Informanten som uttryckte citatet ovan har precis fått sin första sponsor för träningsprodukter 

och beskriver att det var ett stort mål. Hon uttrycker även att det är först nu som hon, på 

riktigt, kan motivera andra människor. Företagets bekräftelse på hennes fysiska prestation gör 

att hon känner att hon är genuin till fitness-världen och att hon har bevis för att det hon gör är 

tillräckligt bra.  

 Bauman (2008) menar att vårt sociala värde som medborgare höjs av att själva agera 

handelsvara på konsumtionsmarknaden. Företaget köper in informanten i utbyte mot sina 

produkter, som informanten sedan kommer att lägga upp bilder på.  Informanten blir ett 

subjekt i konsumtionssamhället i och med att hon använder sig själv som en produkt.  

 
(Bild 21). ”Come and hang with us at the BMR monter” 

Bilden visar en tydlig form av marknadsföring, där informanten 

uppmanar sina följare att besöka henne/dem i företagets monter (på 

en fitness-tillställning). Bakom sig syns rader av olika former av 

prestationshöjare och tillskott från företaget. Informanten står till 

höger i bild och håller om en man, de utgör båda stereotypiska 

hälsoideal som man och kvinna i bilden, där hon tittar försiktigt in i kameran och nästan 

hamnar utanför bild. Mannen står i centrum av bilden, spänner sin muskulösa arm, och 

knytnäve och ler in i kameran. Informanten svankar lite, står tätt mot honom och putar med 

läpparna och är fokuserad på kameran, hon gör inga ansatser att spänna sig på samma sätt 

som mannen. Han är klädd i bakåtvänd keps, svart linne och jeans, medan hon är klädd i rosa 

linne och tights.  

 
(Bild 22). ”Yeah. @lina**** and #BMR! Follow @bmr*** and 

@kos****” 

Den manliga informanten håller tjejen på höfterna och pussar 

henne på sidan av huvudet medan hon ler glatt mot kameran. 

Bakom dem är en stor plansch föreställande en muskulös man 

utan tröja och en smal och vältränad kvinna med BMR-logga på 

tränings-bhn. Det är tydligt att det handlar om en produktbild för tillskottsmärket och en 
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shout-out för tjejen på bilden vars användarnamn anges tillsammans med en tagg på 

företaget. Informanten uppmanar att följa det egna sponsorföretaget och ytterligare ett 

företag. Foucault (2003) menar att normaliseringen bidrar till att forma människor till en 

homogen grupp, men som i sin tur själva är delaktiga i rangordningen av mätbara avvikelser. 

Sponsringsfenomenet samlar en homogen grupp människor som uppfyller 

normaliseringskraven, men de skapar även elitism där informanterna är med och ställer krav 

nedåt i det hierarkiskt uppställda ledet av unga som vill tillhöra idealen. 

6.6.1 Sammanfattning 
 
Analysen av de olika temana visar att ansvaret och engagemanget att uppnå en 

eftersträvansvärd hälsa och kropp ligger på den unga enskilda individen. Analysen visar även 

att den eftersträvansvärda hälsan utgör en identitetsskapande del och innefattar starka 

idealbilder av män och kvinnor, något som utmärkte temana och verkade vara ett påtalande 

riktmärke för såväl killar som tjejer inom hälsotrenden. Vi ser även exempel på ungas 

aktörskap där vissa hälsovanor strikt efterföljs och den biologiska kroppen, som tidigare varit 

en markör för att skilja barn och ungdomar från vuxna (James, 2004), formas om till hälso- 

och kroppsideal som bryter av gränserna mellan ungdom och vuxen. De fria valen ställs alltid 

gentemot, och underkastas, det som bör eftersträvas i hälsoväg. Den hälsosamma livsstilen 

utgör även en centralpunkt i konsumtionssamhället, vi ser i analysen ungdomar som tydligt 

agerar aktörer på den kommersiella marknaden. 

 
 

7 Diskussion 
 
Frågan jag ställde mig när jag började skriva på studien var vad det var som gjorde att otroligt 

många människor involverades i diskursen om hälsa och träning, och framförallt varför som 

de gjorde det.  

 

Vi har alla en fysisk kropp och det är genom den vi tar, eller inte, tar plats i samhället. Det är 

den fysiska kroppen som utgör vår markör.  En markör i samhället som markerar vårt sociala 

värde som medborgare. Kroppen i sig självt, skulle kunna ses som något materiellt icke-

diskursivt, men, kroppen existerar inte utan att vi pratar om den i någon form av diskursiv 

praktik, och med olika diskursiva perspektiv skiljer sig synen på kroppen åt. Vi kan se ungas 

fysiska kroppar sättas i en hälso-kontext som inte längre markerar dem som bara barn eller 
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ungdomar, utan som en aktör med eget ansvar för sina val för att uppnå en eftersträvansvärd 

hälsa och kropp. Bauman (1998:2008) poängterar att konsumtionssamhället inte tar någon 

hänsyn till faktorer som klass eller kön, jämfört med det tidigare produktionssamhälle där 

åldersmässigt och fysiskt ”dugliga” män arbetade. På så sätt utgjorde männen också en norm, 

men riskerades att exkluderas utan arbete (Bauman, 1998:2008). I dagens 

konsumtionssamhälle eftersträvar unga, oavsett kön och ålder, att tillhöra idealet som 

konsument genom att införliva den fysiska kroppen till idealen. Vad som är en 

eftersträvansvärd fysisk kropp kontra en icke eftersträvansvärd fysisk kropp tar avstamp i 

diskussionen om hälsan. Som synes i analysen eftersträvar informanterna en önskvärd fysisk 

kropp – det vill säga en kropp som är hälsosam, vältränad och attraktiv.   

 Att försöka reda ut vad hälsa är, är i princip omöjligt och ännu svårare vore att 

försöka besvara vad begreppet innebär för varje informant. Men det är möjligt att se att 

hälsodiskussionen utbryter i en fråga om att skilja på det som avviker, från det som anses som 

normalt. Det finns framförallt två vägar till hälsa som är särskilt betydande, det medicinskt 

normativa och det moraliskt normativa.  

7.1.1 Det medicinskt normativa och moraliskt normativa 

 
Det medicinskt normativa förhållningssättet till hälsan innebär att det är inom den medicinska 

vetenskapen som det avgörs vad som är hälsa och vad som inte är hälsa. I analysen går det 

att utläsa kroppsviktens betydande roll för såväl kvinnliga som manliga informanter och det 

är inom den medicinskt normativa diskursen som vi har bestämt vilken vikt som anses vara 

normal, och vilken vikt som inte anses vara det. Bellocco m.fl. (2010) påpekar att BMI-

måttet är det medicinska mått som överlägset figurerar ifråga om viktstudier och delas oftast 

in i tre olika grupper – undervikt, normalvikt och övervikt. Viktnormaliseringen blir 

problematisk, bland annat eftersom måttet inte tar hänsyn till muskelmassa – muskelmassa 

som ökar vid styrketräning och som utfördes av majoriteten av informanterna. Andra studier 

har visat att det medicinska måttet är problematiskt av andra skäl. BMI-måttet blir bland 

annat missvisande när andra faktorer som exempelvis ålder spelar in, som i Flegals m.fl., 

(2005) forskning där personer med en marginell övervikt var de som inte hade någon ökad 

dödlighetsrisk till skillnad från de andra grupperna.  

En annan medicinsk aspekt är just den om den friska kroppen kontra den sjuka 

kroppen, där hälsa innebär det friska, medan ohälsa innebär det sjuka och onormala. Därför 
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blir det viktigt att främja hälsa, eftersom det förebygger sjukdomar eller andra ”onormala” 

tillstånd.  

De medicinska måtten och kunskaperna får tolkningsföreträde när det kommer till 

vardagliga sammanhang och tillsammans med det moraliskt normativa förhållningsättet 

påverkar de tillsammans vad som anses vara hälsa. Det moraliskt normativa förhållningssättet 

består av de kulturella samhällsnormer som påverkar och ingår i hälsodiskursen. Hos de 

kvinnliga informanterna var det av en central betydelse att gå ner i vikt och att ”vågen visar 

på minus”. Hos de manliga informanterna var dock inte vikten lika central, men fortfarande 

utgjorde vikten som siffra en viktig betydelse som vägledning mot en mer muskulös kropp. 

Samhällsnormerna som kan utläsas som hälsosamma hos informanterna är bland annat att 

vara och upprätthålla sitt genus, maskulinitet, en normal kroppsvikt och ett attraktivt 

utseende. Uppslag i tidningar, olika program på TV och genom reklam matas vi med förslag 

på hur bästa möjliga hälsa skall främjas, ofta med en utseendemässig aspekt. 

 

 Foucault (2003) menar att  
 

kroppen reduceras till sin funktion (Foucault, 2003:166) 

 

och hur kroppen på bästa möjliga sätt ska kunna göra nytta i ett större sammanhang 

(Foucault, 2003). Foucault (2003) uttrycker vidare att den ständiga uppdelningen mellan 

normalt och onormalt, är en makt som vi alla är underkastade. Disciplinära anordningar 

mäter och kontrollerar det onormala för att försöka få det avvikande att rättas in i samhällets 

normer. Utifrån alla de mätinstrument, som vikt, BMI, muskelvolym och andra 

kontrollelement som både majoriteten av de manliga och kvinnliga informanterna använde 

sig av ser vi hur informanterna kämpar oavbrutet med att förbättra sig själva, höja hälsan och 

höja prestationsförmågan.  

Synen handlar om en kropp som hos män och kvinnor ser attraktiv ut och består av så 

lite fett som möjligt. Som tidigare nämndes eftersträvade informanterna en kropp som var 

framförallt tre saker: en hälsosam kropp, en vältränad kropp och en attraktiv kropp. Det som 

uttrycks i samma kontext och meningsuppbyggnad påverkar den aktuella diskursen. Det är 

därför ingen tillfällighet att hälsosam, vältränad och attraktiv blir adjektiv som uttrycks som 

om de vore synonymer - det beror istället på att det inom rådande hälsodiskurs finns en tro 

om att en good-looking-kropp är detsamma som hälsosam, och att en hälsosam kropp är en 

attraktiv kropp. De kvinnliga informanternas hälsa handlar om att disciplinera sig, både vad 
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gäller mat och träning. Om de frångick ”reglerna” så gjordes det steget tydligt för att undvika 

missförstånd om att de skulle ha gett upp den hälsosamma livsstilen. Foucault (2003) menar 

att varje medborgare är en del av ett stort kugghjul som utgör samhällsmakten och genom att 

ständigt medvetengöra uppgifter och ange avvikelser reproduceras maktsystem inom 

diskursen. De kvinnliga informanternas livsstil kan ses som disciplinär eller med disciplinära 

inslag. Den smala och vältränade kroppen anses visa en person som är stark och 

framgångsrik, vilket har ett högt socialt värde och stärkte individens självrepresentation.  

 

Paradoxen ligger i hur hälsa kan existera, utan att vara betungande, hos medborgarna när 

samhället ständigt försöker utvecklas och förbättras, med medborgarna som de viktigaste 

byggstenarna. Vad händer med dem som inte presterar och är nyttiga samhällsmedborgare? 

Att befinna sig utanför normerna är ”straffet” i Panoptiken, menar Foucault (2003). Kroppen 

som markör markerar om du är en person som faktiskt är seriös med din hälsa och 

samhälleliga nyttighet, eller om du inte är det. Överviktiga och underviktiga blir socialt 

stigmatiserade – personer som inte passar in i gymmiljön förpassas. Det kan finnas en 

sympati-reaktion för personer som inte passar in i normerna, men som uppvisar missnöje med 

den de är eller en vilja att förändra sig själva till det bättre – mot idealet. Den personen 

behöver motiveras, peppas, inspireras av de framgångsrika och hälsosamma idealen.  

 Problematiken uppstår om någon trivs med att befinna sig i en situation utanför våra 

normer. Den personen måste på något sätt åtgärdas, oftast av andra samhällsmedborgares 

påtryckningar, vilket leder till social stigmatisering. Trots informanternas fria val att äta vad 

de vill, strunta i att träna eller lägga upp bilder på sig själva som anses vara bristfälliga (som 

exempelvis citat 4), finns det alltid en moraliskt vägande medvetenhet bakom beslutet som 

högt måste uttryckas. Huvudsakligen uttryckte de kvinnliga informanterna bakomliggande 

orsaker till varför de valde att göra på ett visst sätt (exempelvis som att inte träna), precis som 

om det vore deras skyldighet. Männen ursäktade sig inte på samma sätt när de tillfälligt 

frångick sina ”medborgerliga förpliktelser”, utan menade mer att det onyttiga undantaget 

”behövdes”. Skillnaden ligger troligtvis i den hierarkiska frågan om kön, där ett manligt 

genus är norm, till skillnad från det feminina som anses onormalt (Ambjörnsson, 2006). 

Kvinnor har därmed, utifrån sitt sämre utgångsläge som kvinna, en kropp som ständigt måste 

förbättras och disciplineras i sitt försök att uppnå att bistå det maskulina idealet.  
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7.1.2 Konsumtionens betydelse 

 
Det finns en syn om att sociala medier skulle erbjuda fria och öppna arenor som skapar ett 

oberoende för unga. Det är lätt att luras av de sociala mediernas fantasirikedom och bredd, 

för även dessa arenor styrs kommersiellt, kulturellt och diskursivt. Ekman (2012) menar att vi 

genom reklam, TV-program, tidningar och andra sociala medier får vi till oss de ideal vi bör 

uppfylla och tillsätter dessa till vår identitet. Efter att en informant med eftersträvansvärda 

fysiska resultat lagt upp en bild på en träningsprodukt, exempelvis ett speciellt kosttillskott 

med lovande effekter, dröjer det inte lång tid förrän ytterligare informanter lägger upp bilder 

på samma produkt. Konsumtionen skapar en marknad för möjligheten att öka sitt sociala 

värde, genom att komma så nära idealet som möjligt. Vi luras att tro att vi befinner oss på 

jakt efter bra produkter till bra priser, när vi själva ständigt befinner oss på 

konsumtionsmarknaden för att rusta oss med produkter som höjer vårt eget marknadsvärde, 

det vill säga, vårt sociala värde i samhället. Det sociala värdet är inget som bara finns, utan är 

något som måste byggas upp genom konsumtion och underkastelse av normer. 

 I studien ser vi informanter som konsumerar träningskläder, tillskottsprodukter och 

andra träningsrelaterade produkter. De har som unga aktörer och konsumenter en 

maktposition på den kommersiella marknaden, som ständigt påverkas av deras sociala 

kontext. Det kan se ut som att de unga informanterna är aktörer i ett samhälle med valfrihet, 

att de kan välja och vraka bland produkter. Men som subjekt i konsumentsamhället handlar 

det om att underkasta sig marknaden. Allt för att höja prestationen, höja det sociala värdet 

och i försöket att bli ett subjekt. Bauman (2008) förklarar att ett subjekt i 

konsumtionssamhället utgörs av en medborgare som har ett högt socialt värde och därmed 

kan ses fungera som en vara på marknaden självt. Informanterna vars kroppar uppfyllde 

idealet för männen - stora väldefinierade muskler, ett maskulint sätt och ett välanvänt 

Instagram med bilder på sin egen kropp – kunde förr eller senare sponsras av olika fitness-

företag. Detsamma gällde kvinnorna, också med definierade muskler, men med timglas-

formade midjor och feminint sätt – fick även sina egna sponsorer. Sponsringen innebär ett 

subjekt-görande av informanterna i högsta grad. Deras belöning för att uppfylla ideal, 

konsumera och öppet visualisera sin livsstil på Instagram, har kanske gjort dem själva till de 

mest värdefulla och mäktiga subjekten, produkterna eller varorna i konsumtion- och 

maktsystemet.  
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7.1.3 Kroppen som klassmarkör 

 
Willett (2008) belyser den sociala kontra den individualistiska aspekten, där de 

individualistiska diskurserna krockar med våra mänskliga behov att tillhöra ett socialt 

umgänge och att vara en del av det. Bauman (2008) uttrycker att konsumtionssamhället är ett 

individualistiskt samhälle, ett samhälle där varje medborgare har ansvaret för sig själv och 

förväntas kunna leva upp till samhällsnormerna. Att inte hänge sig åt konsumtion riskerar att 

innebära utanförskap och social stigmatisering. Granskningen av informanternas bilder och 

text tyder på att deras drömkroppar och framtidsvisioner är ett självständigt och ensamt 

uppdrag. Det finns en förväntning på oss som enskilda individer att vi ska ha självdisciplin, 

självförtroende och självsäkerhet. Vi bör även ha tiden och kraften till att lägga ner omsorg 

på vår fysiska kropp. På så sätt blir den fysiska kroppen också en fråga om klass. Trots 

skiftande bakgrund med endera skolgång, jobb eller arbetslöshet samt skiftande 

hemförhållanden tvingas informanterna underkasta sig konsumtionen. De informanter som 

syns mest, som har flest följare och även sponsorer, är inte dem som är arbetslösa, otränade 

eller tillhör någon form av utanförskap. De informanterna som kan definieras som subjektiv 

människa är de som kan definieras som konsumenter – det är dem som har haft råd och tid till 

att konsumera sig till en eftersträvansvärd identitet.  

Fingerson (2011) menar att vi genom att se hur unga formar sin sociala omvärld kan 

se hur deras identitet skapar ett utgångsläge för deras aktörskap. På ett sätt kan vi se 

informanterna som slagkraftiga, målmedvetna ungdomar fria att bestämma över sig själva 

och redo att ta plats på den kommersiella marknaden. Men vi kan också se unga människor 

som starkt styrs i den diskursiva praktiken av en hälso- och konsumtionsdiskurs som utnyttjar 

deras beslutsamhet och målmedvetenhet, och där kraven i sin tur att tillhöra norm och ideal 

förhöjs. Exkluderingen för dem som inte kan motsvara kraven riskerar därmed också att bli 

än mer påtaglig, både ur en diskursiv och social praktik. 
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7.2 Avslutning 
 
En reaktion hos en del personer som ser de hälsoinspirerade Instagram-bilderna brukar vara i 

stil med: ”varför lägger man ut såna där bilder på sig själv?”, ”varför håller man på sådär 

och tränar hela tiden?”.  

Min förhoppning är att dessa frågor åtminstone till viss del, har besvarats genom 

studien, då något enklare svar som skulle kunna ge en mer rättvis bild inte verkar finnas.  

Genom att försätta (nät)kulturen av hälso- och fitspirationsbilder in i en större kontext 

kan vi förstå hur systemen av olika diskurser och makt påverkar och samtidigt, i sin tur, hur 

ungdomarna själva har en betydande inverkan på den diskursiva praktiken. Vi kan se hur 

paradoxen mellan hälsa och kroppsfixering slåss om utrymmet i ungdomarnas liv och vardag, 

och hur företag i sin tur drar nytta av de målbilder som verkar nästintill omöjliga och belönar 

dem som ändå kommit en bra bit på väg. 

 En fortsatt studie skulle kunna lyfta ungdomarnas egen syn på innebörden av hälsa, 

vad det är som de själva uttrycker på sociala medier, samt en analys av både den positiva och 

negativa respons som bilderna och texterna möter i form av kommentarer från andra följare.  
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