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 Sammanfattning 

 

I denna undersökning behandlas kroppsideal på sociala medier med utgångspunkt från skolämnet 

Idrott och hälsa. Detta sker genom en diskursanalys på kroppsbilder för att se mönster i hur en 

hälsosam kropp framställs. Syftet är att undersöka, diskutera samt belysa de ideal och den syn på 

hälsa ungdomar kan möta på dessa sociala medier. De frågeställningar vi har är: “Vilka diskurser 

kan identifieras i bilderna på sociala medier som hanterar kroppsideal och hälsa?” samt “Utifrån 

ett makt- och genusperspektiv, vilka synsätt på kropp och hälsa kommer till uttryck i diskurserna 

som unga kan möta på de sociala medierna Instagram och Tumblr?”. För att besvara våra 

forskningsfrågor har vi använt oss av en diskursanalys där vi även utgått från ett genusperspektiv 

samt Foucaults maktperspektiv. För att knyta an mediers påverkan på skolämnet Idrott och hälsa 

har vi utgått från ramfaktorteorin. Vårt material innefattar 200 bilder hämtade från Instagram och 

Tumblr under en tidsperiod på fem dagar. De diskurser vi sett formas i vårt material har varit: 

aktivitet, arm, bröst, före-efter, helkropp med huvud, helkropp utan huvud, mage samt rygg. Inom 

dessa diskurser har det både funnits ett isärhållande och gemensamma ideal mellan det manliga 

och kvinnliga, där kvinnorna dominerade i antal. Slutsatsen vi kan dra av vår studie är att det finns 

tydliga diskurser kring vad som är en hälsosam kropp och hur den ska framställas, något som kan 

påverka eleverna som i skolämnet Idrott och hälsa ska lära sig att kritiskt granska ideal och 

könsmönster. 
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1. Inledning 

 

Denna uppsats är skriven av oss som blivande idrottslärare med inriktning högstadiet/gymnasiet. 

Under tiden som vi utbildade oss till idrottslärare, men även under de andra terminerna vi studerat 

till lärare vaknade vårt intresse för att studera Idrott och hälsa utifrån ett perspektiv som fokuserar 

på ideal och kropp. Detta eftersom vi upplever att hälsa i samhället har blivit allt mer 

kroppsfokuserat och att idealen idag är väldigt kopplade till träning samt utseende. Ideal och 

stereotyper är även en stor del i idrottsämnets syfte, vilket gör det ännu mer intressant. Kroppsideal 

är ett ämne som det forskats mycket kring, men eftersom medier på Internet är i ständig förändring 

känns det nytt och aktuellt att studera. Under våra VFU-perioder har vi märkt att vid flera tillfällen 

har elever diskuterat träning, vikt, ideal och skönhet kring idrottslektionerna och det är svårt att 

kunna gå på djupet kring dessa ämnen i Idrott och hälsa. Då sociala medier hela tiden utvecklas 

känner vi att vi vill bilda oss en uppfattning om vad eleverna kan möta där för att kunna utgå från 

en del av deras möjliga världsbild. Den samvaron som vi upplevde på Internet under vår 

ungdomstid ser inte längre likadan ut med smartphones och nya mötesplatser. Detta är ett ständigt 

intressant och aktuellt ämne som vi känner att vi vill gå på djupet på för att få större förståelse för 

vår kommande arbetsmiljö och de styrdokument i Idrott och hälsa där kroppsideal är en del vi ska 

förhålla oss utifrån. 
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2. Bakgrund 

 

Bakgrunden är uppdelad i Idrott och hälsa samt Media, för att ge en introduktion till skolämnet 

Idrott och hälsa samt ämnets syfte som är relevant för studien och Media för att ge en bakgrund 

till de sociala medierna Instagram och Tumblr som kommer att behandlas i studien. 

 

 

2.1 Idrott och hälsa   

 

I gymnasieskolans läroplaner1 står det i syftet skrivet för Idrott och hälsa att; “Undervisningen ska 

medvetandegöra och motverka stereotypa föreställningar om vad som anses vara manligt och 

kvinnligt samt belysa konsekvenserna av olika kroppsideal” samt att ge en djupare förståelse om 

“Olika kroppsideals påverkan på människor, till exempel ätstörningar och dopning.” Utöver det så 

ska eleverna ska även ges “Förmåga att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet 

och identitet i relation till idrotts- och motionsutövande” samt att de ska kunna ge ett “Fördjupat 

perspektiv på något av områdena etik, moral och könsmönster i förhållande till vald idrott.” 

 

Att ta med gymnasieskolans läroplan för Idrott och hälsa är relevant för denna studie på grund av 

att den har fokus på könsmönster, ideal samt att vi vill koppla ihop skolan med medierna, något 

som utvecklas senare i diskussionen.   

                                                
1 Skolverket, Lgy11 Kursplan - Idrott och hälsa 
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2.2 Media  

 

Unga personer använder sig allt mer av olika medier, och idag konsumerar en vanlig 17–24-åring 

olika medier ca 7 timmar varje dygn, och Internet är det störst växande mediet i denna grupp.2 

Ungdomar använder sig i allt större utsträckning av sociala medier. I en undersökning som gjordes 

2013 framkommer det att 84 % av ungdomarna använde sociala medier under en vanlig dag.3 Tv-

tittandet har sjunkit sedan 2008 och det är idag vanligare att ungdomar har en egen dator på rummet 

än att de har en egen TV.4 Internet och mobiltelefoner är de mediebärare som har flest 

högkonsumenter, 18 % av barn och unga spenderade år 2010 mer än 3 timmar per dag med att 

använda dessa.5 Att använda Internet prioriteras av unga högre än att träffa kompisar i verkliga 

livet, och överlag är unga nöjda med hur de spenderar sin tid.6 Dessa medier som unga människor 

omges av påverkar i sin tur hur deras identitet och gemenskap skapas.7 

 

 

2.2.1 Instagram  

 

Instagram är en app som kan laddas ner till en telefon eller surfplatta och den har över 200 miljoner 

användare världen över8. Appen är gratis och syftet med den är att göra det enkelt för användarna 

att dela med sig av sina bilder. Dels har användarna en egen sida där de laddar upp bilder som de 

tagit med exempelvis sin mobilkamera, och de kan följa andra användare som gör samma sak. 

Dessa bilder bildar sedan ett överblickbart “flöde” där användarna kan se bilderna tillhörande de 

andra användare de följer. Bilderna kan kommenteras och/eller gillas. Det går även att lägga upp 

kortare filmsnuttar på samma sätt. Förutom att dela med sig av bilderna på Instagram går det även 

att på ett enkelt sätt dela bilderna vidare till andra sociala medier såsom Facebook, Tumblr och 

Twitter.9 Genom att märka sina bilder med olika hashtaggar görs det möjligt för andra användare 

                                                
2 Widell, Unga konsumerar allt mer media 
3 Mediebarometern 2013 
4 Medierådet, Ungar & medier 2010, 11 
5 Ibid, 9 
6 Ibid, 10 
7 Fagerström & Nilson, Genus medier och masskultur, 5 
8 Google play Instagram 
9 Instagram FAQ 2014 
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att hitta bilder efter intresse. Exempel på sådana hashtaggar är #frukost, #healthy och #stockholm, 

där användarna genom att söka på dessa hashtaggar kan hitta bilder på just frukostar, hälsobilder 

eller bilder på/i Stockholm.  

 

 

2.2.2 Tumblr  

 

Tumblr är ett socialt medium som gör det möjligt att dela text, bilder, videos och musik på ett 

enkelt sätt. Till skillnad från Instagram, som startade som en app till telefonen, startade Tumblr 

som en sida på Internet anpassad för datorer, men idag finns det även en app att ladda ner till sin 

telefon/surfplatta. På samma sätt som på Instagram kan användarna följa andra användare som 

laddar upp bland annat bilder, och dessa bildar ett “flöde” på samma sätt som på Instagram. 

Hashtaggar används på samma sätt som på Instagram för att hitta bilder och texter efter intresse. 

Tumblr är ett av världens största sociala medier med 183 miljoner bloggar och över 83 biljoner 

olika uppdateringar.10 

  

                                                
10 Tumblr About 
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3. Litteraturöversikt 

 

Litteraturöversikten har delats upp i två delar, dels tidigare forskning och dels teoretiska 

perspektiv. Detta för att förenkla och tydliggöra att dessa är två olika delar i arbetet. Denna 

uppdelning återkommer även i diskussionen.  

 

 

3.1 Tidigare forskning 

 

Nedan presenteras tidigare forskning som har relevans för undersökningen och som bidragit till 

vår förförståelse. Den tidigare forskningen hanterar skilda aspekter av utgångspunkter i arbetet och 

bidrar senare till en djupare analys i diskussionsdelen.  

 

 

3.1.1 Duckface/Stoneface  

 

Rapporten Duckface/Stoneface är skriven av Statens medieråd på uppdrag av regeringen. Det är 

en rapport författad av Mikael Forsman, som utgår från barn och ungas sociala mötesplatser på 

Internet, vilket han undersökt ur ett genusperspektiv. De fann att tjejer och killar hade liknande 

medievanor upp till tioårsåldern, men att de sedan började skilja sig åt och tjejerna spenderade mer 

tid åt sociala medier och killarna åt dator/tv-spel.11 Den teoretiska utgångspunkten är 

konstruktionism, vilket i denna rapport innebär att kön är något som hela tiden skapas och inte 

något som är.12 En stor del av kommunikationen som sker på Internet sker med hjälp av bilder och 

dessa bilder är ofta starkt könskodade. Självporträtt, det vill säga egobilder eller så kallade selfies 

ska se ut på olika sätt beroende på om det är en tjej eller kille som tar dem, och där kommer 

rapportens titel in då en tjej kan ta en selfie med duckface, där hon putar med läpparna, och killarna 

                                                
11 Forsman, Duckface/Stoneface, 6 
12 Ibid, 7 



10 
 

oftare tar selfies med så kallat stoneface, där de ska se oberörda ut.13 Isärhållandet är något centralt, 

och det manliga ses som norm bland de unga, där typiskt tjejaktiga bilder beskrivs i negativa termer 

om de görs “för överdrivet”.14 Isärhållandet sker också genom att de befinner sig i olika arenor, 

där spelandet ses som killaktigt, och sociala medier ses som tjejaktigt.15  

 

 

Tablå på hur typiskt kodade selfies ska se ut om man är tjej respektive kille.16  

 

Denna studie är relevant för detta arbete då den är nyutgiven samt att den behandlar samma 

tidsperiod som studiens material är hämtat ifrån. Vidare använder sig författaren av ett 

genusperspektiv, vilket även används i detta arbete. I Forsmans studie är deltagarna mycket yngre 

än i denna studie, men det går ändå att använda sig av slutsatserna i Forsmans studie i vår studies 

analys eftersom de är relativt generella. 

                                                
13 Ibid, 8 
14 Ibid, 9 
15 Ibid, 11 
16 Forsman, Duckface/Stoneface, 9 
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3.1.2 I en klass för sig  

 

Fanny Ambjörnsson har i sin studie “I en klass för sig” följt tjejer i två gymnasieklasser under 

cirka ett års tid. Hon utgick i sin studie från begreppen genus, sexualitet, klass och etnicitet för att 

undersöka hur tjejerna skapar femininitet.17 Utgångspunkten är att genus är något som skapas och 

hon ville undersöka hur denna process gick till.18 De två gymnasieklasserna hon följde tillhörde 

olika socioekonomiska positioner då en var studieförberedande och en är yrkesförberedande. Hon 

fann att dessa två grupper med tjejer skapade femininitet på lite olika sätt och att de såg på varandra 

som fisförnäma/kontrollerade gentemot utmanande/skräniga.19 Många av processerna såg dock 

likadana ut, exempelvis var kroppen central i båda grupperna, och kroppsbehåring var något de 

tyckte likadant om.20 Det uttrycktes att en tjej ska ha långt hår på huvudet och vara rakad på övriga 

kroppen, en kille ska ha lite kroppsbehåring men får absolut inte raka sig på kroppen då det ses 

som “bögigt”.21 De studieförberedande tjejerna påpekade vikten av att vara naturligt kvinnlig, på 

det sättet att det inte ska synas att man ansträngt sig.22 Träning sågs som någonting som görs för 

att banta och inte bli tjock och mat i matsalen måste ursäktas på olika sätt.23 Att uttrycka sig som 

positiv eller neutral till sin kropp var också något som sågs som fel och kaxigt.24 Den 

yrkesförberedande gruppen med tjejer uttryckte inte samma sorts missnöje kring sin kropp, och 

vissa påpekade att det berodde på att deras pojkvänner fått dem att känna sig mindre tjocka och 

fula, då de älskade deras kroppar trots “allt fett”.25 

 

Ambjörnssons studie är relevant för detta arbete eftersom hon utgår från hur tjejerna i hennes studie 

skapar femininitet, vilket även är av intresse för denna studie. Isärhållandet mellan manligt och 

kvinnligt är centralt i genusteorin och då ger Ambjörnssons studie en utgångspunkt där det går att 

studera hur det kvinnliga skapas. 

 

                                                
17 Ambjörnsson, I en klass för sig, 11 
18 Ibid, 13 
19 Ibid, 56 
20 Ibid, 144 
21 Ibid, 148 
22 Ibid, 164-165 
23 Ibid, 172-173 
24 Ibid, 180 
25 Ibid, 181-182 
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3.1.3 Medier och fetma 

 

Helena Sandberg skrev i sin avhandling “Medier & Fetma - En analys av vikt” hur överviktiga och 

övervikt framställs i media. Hon kom fram till att överviktiga stigmatiseras och beskrivs som 

dumma, lata, fula och äckliga.26 Överviktiga ses som parasiter som tär på sjukvårdsbudgeten “i sitt 

otyglade sökande efter njutning”.27 Hon fann även att före detta överviktiga hade samma förakt 

gentemot överviktiga som det övriga samhället, trots att de själva varit där och mött föraktet.28 

Vad gäller genusskillnader fann hon att överviktiga män beskrevs mer som hjälplösa och 

sympatiska, samtidigt som överviktiga kvinnor beskrevs som motbjudande. De ansågs även vara 

mer skyldiga till sin övervikt än männen.29 Vid viktminskning beskrevs det oftare att hela kvinnans 

värld förändrades, till skillnad från männen som mest kände sig piggare och friskare.30  

 

Sandbergs avhandling är relevant för denna studie eftersom hon beskriver överviktiga och detta är 

en relevant aspekt när de gäller den hälsosamma kroppen. Överviktiga personer ses som 

ohälsosamma och detta ger en utgångspunkt som möjliggör en eventuell diskussion av eventuella 

överviktiga personer på bilderna i materialet. Hon har även ett genusperspektiv som är relevant för 

denna studie.  

 

 

3.1.4 Ideal och Instagram 

 

Emma Gustafsson och Sara Jonsson skriver i sin c-uppsats Följ Instagrams ideal - bli snygg, 

muskulös och smal om hur elever i årskurs tre på gymnasiet ser på de ideal de möter på det sociala 

mediet Instagram. Deras metod bestod av fokusgruppsdiskussioner med sex tjejer och sex killar i 

årskurs tre på gymnasiet.31 Det som framkom under dessa diskussioner var att killarna i 

fokusgrupperna ansåg att för killar var det främst viktigt att bygga muskler. Anledningen till att 

                                                
26 Sanberg, Medier & Fetma - En analys av vikt, 244 
27 Ibid, 244 
28 Ibid, 244 
29 Ibid, 244-245 
30 Ibid, 245 
31 Gustafsson & Jonsson, Följ Instagrams ideal - bli snygg, muskulös och smal, 14  
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träna på gym var enligt killarna enbart för att se bra ut, men i stort var det inte viktigt att se bra ut 

för att få kompisar och tjejer, utan det räckte med att exempelvis “spela hockey”. Samtliga killar 

påpekade att de var nöjda med sitt utseende.32 Tjejerna ansåg att det viktigaste var att se smal ut, 

även om former “på rätt ställen” var önskvärt. Flera tjejer påpekade att de försökte undvika så 

kallade inspirationsbilder på Instagram, vilka påminner mycket om de bilder denna studie 

innehåller (se nedan avsnitt Analys/Resultat). Maten var mer central för tjejerna, och där handlade 

det om att äta nyttigt och måttligt. Även tjejerna tränade på gym men påstod att de tyckte att det 

var tråkigt och att de enbart gjorde det för att uppnå kroppsidealen för en tjej. Enbart en av tjejerna 

var nöjd med sitt utseende. Sammanfattningsvis var kroppsidealen för både tjejer och killar tydliga 

och samtliga deltagare var överens om hur “den perfekta kroppen” såg ut. Dock var vägen till detta 

ideal olika beroende på kön, ett manligt ideal skulle uppnås via träning, ett kvinnligt ideal via att 

äta nyttigare. På de Instagrambilder som även diskuterades var både tjejer och killar överens om 

att många av kvinnorna på bilderna var mycket smala, “nästan anorektiska”, samtidigt som männen 

på bilderna ansågs som snygga och ett eftersträvansvärt ideal. 

 

Denna uppsats är av stor relevans för detta arbete då de använt sig av det sociala mediet Instagram 

i sin undersökning. Metoden skiljer sig åt, men samtidigt stärker deras forskning relevansen för 

denna studie, då deras forskning visar på hur mycket Instagram och andra sociala medier påverkar 

unga människors tankar om kroppsideal. 

 

 

3.1.5 Makt, kön och media 

 

“Flickan i Café får vara med och leka med grabbarna, men på ett villkor: Hon måste ta av sig sina 

kläder. Den kvinnliga krönikören får vara med och leka hon också, men bara om hon förmår blotta 

sina innersta känslor och önskningar”.33 Karin Ekman vill göra denna koppling till tidningen Café 

för att jämföra den unga kvinnans utsatta roll i dagens mediala samhälle, där press och utsatthet 

kan bli enormt påtaglig.34 Även om tidningar där det förekommer utvikningar är väldigt tydliga i 

                                                
32 Ibid, 20-21 
33 Ekman, VAR SÅ GOD - makt, kön och media, 34 
34 Ibid, 33-34 
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sitt budskap, så menar hon på att även tjejtidningarna är en underskattad maktfaktor som ägnar sig 

åt en typ av dold diskriminering av kvinnlig och manlig sexualitet. Tidningar säger sig vilja hjälpa 

sina läsare till att strunta i vad alla andra tycker och bara lyssna på sig själva, dvs. att bli mer 

självständiga. Men i själva verket menar hon att det snarare handlar om en tyst och dold 

diskriminering som är svår att påvisa. Hon skriver även hur tidningarnas innehåll faktiskt påverkar 

sina läsare, mer än de säger sig vilja vet av.35 Ekman skriver vidare om att alla är påverkbara och 

att samtliga ständigt utsätts för olika typer av påverkan, från olika typer av reklam genom TV och 

tidningar, till påverkan från våra medmänniskor. Som läsare blir man påverkad och “det som skrivs 

i tidningen normaliseras, framställs som allmängiltigt.”36 Kraven på hur en kvinna ska vara är 

många. Å ena sidan självständig, å andra sidan beredd att visa sig svag. Tuff men ändå mjuk. 

Vacker, men inte för killarnas skull! Naturlig men fullt kapabel att förföra drömprinsen”.37  

 

Medier har mycket mer makt än man tror och Ekman menar att det är farligt att vifta bort 

informationen som “tramsig underhållning”. Eftersom åldersgruppen som berörs har låg ålder och 

inte så mycket utbildning kan de i många fall ha svårt att hantera och ifrågasätta informationen 

som de matas med. Informationen som de unga utsätts för har makten att sätta olika trender, skapa 

attityder samt sprida information och budskap.38 

 

Ekmans undersökning visar dels på vilken påverkan medier har över unga personer, men ger också 

en historisk tillbakablick där denna påverkan har tillskrivits flickböcker och i hennes fall 

tjejtidningar. Denna studie har utgått från dagsaktuella sociala medier och Ekman ger då en 

möjlighet att se om samma mönster återkommer även där. 

 

 

  

                                                
35 Ibid, 39 
36 Ibid, 42 
37 Ibid, 43 
38 Ibid, 45 
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3.2 Teoretiska perspektiv 

 

De teoretiska perspektiven som är relevanta för denna studie är genusteori, diskursteori, Foucaults 

maktperspektiv samt ramfaktorteori. Nedan följer beskrivningar av dessa.  

 

 

3.2.1 Genus 

 

Genusteorin utgår i arbetet från Yvonne Hirdmans genussystem och Pierre Bourdieus manliga 

dominans. De båda är starka teorier som utgår från både kvinnligt och manligt och ger på så sätt 

en bra grund i arbetet. 

 

 

3.2.1.1 Genussystemet 

 

Hirdman beskriver hur genussystemet baseras på dels isärhållandet och dels manligheten som 

norm.39 Genus, vilket förklaras som socialt kön, används för att förklara hur manligt och kvinnligt 

görs, till skillnad från det biologiska könet som är. Det tidigare nämnda isärhållandet är en 

dikotomi, där manligt och kvinnligt inte ska blandas, och manligheten som norm beskrivs som en 

hierarki.40 För att tydliggöra dessa ständiga isärhållanden menar Hirdman att varje tid utformar ett 

eget genuskontrakt i tre nivåer som sedan ärvs från mor till dotter och från far till son. De tre 

nivåerna är den kulturella nivån, den sociala nivån och den individuella nivån, vilka innefattar allt 

från hur kvinnan ska bete sig på arbetet, eller i en kärleksrelation till hur de ska klä sig och klippa 

håret.41 Detta kontrakt kan även vara en källa till konflikt, då vissa personer kan vilja tänja på 

kontraktets gränser till sin egen fördel.42  

 

 

                                                
39 Hirdman, Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning, 49 
40 Ibid, 51 
41 Ibid, 54 
42 Ibid, 54-55 
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Detta kontrakt innebär också olika maktstrategier. Den manliga friheten har alltid setts som 

naturlig och som en del i det manliga genuskontraktet, samtidigt som kvinnor fått kämpa för sin 

frihet. Det manliga skapar en dominans över den kvinnliga frigörelsen, och kvinnor får ta till olika 

strategier för att uppnå sin frihet. Ett typexempel på detta är hora-hallick strategin under andra 

världskriget där kvinnor skapade sig beskydd och tillträde. Den kvinnliga makten kan därmed 

beskrivas som en “slavmakt”, beroende av den manliga makten.43  

 

När personer beter eller klär sig gränsöverskridande kan detta mötas med våld, eftersom detta 

isärhållande är så starkt ingrott i vår samhällsstruktur. Samtidigt förändras samhällsstrukturen och 

de sysslor som tidigare varit manliga eller kvinnliga kan utföras av båda, och egenskaper kan vara 

båda könens.44 Denna förändring innebär att genussystemet är en process i förändring och att det 

finns flera lager som styr och kan förklara dess struktur.45 

 

Hirdmans genusteori är relevant för detta arbete eftersom det ger en möjlighet att göra en 

genusanalys på det insamlade materialet. Isärhållandet är centralt i arbetet för att kunna se 

skillnader mellan det manliga och kvinnliga i bilderna och diskurserna. Genuskontraktet är även 

intressant för att se om detta följs i materialet eller om det finns personer som beter sig 

gränsöverskridande och bryter kontraktet. 

 

  

                                                
43 Ibid, 55 
44 Ibid, 58 
45 Ibid, 59 
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3.2.1.2 Bourdieu 

 

Bourdieu beskriver hur det manliga och kvinnliga kategoriseras utifrån en åtskillnad, där vissa 

handlingar och aktiviteter förbjuds eller avskräcks ifrån.46 Pojkar förväntas frigöra sig från det 

moderliga och kvinnliga genom kodade manliga praktiker, samtidigt som flickor befrias från denna 

frigörelse.47 Pojkar förväntas bli könsmogna genom att de berövas allt kvinnligt och detta sker 

såväl uttryckligen som i det dolda där allt från kroppsspråk till praktiker räknas in.48 I samhället 

betraktas kvinnan som underlägsen och utestängd, och den enda symboliska makten hon har är 

den på äktenskapsmarknaden, där hon ändå ses som ett objekt.49 Kvinnan görs till ett redskap och 

objekt, och fyller samma funktion som pengar, då hon ses som ett cirkulerande utbytbart ting.50 

Eftersom männen hela tiden ska särskilja sig från det kvinnliga blir det av yttersta vikt att uttrycka 

virilitet och dominans och att se detta som ett ständigt uppdrag. Detta uppträdande har i sin tur 

ursprunget i en rädsla för att “tappa ansiktet” och bli reducerad till en vekling, eller andra typiskt 

kvinnliga egenskaper.51 

 

Bourdieu ger en möjlighet att utgå från det manligt kodade i denna studies material. Mycket av 

forskningen kring kroppsideal utgår från kvinnor, men detta arbete syftar till att bredda och även 

se de manliga idealen som framkommer i sociala medier. Bourdieu ger därför, precis som 

Hirdman, en möjlighet att se isärhållandet och även ett tillfälle att upptäcka vad det är som skapar 

manlighet. 

  

                                                
46 Bourdieu, Den manliga dominansen, 38 
47 Ibid, 39 
48 Ibid, 40-41 
49 Ibid, 56 
50 Ibid, 57 
51 Ibid, 65-67 
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3.2.2 Diskursteori 

 

Diskursanalys är en metod som räknas in som en del i den kvalitativa textanalysen. Motsatsen, 

kvantitativ textanalys, innebär att räkna frekvens eller utrymme i materialet. I den kvalitativa 

textanalysen behandlas materialet på ett annat vis, där delar av materialet ges större vikt för att se 

en helhet som inte behöver vara summan av delarna.52 De frågeställningar som kan besvaras med 

kvalitativ textanalys delas enligt Esaiasson upp i två huvudtyper, där frågeställningen antingen 

behandlar en systematisering eller en kritisk granskning.53 Föreliggande studies frågeställning 

behandlar en systematisering som till viss del blir deskriptiv, men systematiseringen är även 

intressant för studien ur ett makt- och genusperspektiv. Diskursanalysen faller enligt Esaiasson in 

under temat “kritiskt granska”, men detta tema är inte självklart utan diskursanalysen kan innefatta 

olika typer av studier.54  

 

Diskursanalysen som metod utmärker sig delvis eftersom forskningsfrågor och teori behandlas 

mer integrerat och hjälper till att skapa en helhet. Det skapas inte ett resultat på samma sätt som i 

andra studier där detta sedan ska analyseras, utan resultat och analys hänger samman och skapar 

varandra. Materialet hanteras även på ett mer tillåtande sätt och material från TV och annan media 

ses inte som mindre sanningsenligt än exempelvis myndighetstexter. Allt material anses säga något 

om verkligheten oavsett materialets sociala status.55 

 

Till skillnad från statistiska forskningsresultat blir inte en diskursanalys färdig på samma sätt då 

den utgår från personlig tolkning. Eftersom vi tolkar materialet kommer vissa delar att ges större 

vikt och andra delar kan komma att falla bort eller uteslutas. 

 

Det är allt fler som använder sig av diskursanalys idag. Att se det perspektivbundna har länge 

intresserat forskare och det går att dra paralleller mellan diskursanalysen och film- och 

                                                
52 Esaiasson m.fl. Metodpraktikan, 237 
53 Ibid, 238 
54 Ibid, 238-239 
55 Börjesson och Palmblad (red.), Introduktion, 16-17 
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litteraturforskningen som länge använt sig av genre- och stilindelningar. Att dela in verkligheten 

under olika perspektiv gör det möjligt att ställa forskningsbara frågor.56 Samhällsforskningen är 

dock kvar i det förflutna menar Börjesson och Palmblad då det främst är en sort eller grad av en 

kulturell eller social företeelse som fastställs. Dessa företeelser är redan definitionsmässigt 

kategoriserade av institutioner såsom Skolverket, Socialstyrelsen eller Polisen och forskare 

utformar inte sina egna kategoriseringar. De som påpekar vikten av egna kategoriseringar, begrepp 

och teorier menar på att de rådande perspektiven inte behöver något ytterligare stöd i det offentliga 

rummet utan att nya utformade perspektiv och kategoriseringar bör få ta plats för att ge större 

mångfald i bilden av verkligheten.57  

  

Inom det diskursanalytiska perspektivet betraktas språket som utgångspunkten ur vilket 

verkligheten konstrueras. Genom att identifiera grupperingar, händelser och föremål produceras 

verkligheten och eftersom denna verklighet hela tiden konstrueras finns det inte en neutral 

utgångspunkt som världen kan skådas utifrån. Språket blir en handling och inte en spegling av 

verkligheten vilket innebär att språket hjälper till att konstituera verkligheten i en ständigt 

pågående process. Grupperingar, händelser och föremål representerar olika saker och det är denna 

representation som är intressant inom diskursanalysen.58 

 

Att beskriva något kan göras på många olika sätt vilket innebär att dessa sätt kan ses som fria, men 

det är enbart vissa beskrivningar som anses vara möjliga och gångbara i olika miljöer. I dessa 

möjliga beskrivningar blir det då möjligt att se mönster och upprepningar i form av diskurser.59  

 

Till skillnad från kognitivismen, som menar på att handlingar kommer inifrån människan, så utgår 

diskursanalysen istället från att det är kulturella eller historiska referensramar som är 

utgångspunkten som människan kan handla utifrån.60 Dessa ramar skiljer sig även kontextuellt då 

det kan talas om ett fenomen på olika sätt beroende på vilken kontext man befinner sig inom, och 

                                                
56 Ibid, 9 
57 Ibid, 9 
58 Ibid, 10 
59 Ibid, 11 
60 Ibid, 11 
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dessa olika sätt bildar versioner som kan stå i relation till varandra.61 Även som forskare utgår 

denne alltid från en egen kontext och sanning som är diskursivt konstruerad.62  

 

Eva Skåreus använder sig i sin doktorsavhandling Digitala speglar - föreställningar om 

lärarrollen och kön i lärarstudenters bilder av diskursanalys med bilder som material. Hon utgår 

från bildsemiotik som diskursanalys och gör en djup kvalitativ analys av sitt material. Den 

diskursiva bildanalys hon använder sig av utgår från Gillian Roses metod för diskursanalys av 

bilder vilken även är kompatibel med detta arbete. Hon lyfter fram Roses uttalande om hur bilder 

kan “betraktas som socialt produktiva uttalanden om makt och kunskap”.63 Det centrala i en 

diskursanalys av bilder blir att se vad bilderna producerar och vilka anspråk de gör på att skapa 

sanning.64 

 

Diskursanalysen blir för detta arbete dels en teori vilken studien utgår ifrån, dels en metod. 

Utgångspunkten i diskursanalysen är att allt är en process och att verkligheten ständigt formas, 

vilket tagits hänsyn till i undersökningen, då den enbart syftar till att se verkligheten som en liten 

del av sociala medier som de ser ut exakt nu.      

 

 

  

                                                
61 Börjesson & Palmblad (red.) Introduktion, 13 
62 Winther Jørgensen & Phillips. Discourse Analysis as Theory and Method, 49 
63 Skåreus, Digitala speglar - föreställningar om lärarrollen och kön i lärarstudenters bilder, 42 
64 Ibid, 43 
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3.2.3 Foucaults maktperspektiv 

 

Enligt Michel Foucault har makt funnits med oss i alla tider, men det har tagit sig uttryck på olika 

vis. Skillnaden som går att se är hur makten i samhället har blivit mer överordnat nu till skillnad 

mot förut. Andra skillnader som syns i maktens spridning är hur den tar allt större plats, den sprider 

sig snabbare samt att i takt med att utbildningsgraden av kunskap höjs bland människor, ökar även 

maktens utbredning.65 Foucault beskriver även att det finns olika typer av makt och dessa kan 

integrera med varandra samtidigt som de även kan vara fristående på alla olika plan i samhället. 

Psykoanalytikerna beskriver makten som en typ av förbud samt med hjälp av orden: “du skall 

icke”.66 Foucault menar på att denna typ av syn på makt är snäv och bygger vidare på teorin om 

maktens olika vinklar. 67  

 

Mikael Quennerstedt, som beskriver Foucault i sin avhandling Att lära sig hälsa tolkar Foucault 

som att makt inte behöver vara något negativt. Bara för att det talas om makt behöver det inte 

handla om förtryck och/eller dominans. Quennerstedts tolkning av Foucault menar på att makten 

måste sättas i förhållande till de handlingar som vi alla förhåller oss till och/eller utför/genomför.68 

Makten måste individualiseras så att den kan utnyttjas på bästa sätt. Till exempel måste lärarna ha 

makt över eleverna i skolan, men den måste vara individuellt anpassad för att fungera, annars finns 

det risk att dominans/förtryck kan uppstå.69 Makten kan beskrivas som en typ av vägvisare som 

kan hjälpa en i olika val. Danaher citeras av Quennerstedt och beskriver makt som någonting som 

både kan skapa begränsningar men samtidigt möjligheter. Det skulle betyda att samtidigt som vissa 

handlingar begränsas, så kan nya möjligheter ges utrymme och plats. Makt är ingenting som går 

att ta på eller som någon kan ha, utan det är en effekt av olika diskurser som genom alla tider har 

påverkat och format samhället som människan lever i idag. Det är diskurserna som medvetet och 

omedvetet påverkar oss till våra val och handlanden när beslut ska fattas om saker och ting i olika 

situationer.70 Enligt Quennerstedt tolkning av Foucault finns makt alltid närvarande i alla typer av 

situationer. En av grundpelarna i Foucaults maktperspektiv är att om det finns en makt så finns det 

                                                
65 Foucault. Diskursernas kamp, 214 
66 Ibid, 206 
67 Ibid, 206  
68 Quennerstedt, Att lära sig hälsa, 70 
69 Foucault, Diskursernas kamp, 214-215 
70 Quennerstedt, Att lära sig hälsa, 70 
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alltid en typ av motmakt. Detta behöver inte betyda att det är negativt, men de står alltid i 

förhållande till varandra. Om det skulle uppstå en form av makt som är så pass stor att det inte 

finns någon motmakt som kan hävda sig mot själva makten skulle det då, enligt Foucault, uppstå 

våld vilket är en typ av makt som är en ensidig dominans.71 

 

Foucault menar att det är utifrån diskurserna som effekten av makt föds. Genom att använda 

Foucault perspektiv ökas möjligheten att kunna se och analysera den påverkan som diskurserna 

har på ungas förförståelse för kroppsideal och hälsa utöver den de får i undervisningen i Idrott och 

hälsa.  

 

 

  

                                                
71 Ibid, 71 
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3.2.4 Ramfaktorteori 

 

Det var under tidigt 1900-tal som synen på utbildning förändrades mycket. Det som förändrades 

var att det tidigare hade fokuserats på olika ideal samt kunskaper, för att senare utvecklas till att 

man genom utbildning kunde finna ny kunskap samt skapa sig nya värderingar. Utbildning började 

ses som ett hjälpmedel och instrument för att kunna skapa förändring i samhället. Detta var mycket 

positivt på grund av. att klyftorna i samhället minskade i takt med att utbildningsnivån ökade samt 

spred sig bland befolkningen. I takt med att utbildningen spred sig kom det krav på att utbildningen 

skulle bli likvärdig, det vill säga ha tydliga mål samt ett likvärdigt innehåll. För att kunna uppfylla 

dessa mål flyttades utbildningen från realiseringsarenan där utbildningen tidigare enbart 

realiserats, till att hamna i formuleringsarenan där utbildningens inriktning kunde skapas.72  

 

 

3.2.4.1 Formuleringsarenan 

 

Inom formuleringsarenan finner man många olika aktörer som på ett eller annat sätt vill vara med 

och fatta beslut alternativt vara med och påverka olika typer av beslut/diskussioner. I denna arena 

har det bedrivits en hel del forskning och det har visat sig enligt forskarna att aktörerna som är 

med och spelar på denna arena väldigt ofta är politiker. Antalet politiker som kommer in och vill 

vara med i formuleringsarenan ökar stadigt. Detta har lett till att forskare har börjat undra om det 

är så att det har blivit för många politiker inom denna arena. Forskarna ifrågasätter om politikerna 

verkligen kan fatta “korrekta” beslut i olika frågor. De ifrågasätter även att dagordningen på 

mötena blir allt längre, mer omfattande samt innefattar mer än tidigare. De frågor som tas upp blir 

allt större och viktigare. Dessa frågor behandlas och handläggs som tidigare inte enbart av en 

person utan ärendet hanteras av olika grupper som har ansvar för olika områden. Detta leder till 

att det är svårare att fatta snabba beslut.73 Trycket från samhället ökar hela tiden på de politiska 

besluten. En konsekvens av detta är att andra områden får stå tillbaka när de politiska besluten 

hanteras. Denna konsekvens leder i sin tur till att avståndet mellan formuleringsarenan och 

                                                
72 Lindensjö & Lundgren, Utbildningsreformer och politisk styrning, 171-172 
73 Ibid, 173 
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realiseringsarenan ökar och i takt med att avståndet ökar, så får de båda arenorna allt svårare att 

mötas på vägen.74 

 

 

3.2.4.2 Transformerings- och medieringsarenan 

 

I dagens samhälle utvecklas olika typer av mediaforum i snabb takt. Media blir inte bara snabbare, 

det breder även ut sig och tar allt större plats och medias inflytande över samhället ökar allt mer. 

Söker personer efter information går det oftast både lätt och snabbt att hitta det som söks. Detta 

har lett till att i takt som informationsflödet ökar, ökar även konkurrensen mellan de olika 

medierna. Om detta appliceras på skolans värld går det att beskriva med att skolan under de senaste 

åren blir allt mer öppen och gästvänlig för utomstående, vilket i sin tur leder till att insynen i skolan 

blir väldigt öppen och lätt. För att skolan ska hålla måttet görs olika kvalitetssäkringar, till exempel 

i form av att sätta betyg på eleverna samt genom att genomföra olika typer av utvärderingar. Med 

hjälp av dessa kvalitetssäkringar redovisar respektive skola sina resultat och även vilka typer av 

metoder som har använts på eleverna. Detta betyder att mellan formulerings- och 

realiseringsarenan skapas det en relation, där media får en viktig position samt påverkan i den 

transformering som blir när information förmedlas mellan de olika instanserna.75   

 

 

3.2.4.3 Realiseringsarenan  

 

I denna arena sker realiseringen, vilket kan beskrivas som en process. I denna arena befinner sig 

olika planer, innehåll samt reformer och med hjälp av processen så kan dessa förverkligas. Denna 

process har stor framgång i sitt förverkligande och det tros bero på den höga grad av rationalitet 

som finns i planeringen, men framgången sker först när det är tydligt vad som förväntas samt vilka 

eventuella effekter som kan tänkas uppstå. Realiseringen skulle kunna vara centralt styrd, men det 

är oklart om beslutsfattare och politiker kan och/eller har möjligheten att skapa den typen av 

                                                
74 Ibid, 174 
75 Ibid, 175-176 
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tydlighet som skulle behövas. En av anledningarna till att de inte skulle kunna skapa denna typ av 

tydlighet kan bero på att de måste ta hänsyn till olika komponenter, till exempel allt från attityder 

till tillfälligheter, som kan påverka. Enligt tradition har lärarna inom skolan möjlighet att fatta 

beslut samt påverka vilken typ av undervisning som de ska bedriva. I och med att de har denna 

möjlighet är det av yttersta vikt att lärarna uppfattar och snabbt tar till sig de reformer som kommer 

från formuleringsarenan som relevanta och väsentliga, för att det sedan ska bli möjligt att 

genomföra dem på bästa sätt.76 

 

Formuleringsarenan, transformerings- och medieringsarenan samt realiseringsarenan är relevanta 

för studien för att förklara utgångspunkten i transformeringsarenan. Relationen mellan 

transformerings- och medieringsarenan samt realiseringsarenan är för oss central då det som sker 

på transformeringsarenan i form av sociala medier påverkar utbildningen på realiseringsarenan. 

Denna relation lyfts sedan fram senare i diskussionsdelen. 

  

                                                
76 Ibid, 176-177 
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4. Syfte och frågeställningar 

 

 

4.1 Syfte 

 

Syftet med detta arbete är att diskutera, undersöka samt belysa de ideal och hälsoperspektiv som 

dagens ungdomar kan möta på de sociala medierna Instagram och Tumblr. Vi vill undersöka dessa 

ideal och perspektiv genom att finna mönster utifrån en diskursanalys av bilder på dessa medier. 

Studien syftar även till att anlägga ett genus- och maktperspektiv på de diskurser som identifieras 

för att kunna analysera hur dessa perspektiv kan påverka ungas syn på kroppsideal och hälsa, vilket 

är centralt i skolämnet Idrott och hälsa. 

 

 

4.2 Frågeställningar 

 

 

● Vilka diskurser kan identifieras i kroppsbilder på sociala medier som hanterar ideal och 

hälsa? 

 

● Utifrån ett makt- och genusperspektiv, vilka synsätt på kropp och hälsa kommer till uttryck 

i diskurserna som unga kan möta på de sociala medierna Instagram och Tumblr? 
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5. Metod 

 

I denna uppsats används en kvalitativ textanalys för att på så vis kunna granska bilder på Instagram 

och Tumblr med hjälp av en diskursanalys. Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson 

och Lena Wängnerud skriver att diskursanalyser utmärks av att verkligheten formas genom 

språket.77 Quennerstedt använder sig också av diskursanalys i sin studie som behandlar Idrott och 

hälsa ur ett hälsoperspektiv. Han beskriver att en diskursanalys utmärks genom att det går att utläsa 

“mönster och regelbundenheter”.78 Detta betyder att bilderna i vår studie inte placeras in i färdiga 

teman utan istället framträder gemensamma drag i bilderna allt eftersom och det är dessa drag som 

formas till teman för att slutligen övergå till diskurser om de är tillräckligt stora.  

 

Anna-Malin Karlsson beskriver i sin text Multimodalitet, multisekventialitet, interaktion och 

situation. Några sätt att tala om ”vidgade texter” att hur man använder sig av texter samt vilken 

typ av text man använder kan skilja sig enormt åt. En text behöver inte bara vara konkret skriftlig 

text utan i ett vidgat textbegrepp kan även innefattas av till exempel bilder.79 I denna studie 

använder vi oss av detta vidgade textbegrepp, för att på så vis kunna genomföra en diskursanalys 

på bilder.  

 

Som tidigare nämnts (i Teoriavsnitt 3.3 Diskursanalys) använder sig Eva Skåreus i sin avhandling 

Digitala speglar - föreställningar om lärarrollen och kön i lärarstudenters bilder av en diskursiv 

bildanalys. Hon använder sig av Gillian Roses diskursanalys som steg för steg innebär att 

materialet ska tittas på med öppna ögon samt att man ska fördjupa sig i samt finna huvudteman i 

materialet. Vidare ska man undersöka dessa temans effekter på sanningen, samt dess komplexitet 

och eventuella motsägelser.80 Eftersom en del av att använda sig av diskursanalysen är att titta på 

materialet med öppna ögon, eller “fresh eyes” som Skåreus refererar till Rose81, kommer de teman 

vi hittar vara datagenererade och inte ha någon utgångspunkt i vår teori. Effekten av de teman som 

                                                
77 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, Metodpraktikan, 239 
78 Quennerstedt, Att lära sig hälsa, 105-106 
79 Karlsson, Multimodalitet, multisekventialitet, interaktion och situation. Några sätt att tala om ”vidgade texter”,     
     20-25 
80 Skåreus, Digitala speglar - föreställningar om lärarrollen och kön i lärarstudenters bilder, 42 
81 Ibid, 42 



28 
 

framkommer i kapitlet Analys/Resultat kommer sedan att behandlas i diskussionsdelen, där 

komplexitet och eventuella motsägelser även kommer lyftas fram.   

 

Arbetet har delats upp i två olika delar, där Josefine undersöker Instagram och Louise undersöker 

Tumblr. På så vis får vi två individuella delar som sedan vävs samman i diskussionsdelen. 

 

 

5.1 Urval och material 

 

För att denna studie ska bli så rättvisande som bara är möjligt har nya konton startats upp, ett på 

Instagram och ett konto på Tumblr. Detta gjordes för att kontona skulle vara så “rena” som möjligt 

och inte vara kopplade till andra befintliga konton och bilder. Hade våra personliga konton valts 

fanns det en risk att bildmaterialet hade påverkats av saker vi har “gillat” personligen.  

 

Urvalet kommer att göras med hjälp av hashtaggen #healthy för att avgränsa materialet till vad 

som räknas som hälsodiskursen på Internet. Detta för att avgränsa bilderna till att handla om ideal 

kopplade till hälsa, och inte enbart vilka kroppar som helst. Avgränsningen bidrar till ett fokus på 

Idrott och hälsa som är centralt. Efter avgränsningen med hashtaggen kommer ytterligare ett urval 

göras där enbart kroppsbilderna kommer att analyseras. Det som tas bort är främst bilder på mat, 

dryck, tomma gym och liknande som inte har med rena kroppsideal att göra. Materialet blir på så 

sätt avgränsat till vad som ses som hälsosamma kroppar på Internet, vilket är vad unga möter idag 

om de söker på #healthy på sociala medier. Anledningen till att en engelsk hashtagg väljs istället 

för en svensk är för att få ett större material och för att eleverna inte enbart möter svenska bilder 

på sociala medier.        

 

Insamling av bilder har skett varje dag klockan 9:00 samt 19:00 i fem dagars tid för att få ett 

slumpmässigt men ändå varierat urval. Insamlingen började den 24 mars och slutade den 28 mars. 

Varje klockslag insamlades 10 bilder med kroppar på där eventuella matbilder och övriga icke 

relevanta bilder sorterats bort. För att klassas som en kroppsbild måste minst 50 % av kroppen vara 

med på bild, exempelvis fötter i ett par joggingskor räknas inte som en kroppsbild. Efter fem dagar 

och 100 bilder per media uppstod en materialmättnad då samma typ av bilder började återkomma. 

https://docs.google.com/document/d/1BhWx_swr5hC55O0_ayuJHyb7TADYCR_wH7E7gHl-zLs/edit#heading=h.7kwh30ryvc2k
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5.2 Genomförande och analysverktyg 

 

Metoden för att utföra en diskursanalys är olika beroende på material och forskningsfrågor. 

Eftersom analysen och metoden är beroende av forskarens tolkningar är det av stor vikt att tydligt 

beskriva tillvägagångssättet.82   

 

Efter att ha samlat in alla bilder studerades bilderna var för sig och tillsammans, för att få en bild 

av de eventuella regelbundenheter och mönster som kunde återkomma i bilderna. Bilderna kodades 

efter olika teman, vilket skedde på ett inkluderande sätt för att eventuella mönster inte skulle gå 

till spillo. Denna utgångspunkt innebar att det först söktes efter möjliga diskurser i materialet för 

att sedan avsmalna till klart identifierade diskurser. Då studiens forskningsfråga är relativt bred 

och syftar till att se såväl kropp som hälsa på den stora mängden bilder unga möter syftar denna 

studie till att anta ett inkluderande förhållningssätt för att kunna vara så objektiv som möjligt i 

denna forskning. Då vår strävan var att förhålla oss så objektiva som möjligt till bilderna och deras 

innehåll, skedde granskningen av dem förutsättningslöst, det vill säga inte utgående från 

exempelvis makt- eller genusteori. 

 

De insamlade bilderna har sparats i mappar på datorn som sedan sorterats in i undermappar som 

omkategoriserats. Då vissa bilder har varit svåra att placera i en tydlig kategori har dessa fått 

identifierats i flera olika diskurser. Några bilder identifierades som flera diskurser, exempelvis 

kropp utan huvud-diskursen och magdiskursen. Diskurserna identifierades utan att ta hänsyn till 

könet på personerna på bilderna, men kön relevant gjordes sedan inom respektive diskurs. Detta 

skedde främst på grund av de få bilder på män som fanns i materialet, vilket gjorde en inledande 

könsindelning svår att göra. Skåreus beskriver hur en kategorisering innebär att forskaren låter 

vissa skillnader vara av större vikt än andra, vilket innebär en förenkling av materialet.83 Denna 

förenkling kommer att påverka materialet, men förhoppningen är att de tolkningar och förenklingar 

som görs av de svårkategoriserade bilderna ändå blir tydliga. Vissa av bilderna hade ett innehåll 

som enbart återkom en eller ett fåtal gånger, vilket gjorde det omöjligt att identifiera diskurser. 

Dessa bilder beskrivs kort i början av varje analys och blir inte en del i diskussionen.  

                                                
82 Quennerstedt, Att lära sig hälsa, 83 
83 Skåreus, Digitala speglar - föreställningar om lärarrollen och kön i lärarstudenters bilder, 113 

https://docs.google.com/document/d/1BhWx_swr5hC55O0_ayuJHyb7TADYCR_wH7E7gHl-zLs/edit#heading=h.aky9hztzkdt6


30 
 

Exempel på hur diskurser identifierats i materialet är:  

 

Exempel 1: 

En man står på bilden med tröjan uppdragen så att magen syns. Magen är muskulös och magrutorna 

syns. Ansiktet är synligt men det är magen som är i fokus, magmusklerna spänns och han står 

framför en spegel.  

 

Detta exempel visar tydligt på en del i magdiskursen, vilket var flitigt återkommande. Personerna 

kunde visa ansiktet eller så kunde det vara bortklippt, kategoriseringen gjordes beroende på om 

magen låg i fokus på bilden eller ej. Ofta var tröjan uppdragen, eller så var de utan tröja och 

kvinnorna stod i sådana fall i bh eller höll för brösten. På de flesta bilder spändes magmusklerna, 

vilket bidrog till ett fokus på magen. 

 

Exempel 2: 

 

En kvinna står på bilden, framför spegeln. Hon har på sig trosor och bh, midjan är smal och 

magmuskler syns. Bilden är tagen med en telefon mot spegeln, så telefonen syns i reflektionen. 

Slutet av ett blont hårsvall syns men ansiktet/huvudet är utanför bildens ramar.  

 

Detta exempel är en del av helkroppsdiskursen utan huvud, där kroppen syns men huvudet är 

bortskuret ur bild. Kroppen är i fokus och majoriteten är lättklädda i underkläder. Till skillnad från 

helkroppsdiskursen med huvud, där ansiktet är en del av bilden är dessa bilder utan något ansikte 

vilket gör att ännu mer fokus hamnar på kroppen. Till skillnad mot magdiskursen syns här även 

lår och armar och därmed är hela kroppen i fokus snarare än bara magen.  
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5.3 Forskningsetiska reflektioner 

 

I sin avhandling Att lära sig hälsa skriver Quennerstedt att forskningskravet är att “den forskning 

som bedrivs i samhället ska inriktas mot för samhället viktiga frågor samt hålla hög kvalitet”.84 

Studiens forskningsfråga är relevant då den syftar till att studera diskursernas påverkan på unga 

människor och koppla det till läroplanen i Idrott och hälsa för gymnasiet som skriver att ämnets 

syfte är att “Undervisningen ska medvetandegöra och motverka stereotypa föreställningar om vad 

som anses vara manligt och kvinnligt samt belysa konsekvenserna av olika kroppsideal.”85 Under 

hela processen har det eftersträvats att hålla god kvalitet på studien. I arbetet har vi varit noga med 

att tydliggöra våra utgångspunkter som blivande idrottslärare och den drivkraft vi har till detta 

arbete. Vetenskapsrådet poängterar att detta är viktigt att det framkommer och vi har beskrivit 

detta i inledningen.86 För att stärka forskningens reliabilitet är vi noga med att redogöra för våra 

teoretiska samt metodologiska premisser.  

 

Etiken inom forskning handlar om att kunna bedriva och utveckla den forskning som genomförs 

samtidigt som de personer som medverkar i studien ska kunna behålla sin personliga integritet.87 

I studien används ett material som är helt eller delvis offentligt, vilket betyder att alla som är 

medlemmar på Instagram kan se dessa bilder samt att alla som har tillgång till Tumblr kan se deras 

bilder. Trots att dessa bilder för tillfället ligger ute och är offentliga, betyder det inte att bilderna 

kommer att finnas kvar för all framtid. Det kan bero på att personen i fråga själv väljer att plocka 

bort bilderna, bilderna kan tas bort pga. att det är någon annan än personen på bilden som har lagt 

upp dem osv. Med denna grund görs ett val att inte bifoga bilderna eller beskriva dem på ett sådant 

sätt att de skulle kunna identifieras på grund av att även om bilderna är offentliga finns det ingen 

möjlighet att kontakta alla och be om ett medgivande. 

 

Med detta arbete är det viktigt att poängtera att detta är en form av kvalitativ textanalys, vilket 

innebär att det inte bidrar till att skapa en objektiv sanning utan det ger snarare en subjektiv 

                                                
84 Quennerstedt, Att lära sig hälsa, 87 
85 Skolverket, Lgy 11 Kursplan - Idrott och hälsa 
86 Gustafsson, Hermerén & Petersson - Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel, 14 
87 Ibid, 83 

https://docs.google.com/document/d/1BhWx_swr5hC55O0_ayuJHyb7TADYCR_wH7E7gHl-zLs/edit#heading=h.1sdggcdee4zq
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tolkning.88 Summan av detta blir alltså att vi som blivande idrottslärare utgår från ett visst 

perspektiv som kan påverka hur analysen tolkas. 

 

 

5.4 Reflektion över metoden 

 

Eftersom tanken är att behandla det insamlade materialet ur ett perspektiv som är kvalitativt, 

lämpar sig diskursanalys bra för denna typ av uppgift. Om det istället hade valts en kvantitativ 

textanalys hade forskningsfrågorna inte kunnat besvaras på grund av att valet av studiens 

forskningsfrågor kräver en tolkning. För att kunna se mönster och perspektiv i materialet så är 

diskursanalys en perfekt metod för att kunna utläsa detta, genom att kunna dela upp materialet i 

olika teman. Dessa teman som skapas under processens gång bildar senare diskurser, vilket leder 

till att möjlighet ges till att berätta något mer om texten/bilden som bearbetats.   

 

De nackdelar som finns är att vissa delar av materialet förbises när diskursanalys används som 

metod. Exempelvis kommer studien inte behandla en djupare innebörd av bilderna utan meningen 

är att se det generella. De mönster och regelbundenheter vi identifierar kan sedan kategoriseras för 

att därefter lyfta fram olika diskurser som vidare kan diskuteras och reflekteras över. Studien utgår 

från ett brett diskursanalytiskt perspektiv för att sedan se innehållet i diskurserna istället för att 

utgå från exempelvis genusteori och utforma materialet utefter en förförståelse och mer färgade 

diskurser.  

 

 

  

                                                
88 Ibid, 9 
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6. Analys / Resultat 

 

Nedan följer en beskrivning av bilderna, under respektive diskurs och media. Gemensamt för alla 

bilderna i följande diskurser är att personerna på dessa bilder är noga med att få bilden tagen ut 

“rätt” vinkel, så att bilden framhäver det personerna vill visa upp. Dessa diskurser visar alltså 

teman på vad det är som framställs som en hälsosam kropp. 

 

 

6.1 Instagram 

 

Det var 100 bilder som analyserades från mediet Instagram. Efter att bilderna sorterats in i olika 

teman framkom det att det var enbart en bild som hade fokus på “bröst”. Eftersom temat “bröst” 

enbart innehöll en bild, betyder det att detta tema inte kunde bilda någon diskurs, vilket i sin tur 

ledde till att temat föll bort ur undersökningen. Majoriteten av personerna på bilderna var vita 

västerländska, men det fanns ett flertal bilder med personer med annan etnicitet än västerländsk. 

 

 

6.1.1 Aktivitetsdiskurs 

 

Denna diskurs identifierades genom elva bilder. På dessa elva bilder är det en blandning av 

aktiviteter så som yoga, gymträning, boxning, gymnastik, parträning, vattenlek samt crossfit. Det 

som kännetecknar denna diskurs är att personerna på bilden måste medverka i någon form av 

aktivitet. Av dessa elva bilder är männen med på åtta stycken och de är noga med att visa upp sin 

styrka samt att fokus ligger på musklerna. Resterande tre bilder är på kvinnor som vill visa upp sin 

vighet, smidighet och hur graciösa de är. Flera av dessa bilder är fotade utomhus.   
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6.1.2 Armdiskurs 

 

Denna diskurs identifierades genom sammantaget elva bilder, varav åtta på män och tre på kvinnor. 

Både män och kvinnor har valt att fota överkroppen men fokus ligger på att spänna kroppen så att 

de kan visa upp armmusklerna och däribland främst biceps. Samtliga personer på bilderna är 

mycket vältränade samt att de har en väldigt stor muskelmassa. Det är en klassisk spänn-pose på 

samtliga bilder och de utför ingen annan aktivitet samtidigt.   

 

 

6.1.3 Före-efterdiskurs 

 

Denna diskurs identifierades genom sju stycken bilder. Av dessa sju bilder är två av bilderna tagna 

på män, resterande är på kvinnor. Kännetecknade för dessa bilder är att personerna visar en bild 

på hur de såg ut innan och en bild på hur de ser ut efter. Alla bilderna uppvisar tydliga förändringar 

men enbart på två av bilderna så är det extrem viktminskningsskillnad. Dessa två bilder 

representeras av både en kvinna och en man. På de resterande fem bilderna är det personer som 

har genomgått förändringar, men då handlar det om att de har börjat att bygga muskler och att de 

på efterbilden syns väldigt tydligt. På två av bilderna med kvinnor på, har de valt att inte visa sitt 

ansikte.   

 

 

6.1.4 Helkroppsdiskurs med huvud 

 

Helkroppsdiskursen med huvud identifierades genom 38 bilder. På dessa 38 bilder var nio personer 

lättklädda med underkläder/bikini/bar överkropp. Majoriteten hade träningskläder eller vanliga 

kläder. Fem av bilderna föreställde män, resten var kvinnor. De flesta bilderna var vanliga 

“helkroppsselfies”, det vill säga där personerna inte utövade någon typ av aktivitet eller hade en 

anknytning till någon aktivitet. Poseringen av dessa bilder skiljde sig lite åt. Männen ville framstå 

som coola genom att posera som fotomodeller medan kvinnorna mer visade upp vad de hade valt 

för kläder för dagen, där fokus mer var som en “kompis-bild”. I denna diskurs fanns det en 
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blandning av mycket vältränade personer och personer som inte såg speciellt vältränade ut. 

Männen var mer homogena i sin framställning då samtliga var mycket muskulösa samt hårlösa på 

bröstet.           

 

 

6.1.5 Helkroppsdiskurs utan huvud 

 

I denna diskurs identifierades det sju bilder. Samtliga bilder var på kvinnor som var lättklädda i bh 

och byxor/trosor. Fokus på dessa bilder ligger på kroppen och främst på magen/midjan, som de 

vill påvisa är väldigt smal. Bilderna är tagna antingen rakt framifrån eller sett från sidan. På ingen 

av bilderna förekommer det någon form av fysisk aktivitet, däremot poserar kvinnorna som 

fotomodeller.  

 

 

6.1.6 Magdiskurs 

 

I magdiskursen identifierades 23 bilder varav män porträtterades på 17 stycken av bilderna, 

resterande bilder var på kvinnorna. I denna diskurs ligger fokus för männen på att visa 

magmusklerna, ett så kallat “sex-pack”. Samtliga män var hårlösa på magen. För kvinnorna 

handlar det också att visa upp vältränade magar, men det var bara två kvinnor som kunde visa upp 

tydliga rutor på magen, de andra var bara vältränade. Tydligt för samtliga personer på bilderna var 

att de var smala eller väldigt smala samt att de hade en låg fettprocent. Alla bilderna var tagna 

inomhus. Männen var helt bara på överkroppen medan kvinnorna hade underkläder alternativt 

bikini på sig.  

 

 

6.1.7 Ryggdiskurs 

 

Ryggdiskursen identifierades genom åtta stycken bilder där tre av bilderna är på kvinnor, och fem 

på män. Männen har helt bar överkropp medan kvinnorna antingen har bikini, sportbh eller linne 
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på sig. Bilderna på männen har ett genomgående tema vilket är att de står upp och spänner sig, så 

att fokus hamnar på deras muskelmassa. De flesta bilderna på männen är tagna på ett gym. På 

bilderna med kvinnor hade en av kvinnorna en muskulös rygg och spände sig, de övriga två var 

smala och visade enbart ryggtavlan neutralt. En av kvinnorna satt vid en pool och en annan 

blickade bort utomhus, den tredje kvinnan var inne på ett gym och fotade sig själv med hjälp av 

en spegel.  

 

 

6.2 Tumblr 

 

Precis som på Instagram har 100 bilder analyserats på Tumblr. I urvalet bland Tumblrs bilder 

existerade det bilder som ville framhäva armar, ben och ansikte, det vill säga inte resterande kropp. 

Denna typ av bilder var inte så frekvent återkommande att det gick att urskilja några specifika 

teman, vilket ledde till att de inte kunde bilda några diskurser. Majoriteten av personerna i alla 

diskurser som följer nedan var vita västerländska personer. Det fanns ett även ett fåtal bilder med 

personer med annan etnicitet.   

 

 

6.2.1 Aktivitetsdiskurs 

 

Denna diskurs identifierades genom 25 bilder och där fanns olika typer av teman som berörde 

olika typer av träningsmoment. Kännetecken för att dessa bilder ska få ingå i denna diskurs är att 

bilden måste ha “rörelse” i sig, det vill säga att bilden måste vara tagen på någon som utför någon 

form av aktivitet. Det räcker inte med att personen i fråga enbart befinner sig på ett gym. Personen 

måste i så fall till exempel aktivt träna styrketräning. Av dessa 25 bilder var det en bild som var 

på en man, resterande bilder visade kvinnor. Exempel på träningsaktiviteter som kvinnorna på 

bilderna utförde är yoga, styrketräning, löpning samt balett. Mannen som var med på bilden höll 

på med tyngdlyftning. Sammanfattningsvis vill alla bilder visa på någon form av kroppslig 

förmåga som att personen exempelvis är väldigt stark, vig eller vältränad. 
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6.2.2 Bröstdiskurs 

 

Denna diskurs som identifierades genom fem bilder innehöll en bild som kom från en man, 

resterande från kvinnor. På bilden med mannen var han noga med att spänna kroppen så att hans 

vältränade och hårlösa bröstmuskler framhävdes så mycket som möjligt. På bilderna där kvinnor 

var med syntes en tendens av att de ville visar de upp att de har stora bröst. De ville att brösten 

skulle se upptryckta ut. För att uppnå detta valde en kvinna att ta hjälp av händerna för att trycka 

upp och ihop brösten. Två kvinnor tog hjälp av bh:n. På den sista bilden står en kvinna med naken 

överkropp och håller för bröstvårtan samt att hon fotas underifrån.  

 

 

6.2.3 Före-efterdiskurs 

 

Denna diskurs identifierades genom sex stycken bilder. Alla bilderna i denna kategori är tagna på 

kvinnor som visar upp en bild på sig själva hur de såg ut förut och hur de ser ut nu. Gemensam 

nämnare för dessa bilder är att de visar upp att de har genomgått en förändring som leder till att de 

minskat sin fettprocent. På tre av bilderna visar tre kvinnor upp före och efterbilder på en markant 

viktnedgång. De övriga tre bilderna visar på tre kvinnor före- och efter som vill visa upp sina 

träningsresultat. På dessa bilder ligger inte fokus på “fettet” utan snarare att de har blivit smalare 

genom att träna och bilda mer muskelmassa. Ett gemensamt tema är att kvinnorna på bilderna är 

oerhört noga med att framhäva att midjemåttet har minskat samt att de gärna poserar så att bilden 

tas från sidan. 

 

 

6.2.4 Helkroppsdiskurs med huvud 

 

Helkroppsdiskursen med huvud identifierades genom 29 bilder. Av dessa 29 bilder är det endast 

på fyra bilder som personerna har kläder på sig, på övriga bilder är personerna väldigt lättklädda i 

antingen bikini alternativt i underkläder. I denna kategori är alla bilderna enbart på kvinnor och 

männen lyser med sin frånvaro. Alla kvinnorna spänner musklerna, drar in magen samt att de 
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poserar som fotomodeller. Att försöka se sexig ut är av stor vikt, vilket framställs genom att de 

putar med läpparna, framhäver brösten, rumpan och vill visa så mycket hud som möjligt utan att 

behöva visa för mycket. 

 

 

6.2.5 Helkroppsdiskurs utan huvud 

 

Alla 15 bilder som identifierades genom denna diskurs är på kvinnor och på två av de 15 bilder 

har kvinnorna på sig ett träningslinne, på de övriga 13 bilderna har kvinnorna på sig bh och trosor, 

shorts alternativt leggings för att kunna visa upp magen. Typiskt för dessa bilder är att de visar 

kroppen, men huvudet är avklippt och finns därmed inte med på bild. Alla kvinnor är väldigt smala 

utom en kvinna som är lite mullig. Majoriteten av kvinnorna har sportiga underkläder på sig. På 

bilderna förekommer det olika typer av posering men majoriteten är en typisk spegel-selfie, det 

vill säga fotot är taget rakt framifrån/snett från sidan. Sex av kvinnorna har navelpiercing med 

smycke. De flesta kvinnorna har långt vågigt hår som böljar ner över axlarna och kroppen. 

 

 

6.2.6 Magdiskurs 

 

Denna diskurs identifierades genom 21 bilder som visar magar. Av dessa 21 är det fem bilder som 

visar magar på män, de andra bilderna är kvinnomagar. Här är det mycket tydligt att männen är 

noga med att visa upp att de har rutor på magen. Flera av kvinnorna är också noga med att visa 

upp att deras magar är vältränade och har något form av mönster på sig även om det inte kommer 

upp till tydliga rutor, som det gör för männen. Några av kvinnorna som är väldigt noga med att 

visa hur smala de är, poserar genom att de ligger ner och fotar magen i riktning ner mot fötterna. 

Att ta en bild i liggande läge gör att kvinnorna ser ännu smalare ut eftersom magen sjunker in mot 

ryggraden. När detta sker framträder bäckenet och det bildas ett litet glapp mellan trosan och 

magen. 
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6.3 Sammanfattning av analys/resultat 

 

Sammanfattningsvis identifierades följande teman på Instagram som sedan bildade namnen på 

diskurserna: aktivitet, arm, före- efter, helkropp med huvud, helkropp utan huvud, mage samt en 

rygg. De teman som hittades på Tumblr som sedan kom att identiferas som diskurser är: aktivitet, 

bröst, före-efter, helkropps med huvud, helkropps utan huvud samt en mage. 

 

De flesta diskurserna återkom på både Instagram och Tumblr. Det fanns dock tre skillnader. På 

Instagram identifierades både en arm- och en rygg-diskurs som inte urskiljdes på Tumblr. På 

Tumblr återfanns en bröstdiskurs som inte identifierades på Instagram. I stora drag var dock 

diskurserna mycket liknande och de som dominerade var främst helkropps med huvud- och 

magdiskurserna. Inom dessa återfanns en majoritet av bilderna på såväl Instagram som Tumblr. 

Aktivitetsdiskursen var något större på Instagram än på Tumblr. 

 

På båda de sociala medierna fanns det bilder som inte bildade diskurser på grund av att de var för 

få i antal. Det var skillnader inom diskurserna i hur kvinnor och män framställde sig själva samt 

att bilder på män var färre inom de båda medierna. Återkommande inom samtliga diskurser var 

mycket naken hud, flexande av muskler samt smickrande posering. 

 

I vårt resultat uppfylls tydligt arbetets syfte att undersöka samt belysa de ideal och hälsoperspektiv 

som dagens unga kan möta på Instagram och Tumblr. Det är tydligt att vi funnit mönster och där 

igenom diskurser som förtydligar vårt syfte och våra frågeställningar. De synsätt som sedan tar 

uttryck i diskurserna kommer vi diskutera mer ingående i avsnittet diskussion.  

  



40 
 

7. Diskussion 

 

Diskussionen har delats upp i följande områden: jämförelse med tidigare forskning, teoretiska 

perspektiv, pedagogiska konsekvenser, konsekvenser för framtida forskning samt avslutande 

diskussion. Detta för att göra det lätt och översiktligt att kunna följa med i våra tankegångar.  

 

 

7.1 Jämförelse med tidigare forskning 

 

Precis som i rapporten Duckface/Stoneface89 har vi funnit en skillnad i hur flickor och pojkar 

framställer sig på nätet. Det ungdomar kan möta på Internet är väldigt olika beroende på om det är 

en man eller kvinna på bilden. Rapporten lyfter fram att det främst är flickor som spenderar tid på 

sociala medier och vi har mestadels sett bilder på flickor/kvinnor. Även om både män och kvinnor 

framställde sig på liknande sätt i stort, så fanns där många starkt könskodade attribut, där kvinnorna 

har varit mycket smala, oftast med långt hår, sminkade samtidigt som männen varit mycket 

muskulösa, oberörda med ett tydligt stoneface. Kvinnornas ansiktsuttryck var i vissa fall med ett 

duckface, leende eller neutrala/stoneface. Kvinnorna har större uttrycksmöjligheter, samtidigt som 

männen enbart uttryckte ett stoneface.  

 

I Ambjörnssons studie90 I en klass för sig är kroppsbehåring något centralt. Samtliga tjejer i hennes 

studie ser kroppsbehåring som något äckligt, så väl på kvinnor som på män. Kvinnorna får raka 

sig, men en hårig man som gör samma sak anses vara “bögig”. På bilderna var samtliga personer 

som visade hud hårlösa på kroppen, såväl kvinnor som män. Detta är intressant eftersom det bildar 

ett tydligt ideal att en hälsosam och frisk kropp är slät även om kroppsbehåring egentligen inte har 

något med hälsa att göra. Det visar även på en större acceptans för hårborttagning för båda könen 

och det isärhållande som tidigare varit tydligt håller möjligen på att suddas ut något och 

skönhetsidealen blir snävare även för män. 

 

                                                
89 Forsman, Duckface/Stoneface 
90 Ambjörnsson, I en klass för sig 
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De enda överviktiga personerna på bilderna var på så kallade före-efter-bilder. Dessa bildade en 

egen diskurs i materialet och det var både män och kvinnor på bilderna även om kvinnorna var i 

majoritet. Alla personer var inte tjocka på sina före-bilder, men samtidigt var det i denna diskurs 

enda gången som tjocka personer syntes över huvud taget. Sandbergs studie91 beskriver hur tjocka 

personer i medier ofta beskrivs som lata, fula och äckliga. Eftersom studien enbart utgått från 

bilderna i sig har vi inte sett några beskrivningar eller eventuella kommentarer kring dessa kroppar, 

men det är intressant att viktnedgången ses som något mycket viktigt i en hälsoprocess, oavsett 

hur smala personerna varit innan. Intressant var också att flera män på dessa bilder hade ett mer 

mjukt och leende ansiktsuttryck på före-bilderna där de var överviktiga vilket senare förändrades 

till ett stoneface på efter-bilderna. 

 

Precis som Gustafsson och Jonsson kommer fram till i sin c-uppsats92 är det snäva ideal som 

erbjuds till både kvinnor och män. Även om både män och kvinnor fanns inom de flesta 

diskurserna skiljde de sig oftast åt och männen hade mycket större muskelmassa än kvinnorna. 

Båda könen hade en låg fettprocent på sina bilder, men på kvinnornas var det betydligt vanligare 

att höftben, revben eller nyckelben stack ut. I fokusgruppsdiskussionerna i Gustafssons och 

Jonssons studie framgick det att kvinnorna fokuserade mer på maten än på träning när det gällde 

att uppnå en idealkropp, medan männen enbart fokuserade på träningen. Detta syns på de 

undersökta bilderna, då det är tydligt att majoriteten av männen tränar hårt för att uppnå den 

muskelmassa de har, samtidigt som kvinnorna likväl enbart kan vara smala utan muskelmassa.  

 

Ekmans studie Makt kön och media93 beskriver hur unga flickor gått från att påverkas av 

ungdomsböcker, till att påverkas av tjejtidningar, vilket idag tros ha gått över allt mer till sociala 

medier. Hon beskriver hur tjejer lindas in i en falsk frihet där de får göra som de vill, men samtidigt 

finns det enbart ett sätt som är accepterat. Diskurserna i materialet var mer snäva än beräknat, 

vilket visar på att det enbart finns ett fåtal sätt som en hälsosam kropp får se ut. Den stora andelen 

avklädda kroppar visar på att för att få vara en del av den hälsosamma diskursen så ska personen 

                                                
91 Sandberg, Medier & Fetma - En analys av vikt 
92 Gustafsson & Jonsson, Följ Instagrams ideal - bli snygg, muskulös och smal 
93 Ekman, VAR SÅ GOD - makt, kön och media 
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helst vara avklädd och visa hud. Det verkar vara då som kroppen godkänns som hälsosam, när 

musklerna syns under huden och ingenting döljs under kläder. 

 

 

7.2 Teoretiska perspektiv 

 

I så väl denna studies material som i tidigare forskning är isärhållandet mellan män och kvinnor 

centralt. Hirdman94 och Bourdieu95 använder sig båda av begreppet isärhållande i sin forskning, 

vilket Hirdman96  beskriver som grundpelaren för det manliga och kvinnliga. Enligt Hirdman är 

manligheten norm, men frågan är vad som händer på sociala medier som är en kvinnligt dominerad 

plattform. I studiens material var kvinnan dominerande och mannen ett undantag. Hirdman lyfter 

fram att den kvinnliga makten är beroende av den manliga i dagens samhälle, men frågan är om 

kvinnorna har makten på sociala medier då de inte har någon manlig makt att utgå från där. 

Intressant är också den kvinnliga friheten, som kan ses som komplex i studiens material. 

Kvinnorna framställer sig själva på många av vår studies bilder, det är inga fotografer eller andra 

professionella som framställer kvinnorna på något speciellt sätt, vilket ger kvinnorna mer makt 

över sina kroppar. Samtidigt är bilderna en nidbild av den sexualiserade kvinnan i tidningar eller 

övriga medier och frågan är hur mycket frihet de egentligen har när de framställer sig själva. 

Genuskontraktet är ständigt närvarande och det finns en tydlighet i hur kvinnorna bör vara och 

åtlyda detta kontrakt på sociala medier. 

 

Bourdieu97 utgår från det manliga i sin forskning, och menar på att en pojke blir man genom att 

frångå det kvinnliga. Det lilla antalet bilder på män visar på att männen kanske lyser med sin 

frånvaro eller i alla fall inte uttrycker sig på sociala medier i samma utsträckning som kvinnor. Är 

männen rädda att ses som kvinnor om de tar del av sociala medier på samma sätt som kvinnor? 

Den manliga dominansen som ses som central av Bourdieu verkar vara svår för männen av 

upprätthålla på dessa medier och de män som finns i denna studies material visar tydligt på en stor 

                                                
94 Hirdman, Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning 
95 Bourdieu, Den manliga dominansen 
96 Hirdman, Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning 
97 Bourdieu, Den manliga dominansen 
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muskelmassa och ett tydligt stoneface, kanske för att distansera sig från det kvinnliga på dessa 

medier. Något som motsäger Bourdiues manliga dominans och hur pojkar blir män genom att 

frångå det kvinnliga är att ingen av männen på bilderna hade synlig kroppsbehåring, något som 

borde ansetts som manligt då det tydligt frångår det kvinnliga hårlösa idealet.   

 

Kärnan i diskursteori98 är att alla tolkningar utgår från forskaren och detta är något som syns i 

analysdelen. Resultatet blir bara en liten del av ett stort forskningsområde och har möjliggjort att 

det perspektivbundna i materialet syns även om studien utgår från ett försök till objektiv tolkning. 

Diskursanalysen gör ingen skillnad på olika material utan allting anses bidra till en större mångfald 

i tolkningen av verkligheten. Den typ av material som denna studie behandlar förändras ständigt 

precis som diskursteorin anser att verkligheten gör. På så vis blir materialet en bra spegling av 

verkligheten som den ser ut exakt nu, men materialet blir även en del i verklighetsskapandet och 

inte enbart en spegling. Intressant för diskursanalysen är vad som representeras eftersom det 

möjliggör vad som är gångbart. Dessa möjliga beskrivningar kan ses som stora och fria men i 

själva verket handlar det om att de ska passa i rätt sammanhang för att kunna bli brukbara. Denna 

studies resultat visar på detta då det enbart finns vissa sätt att framställa en hälsosam kropp och 

dessa skapar en sanning om vad en hälsosam kropp faktiskt är. Detta visar på vår samtid och vår 

historiska kontext som tidigare har sett annorlunda ut och som säkerligen kommer att förändras i 

framtiden.  

 

Starkt sammankopplat med diskursteorin är Foucaults maktperspektiv.99 Foucault menar att makt 

är en effekt av olika diskurser som visar vad som är gångbart i olika kontexter. Makt är ett sätt för 

oss att hantera verkligheten, då vi genom den kan handla på ett avvägt och relevant vis. Studiens 

material visar att bilder/fotografier har en tydlig makt som kan skapa sanning om vad hälsa och 

vad en hälsosam kropp är och står för. Det var en viss typ av kroppar som dominerade och dessa 

var olika kodade beroende på om det var en kvinna eller man. Dessa koder skapar också makt över 

hur en kvinna och/eller man ska vara. Samtidigt fanns det likheter mellan män och kvinnor på 

bilderna, och detta bidrar även till en makt även om det ser annorlunda ut. Diskurserna visade att 

det fanns tydligare ramar för hur en hälsosam kropp skulle se ut snarare än hur en hälsosam manlig 

                                                
98 Börjesson & Palmblad (red.), Introduktion 
99 Foucault, Diskursernas kamp 
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eller kvinnlig kropp skulle se ut. Båda könens kroppar identifierades i de flesta diskurser, vilket 

visar på att vissa uttryck och kroppsdelar var gångbara hos båda könen och dessa var mycket snäva, 

även om det fanns ytterligare åtstramande ramar för kvinnor respektive män. Särskilt männens 

uttryck var mycket begränsade och makten som idealen utövade på män kändes snävare.   

 

Den arenan utifrån ramfaktorteorin100 som är relevant för denna studie är främst transformerings- 

och medieringsarenan. Denna teori visar på att flera faktorer har inverkan på skolan idag gentemot 

skolan för några decennier sedan. Unga använder sig av sociala medier där de får en viss 

förförståelse som följer med dem till undervisningssituationer och därför påverkar ungas 

förförståelse undervisningens utfall. Det finns en tydlig relation mellan media och skolan där de 

inte är isolerade ifrån varandra, utan ständigt påverkar varandra. Många elever tar med sig medier 

in på skolan genom smartphones, surfplattor och datorer och antalet timmar de spenderar vid dessa 

ökar ständigt.101    

 

 

7.3 Pedagogiska konsekvenser 

 

Under vår utbildning och praktiktillfällen har vi märkt att kropp och ideal är ett ständigt pågående 

samtalsämne inom Idrott och hälsa. I stort sett alla elever har åsikter om hur en hälsosam kropp 

ska se ut och de åsikterna kommer någonstans ifrån. Studien har undersökt de sociala medierna 

Instagram och Tumblr och de visar på ett väldigt snävt ideal och få sätt att framställa sin kropp på. 

Hälsa ses fortfarande som ett ideal där man ska vara väldigt smal som kvinna och ha mycket 

muskler som man. För att kunna möta eleverna i deras verklighet är det viktigt att veta vad de kan 

möta på sociala medier eftersom detta påverkar lektionernas utfall. Detta blir ett tydligt exempel 

på hur transformerings- och medieringsarenan påverkar realiseringsarenan. Då många elever 

använder sig av sociala medier är de också medverkande i att skapa de diskurser som vi sett i vår 

undersökning, vilket gör att denna process ständigt utvecklas och kan påverkas.   

 

                                                
100 Lindensjö & Lundgren, Utbildningsreformer och politisk styrning 
101 Medierådet, Ungar & medier 2010 



45 
 

Som lärare vill vi att eleverna ska se hälsa som någonting bredare än bara utseende och kroppsvikt. 

Hälsa innebär mycket mer än enbart hur kroppen ser ut. Eftersom vi som lärare enligt Idrott och 

hälsas ämnesplan102 ska belysa och arbeta mot könsstereotyper och diskutera kroppsideal är det 

viktigt att ha någonting att utgå från och där passar sociala medier in. Eleverna får på så vis verktyg 

att hantera det som de möter på dessa plattformar och de blir därmed mer kritiska samt 

självständiga. Detta leder i sin tur till att eleverna inte enbart blir passiva mottagare utan kan 

reflektera och göra aktiva val. 

 

 

7.4 Konsekvenser för framtida forskning 

 

Än så länge finns det ganska få studier som beskriver sociala medier och dess påverkan. Ofta utgår 

denna typ av forskning från kvinnliga ideal och hur kvinnor påverkas, men denna studie har istället 

valt att lyfta fram båda könen i undersökningen. Instagram och Tumblr är två medier som växer 

och väldigt många unga spenderar mycket tid på dessa. Studiens resultat visar tendenser till vad 

andra forskare redan kommit fram till samt att även isärhållande och tydliga könsmönster finns 

representerat i materialet. 

 

Att använda sig av diskursanalys på bilder är något som har gjorts tidigare men vi har inte funnit 

någon som gjort det på den här typen av material. Det är en intressant metod som vi anser har varit 

relevant för våra forskningsfrågor och som tydligt visar på den makt detta material har. Det finns 

många möjligheter att bygga vidare på denna forskning och det hade varit intressant att analysera 

större material, jämföra kroppsideal historiskt alternativt att jämföra denna studie med material om 

5 år, eftersom utvecklingen går fort på de sociala medierna.  

  

                                                
102 Skolverket: Lgy11 Kursplan - Idrott och hälsa 
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7.5 Avslutande diskussion 

 

Sammanfattningsvis ser vi tydliga diskurser på både Instagram och Tumblr som visar hur personer 

kan framställa en hälsosam kropp. Det finns tydliga oskrivna regler för hur en hälsosam kropp kan 

framställas på sociala medier. Exempelvis så är det vissa kroppsdelar som får större fokus än andra, 

ingen visar enbart en vadmuskel, däremot kan enbart biceps eller det så kallade sex-packet på 

magen sättas i fokus. Gränserna för hur män och kvinnor framställer sina kroppar har både likheter 

och skillnader. Att inte ha någon kroppsbehåring är ett gemensamt ideal, liksom hur personerna 

vill framställa sina muskler. Skillnaden beträffande musklerna är att män ska ha mycket 

muskelmassa medan kvinnorna ska vara mer tonade och slimmade. En likhet är däremot att både 

män och kvinnor ska visa så mycket hud som det bara går utan att de överträder regler på medierna 

beträffande nakenhet. De mycket påklädda bilderna var i skarp minoritet på de studerade bilderna.  

 

Hälsa kunde inte uppnås genom att vara påklädd och/eller göra någonting. Hälsa kunde först 

uppnås genom att visa upp en smal och muskulös kropp. Det är förståeligt att det kan vara svårt 

att fota sig själv under en pågående aktivitet, men många av bilderna såg inte ens ut att ha någon 

koppling till något hälsosamt utövande alls. Det var få personer som fotade sig i kläder för aktivitet, 

de flesta stod i underkläderna. 

 

Kan det vara så att dagens hälsohets som vi upplever finns i dagens samhälle tar sig uttryck genom 

medieringsarenan in i realiseringsarenan och på så vis påverkar undervisningens villkor? Den makt 

som våra identifierade diskurser utövar har kanske större påverkan än vi tror. 

 

Det vi kommit fram till i vår undersökning har inte enbart påverkan på oss som idrottslärare, utan 

även som samhällskunskaps- och svensklärare. Exempelvis syftar svenskämnet till att eleverna ska 

kunna kritiskt granska information från olika källor103 och samhällskunskapsämnet till att eleverna 

ska utveckla kunskaper om makt och jämställdhet.104 Som lärare är det viktigt att i alla ämnen ha 

en insikt i vad eleverna kan möta på de sociala medierna då de får allt större utrymme och makt i 

dagens samhälle.  

                                                
103 Skolverket, Lgy 11 Kursplan - Svenska 
104 Skolverket, Lgy 11 Kursplan - Samhällskunskap 
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8. Konklusion 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns tydliga diskurser som utgör den hälsosamma kroppen 

på sociala medier. Dessa diskurser påverkar realiseringsarenan då eleverna bär med sig en 

förförståelse som lärare är lagstadgade att bredda i och med Idrott och hälsas kursplan. De flesta 

diskurser hade stora likheter med varandra och det var lätt att applicera ett genusperspektiv på 

materialet. Manligt och kvinnligt framställdes delvis på olika sätt och kroppsidealen var mycket 

snäva för båda könen. Värt att ta i beaktning var dock att vissa ideal delades mellan könen, 

exempelvis idealet om ingen kroppsbehåring samt ett smalhetsideal som syntes hos samtliga 

personer. 
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