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Sammanfattning 

Huvudsyftet med föreliggande studie var att undersöka skillnader mellan crossfitutövare 

och traditionellt gymaktiva i muskelsträvan, träningsrelaterat instagram-användande, 

tvångsmässig passion och träningsmängd samt undersöka samband avseende dessa variabler. 

Vidare undersökte studien om exponering för tränings- och utseenderelaterade bilder, 

tvångsmässig passion samt ökat träningsbeteende efter exponering för bilder på instagram kan 

predicera muskelsträvan. Genom en kvantitativ forskningsansats fick deltagarna besvara en enkät 

innefattande mätinstrumenten: Godin Leisure- Time Exercise Questionnaire, The Passion Scale, 

Drive for muscularity scale. Utifrån ett bekvämlighetsurval rekryterades 156 deltagare (66 män 

och 89 kvinnor, en person uppgav inte kön) i åldern 16-65 år (M=28). Studien visar att 

crossfitutövare har mer muskelsträvan, träningsrelaterat instagram-användande, tvångsmässig 

passion samt träningsmängd jämfört med traditionellt gymaktiva. Muskelsträvan visade positiva 

samband med träningsrelaterat instagram-användande, tvångsmässig passion samt 

träningsmängd. Vidare visade studien att exponering för tränings- och utseenderelaterade bilder 

på Instagram, tvångsmässig passion samt ökat träningsbeteende efter exponering för bilder på 

Instagram kan predicera muskelsträvan. För framtida forskning föreslås att undersöka om andra 

grupper med stort träningsrelaterat instagram-användande också har mer muskelsträvan samt 

tvångsmässig passion. 

 

Nyckelord: crossfit, Instagram, muskelsträvan, tvångsmässig passion 
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Abstract  

The main purpose of this study was to examine differences between crossfitters and 

recreationally active gym members regarding drive for muscularity, exercise related instagram 

usage, obsessive passion and exercise frequency, and examine relationship regarding these 

variables. It was also examined whether exposure to exercise- and appearance images, obsessive 

passion and increased exercise behaviour after exposure to pictures on Instagram could predict 

drive for muscularity. A quantitative research approach was conducted in which respondents had 

to answer a questionnaire including the measuring instruments: Godin Leisure- Time Exercise 

Questionnaire, The Passion Scale, Drive for muscularity scale. From a convenience sample 156 

participants were recruited (66 men and 88 women, one person did not declare sex) aged 

between 16-65 years (M = 28). The study shows that crossfitters have more drive for 

muscularity, exercise related instagram usage, obsessive passion and exercise frequency 

compared to recreationally active gym members. Drive for muscularity showed positive 

correlations with exercise related instagram usage, obsessive passion and exercise frequency. 

Furthermore, the study showed that exposure to exercise and appearance related images on 

Instagram, obsessive passion and  increased exercise behaviour after exposure to pictures on 

Instagram can predict drive for muscularity. For future research is suggested to investigate 

whether other groups with large exercise related instagram usage also has more drive for 

muscularity and obsessive passion. 

 

Keywords: Crossfit, Drive for muscularity, Instagram, obsessive passion 
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Konsekvenser av muskulösa ideal på Instagram 

Skillnader mellan crossfitutövare i muskelsträvan och träningsrelaterat-instagramanvändande 

Under de senaste åren har det skett en förändring av kroppsidealet i samhället där strävan 

efter en smal kropp har utvecklats mot strävan att få en atletiskt och muskulös fysik (Homan, 

2010; Pritchard & Cramblitt, 2014 ). Denna förändring menar Knapp (2016) att sporten crossfit 

till stor del bidragit till, främst genom spridning av såväl sporten och även ett muskulöst ideal via 

sociala medier. Inom crossfitkulturen anses en muskulös kropp vara resultatet och beviset på att 

individen klarar av hård och ihärdig träning som crossfit innebär (Madliger, 2015). Att sträva 

efter en muskulös kropp har visats kunna leda till tvångsmässig träning, ätstörningar och låg 

självkänsla (Homan, 2016). 

Crossfit använder sig av sociala medier för att marknadsföra och sprida sporten genom att 

dagligen ladda upp träningsprogram och bilder på muskulösa crossfitutövare (Rasczyk, 2015). 

Knapp (2016) lyfter att det kan finnas problem med detta stora mediafokus inom sporten. 

Ständig exponering av ideal på sociala medier har visats kunna leda till ett ökat missnöje kring 

den egna kroppen (Fardouly & Vartanian, 2015; Tiggemann & Slater, 2014; Tiggemann & 

Slater, 2013; Holland & Tiggemann, 2015) särskilt i de fall då individen exponeras för bilder på 

sociala medier (Meier & Gray, 2014).  

Instagram är ett socialt medie som endast fokuserar på interaktion via bilder och har växt 

explosionsartat sedan starten 2010 (Instagram, 2016). Studier kring träningsrelaterat 

instagram-användande har visats kunna leda till muskelsträvan och tvångsmässig träning 

(Tiggemann & Zaccardo, 2016). Homan (2016) lyfter att det bör forskas vidare i området sociala 
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medier och det nya muskulösa idealet, framförallt då användningen av sociala medier ökar 

(Davidsson & Findahl, 2015). 

 Med hänsyn till de risker som användande av sociala medier kan leda till, samt crossfits 

spridning av ett muskulöst ideal via sociala medier, kommer föreliggande studie undersöka om 

crossfitutövare skiljer sig i muskelsträvan och träningsrelaterat instagram-användande jämfört 

med traditionellt gymaktiva. 

Muskelsträvan  

 Gonzáles-Cutre och Sicilia (2012) lyfter att ett ökat fokus på kroppen och utseendet i 

samhället bidragit till att fler individer tränar med utseende som motiv. Tidigare forskning visar 

att män som tränar mer frekvent har mer muskelsträvan jämfört med de som tränar mindre 

frekvent (McCreary & Sasse, 2000). Det har även visats att mer strävan efter att bli muskulös 

ökar risken för tvångsmässiga träningsbeteenden, ätstörningar samt lägre självkänsla (Goodwin 

et al. 2011; Goodwin et al., 2014; McCreary & Sasse, 2000).  

Muskelsträvan definieras som individens uppfattning kring huruvida den egna kroppen är 

tillräckligt muskulös eller inte (McCreary, 2007). McCreary (2007) menar att en muskulös kropp 

är mer eftersträvansvärd jämfört med andra kroppstyper hos män och att även kvinnor visat höga 

nivåer av muskelsträvan de senaste åren. I media har det skett en förändring av kroppsidealet, 

från ett smalt till ett mer atletiskt och muskulöst (Homan, 2010; Pritchard & Cramblitt, 2014). 

Det nya muskulösa idealet innebär en strävan efter att få större muskler vilket kan vara svårt att 

uppnå, särskilt utan en kombination av träning och diet (Homan, 2010; Pritchard & Cramblitt, 

2014). Detta kan leda till att individen känner sig misslyckad om individen inte uppnår det 

muskulösa idealet (Pritchard & Cramblitt, 2014) och för kvinnor ställer det extrema krav då 
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kombinationen av en muskulös och tonad kropp för många kvinnor är orealistiskt att uppnå 

(Homan, 2010). Trots flera negativa effekter av att sträva efter en muskulös kropp har det utförts 

få studier kring det nya muskulösa idealet (Homan, 2010). Homan (2010) utförde en studie som 

visade samband mellan internalisering av det muskulösa idealet, muskelsträvan och 

tvångsmässig träning.  

Den sociokulturella teorin förklarar begreppet internalisering som en följd av att individen 

genom imitation internaliserar något till sin identitet (Thompson et al.,1999; ref. i Reuter, 2016; 

Pritchard & Cramblitt, 2014). Ett exempel på internalisering kan vara hur upprepad exponering 

av muskulösa bilder i media kan leda till att individen internaliserar det muskulösa utseendet och 

börjar sträva efter att uppnå det. Den sociokulturella teorin förklarar hur tryck från sociala 

faktorer som familj, vänner och media kan öka individens önskan om att anpassa sig efter 

orealistiska kroppsideal. Detta kan leda till negativa beteenden, exempelvis ätstörningar och skev 

kroppsuppfattning (Thompson et al., 1999; ref. i Hausenblas & Fallon, 2006). 

Utifrån sociokulturella teorin utvecklade Leon Festinger (1954) den sociala 

jämförelseteorin. Teorin beskriver hur individen skapar sin sociala identitet genom att jämföra 

sig med andra. Individen utvärderar sig själv, sitt utseende, sina misslyckanden och framgångar 

med andra individer. Hur ofta och hur mycket individen tenderar att jämföra sig med andra kan 

påverka hur sårbar individen är för exempelvis mediers kroppsideal (Thompson et al.,1999; ref. i 

Dakanalis & Riva, 2013). Upprepad exponering av en viss typ av bilder eller ideal kan göra att 

individen internaliserar det som bilderna förmedlar och börjar att sträva efter att uppnå det 

(Thompson et al,.1990. ref. i Reuter, 2016). Tiggemann och Zaccardo (2015) har visat att 

exponering för träningsrelaterade bilder leder till en sämre kroppsuppfattning hos unga kvinnor 
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vilket medieras genom social jämförelse. Även Pritchard och Camblitt (2014) har visat att 

medieanvändande och internalisering av atletiska ideal korrelerar positivt med muskelsträvan för 

både män och kvinnor, men påpekar att det krävs mer forskning inom området.  

Muskelsträvan, träningsrelaterat instagram-användande och crossfit 

Sociala medier tar en allt större plats i dagens samhälle. I Sverige uppskattar individer som 

använder sociala medier att de spenderar i genomsnitt en timme om dagen på olika sociala 

medier. Detta motsvarar en ökning med närmare 50% de senaste tre åren (Davidsson & Findahl, 

2016). Individer använder sociala medier främst av tre huvudskäl; öka sina kunskaper, främja 

och dela sina prestationer samt för att skapa nya vänskapsband med andra användare (Rasczyk, 

2015). Flera studier har visat att det finns positiva samband mellan användande av sociala 

medier, internalisering av ideal och upplevt missnöje kring den egna kroppen (Fardouly & 

Vartanian, 2015; Pritcthard & Camblitt, 2014; Tiggemann & Slater, 2014; Tiggemann & Slater, 

2013; Holland & Tiggemann, 2016). Studier visar att det har större effekt på individens 

kroppsuppfattning att exponeras för och ladda upp bilder på sociala medier, jämfört med den 

totala tid som individen spenderar på sociala medier (Mabe, Forney & Keel, 2014; Meier & 

Gray, 2014). Ur det hänseendet är det sociala mediet Instagram, där användare endast interagerar 

via bilder, extra intressant att undersöka. Särskilt då Instagram är det näst största sociala mediet i 

Sverige (Davidsson & Findahl, 2016). Vid undersökning av effekten av exponering för bilder på 

sociala medier framhäver Meier och Grey (2014) att det är viktigt att ta hänsyn till vilken typ av 

bilder individen exponeras för. Detta eftersom typ av bild visats ha större påverkan på 

kroppsuppfattning jämfört med tiden individen exponeras för bilder.  
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Tiggemann och Zaccardo (2015) uppmärksammade det nya mer muskulösa idealet på 

sociala medier och valde att undersöka hur det påverkar kvinnor genom en effektstudie. I studien 

exponeras en grupp för träningsrelaterade bilder och en grupp för icke träningsrelaterade bilder, i 

det aktuella fallet resebilder. Studien visade att de kvinnor som exponerats för träningsrelaterade 

bilder blev mer missnöjda med sina kroppar jämfört med de kvinnor som exponerats för icke 

träningsrelaterade bilder. Vidare undersöktes hur uppladdning av bilder med träningsrelaterat 

innehåll påverkade kvinnor jämfört med att ladda upp bilder med icke träningsrelaterat innehåll. 

Resultatet visade att de deltagare som laddade upp träningsrelaterade bilder rapporterade högre 

nivåer av tvångsmässig träning och mer muskelsträvan jämfört med deltagare som laddade upp 

icke träningsrelaterade bilder på Instagram (Holland & Tiggemann, 2016).  

En sport som dragit nytta av den ökade användningen av sociala medier för att 

marknadsföra och sprida sin sport är crossfit (Rasczyk, 2015). Johns-Green (2014) menar att 

crossfit inte hade kunna existera i den utsträckning som den gör idag om det inte vore för just 

sociala medier.  

Crossfit är en träningsform med fokus på helkroppsövningar som syftar till att utnyttja hela 

kroppens potential och grundades av Greg Glassman 2001 (Madliger, 2016). Då crossfit är en 

träningsform med stor variation mellan styrke- och konditions moment kan det innefatta allt från 

löpning till maxlyft i tyngdlyftning. Momenten utförs under högintensiva upplägg och har visats 

ge goda effekter på utövarens muskelutveckling (Smith, Sommer, Starkoff & Devor, 2013). 

Madliger (2015) framhäver att crossfitkulturen anser att de individer som anstränger sig 

tillräckligt mycket kommer att efterlikna idealen som visas upp i media. Inom crossfitkulturen 

hävdas det däremot att utseendet inte är syftet med träningen, utan ett resultat av att individen 
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tränat tillräckligt hårt (Madliger, 2015). En kropp som inte ser ut som det muskulösa idealet 

innebär därför att individen inte utövat sporten på rätt sätt och till följd av detta misslyckats med 

sin crossfitträning (Madliger, 2015). 

Grundtanken med crossfit var att alla individer oavsett kompetensnivå skulle utföra samma 

träningspass (Rasczyk, 2015). Den stora skillnaden från traditionella gym och Glassmans 

crossfitgym var att han varje dag publicerade dagens träningspass på sin hemsida och 

uppmanade sina deltagare att gå in på hemsidan och dela resultat från träningspasset (Madliger, 

2016). Crossfit fick snabbt spridning, framförallt efter att klädjätten Reebok gick in och 

sponsrade sporten 2011. Numera är crossfit en sport som utövas av allmänheten och har blivit 

mer av en livsstil än en sport (Madliger, 2016). Idag finns över 13 000 certifierade crossfitgym i 

120 olika länder runt om i världen (Clifford, 2016) varav 117 är certifierade gym i Sverige 

(Boxevents.se, 2016). Glassman’s orginalhemsida finns fortfarande kvar men crossfit har växt 

sig långt utanför den enkla hemsidan och lever nu sitt eget liv på sociala medier (Madliger, 

2016). För crossfitkulturen spelar sociala medier en betydande roll i informationsspridning och 

gör det lätt för crossfitutövare från hela världen att få stöd och uppmuntran, oavsett geografiskt 

läge (Rasczyk, 2015).  

För att få en överblick hur användandet av crossfit på sociala medier ser ut, utförde 

författarna till föreliggande studie en jämförelse av hashtaggarna fitspiration  och crossfit  på 

Instagram. Fitspiration har i tidigare studier fått representera det muskulösa idealet i samhället 

(Holland & Tiggemann, 2016; Carotte, Vella & Lim, 2015, Tiggemann & Zaccardo, 2015) på 

Instagram. Sökningen som författarna utförde 2016-11-07 på fitspiration  genererade 9 659 366 

bilder (Instagram, 2016) som i likhet med studier på hashtaggen fitspiration  påvisat föreställer 
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muskulösa kroppar och träningssituationer (Carotte et al., 2015). Vid samma tillfälle utfördes en 

sökning på crossfit  som genererade 21 713 311 bilder (Instagram, 2016). Bilderna under 

hashtaggen crossfit visade muskulösa kroppar, individer i lite träningskläder och 

träningsinspirerande citat. Det är också den uppfattning av crossfit på sociala medier som 

påvisats av Washington och Economides (2016) studie. Intressant var att bilderna som 

genererades från de olika sökningarna i stor utsträckning liknade varandra.  

Det stora mediala fokus som finns inom crossfitkulturen kan bidra till att crossfitutövare är 

en utsatt grupp för de negativa effekter som exponering av träningsrelaterade bilder visats kunna 

medföra  (Fardouly & Vartanian, 2015; Pritchard & Cramblitt, 2014; Tiggemann & Slater, 2014; 

Tiggemann & Zaccardo 2015; Tiggemann & Slater, 2013; Holland & Tiggemann, 2016). 

Muskelsträvan och passion 

Passion är ett begrepp som definierar individens dragningskraft mot en aktivitet som 

individen uppskattar, upplever som viktig och investerar mycket tid och energi i. Passion kan 

leda till att individen internaliserar aktiviteten och gör den till en del av sin identitet (Vallerand et 

al., 2003). Begreppet passion innefattar två former, harmonisk- och tvångsmässig passion 

(Vallerand et al., 2003). Harmonisk passion genererar motivation, ökat välmående och kan skapa 

meningsfullhet i individens liv. Individer med harmonisk passion upplever kontroll över sin 

medverkan i aktiviteten och kan på egen hand bestämma när hen vill utföra och engagera sig i 

den. Tvångsmässig passion kan istället framkalla negativa emotioner, leda till okontrollerat 

engagemang och hindra individen från att leva ett välbalanserat liv (Vallerand et al., 2003). 

Tvångsmässig passion grundar sig i en känsla av inre eller yttre press som leder till att individen 

engagerar sig i aktiviteten (Stenseng et al. 2011, Vallerand et al. 2003; Vallerand, 2010). Yttre 
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press kan vara bekräftelse från andra eller att individen värderar effekterna av aktiviteten snarare 

än aktiviteten i sig.  

Vallerand et al. (2003) utvecklade den dualistiska passionsmodellen för skapa möjlighet att 

mäta de två formerna av passion. Den största skillnaden mellan de olika formerna av passion har 

visats vara på vilket sätt individen internaliserar aktiviteten till sin identitet. Övervärdering och 

överdriven identifiering med aktiviteten är kännetecken på tvångsmässig passion hos individen 

(Vallerand et al., 2003; Paradis et al., 2013). Vid harmonisk passion internaliseras aktiviteten på 

ett sunt sätt medan vid tvångsmässig passion finns det risk att individen internaliserar aktiviteten 

på ett skadligt sätt (Curran, Hill, Appleton, Vallerand, & Standage, 2015).  

Tvångsmässig passion har visats korrelera med muskelsträvan (Fardouly & Vartanian, 

2015; Pritchard & Camblitt, 2014; Tiggemann & Slater, 2014; Tiggemann & Slater, 2013; 

Holland & Tiggemann, 2016). Lichtenstein och Jensen (2015) har visat att tvångsmässig passion 

kopplad till crossfit kan innebära en ökad muskelsträvan efter internalisering och identifiering 

med det muskulösa idealet inom sporten. Internalisering av ideal kan ske genom att individen 

jämför sig med atletiska bilder vilket kan leda till ökat missnöje kring den egna kroppen 

(Pritchard & Cramblitt, 2014). Därför kommer föreliggande studie att undersöka om 

crossfitutövare har mer tvångsmässig passion jämfört med traditionellt gymaktiva och om 

tvångsmässig passion kan predicera muskelsträvan.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att studera skillnader mellan crossfitutövare och 

traditionellt gymaktiva i muskelsträvan, träningsrelaterat instagram-användande, tvångsmässig 

passion och träningsmängd. Studien kommer även undersöka samband avseende dessa variabler. 
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Vidare undersöks huruvida exponering för tränings- och utseenderelaterade bilder, tvångsmässig 

passion och ökat träningsbeteende efter exponering för träningsrelaterade bilder kan predicera 

muskelsträvan. 

 

Hypoteser 

I. Crossfitutövare har mer muskelsträvan, ägnar sig åt mer träningsrelaterat 

instagram-användande, tränar mer samt upplever mer tvångsmässig passion i jämförelse 

med traditionellt gymaktiva. 

II. Träningsrelaterat instagram-användande har ett positivt samband med muskelsträvan, 

tvångsmässig passion samt träningsmängd. 

III. Exponering för tränings- och utseenderelaterade bilder, tvångsmässig passion och ökat 

träningsbeteende efter exponering av träningsrelaterade bilder kan predicera muskelsträvan. 

 

Metod 

Deltagare 

I studien deltog 156 individer, varav 66 män och 89 kvinnor (1 deltagare uppgav inte kön). 

Studiens inklusionskriterier var att deltagarna för studien skulle vara över 15 år samt medlemmar 

på en crossfitbox eller gym. Totalt deltog 63 crossfitutövare och 93 gymaktiva, deltagarna var 

mellan 16 och 65 år.  
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Mätinstrument 

En enkät sammanställdes av följande mätinstrument: drive for muscularity scale, the 

passion scale, godin leisure- time exercise questionnaire samt ett egendesignat mätinstrument för 

att mäta användande av instagram. Enkäterna inkluderade bakgrundsfrågor för att behandla 

deltagarnas ålder och kön. 

The Passion Scale. The passion scale (Vallerand et al., 2003) är utformad för att mäta 

individers passion till en aktivitet. Frågeformuläret inkluderar två subskalor som genom 17 
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frågor mäter harmonisk passion och tvångsmässig passion. Exempel på en fråga kring harmonisk 

passion kan vara aktiviteten är i harmoni med mitt övriga liv.  Exempel på en fråga kring 

tvångsmässig passion jag upplever problem att kontrollera mitt behov av aktiviteten . Individen 

svarar efter en sjugradig likertskala och skattar från 1 (Håller absolut inte med) till 7 (Håller 

absolut med). Höga värden indikerar att individen upplever höga nivåer av någon av de två 

typerna av passion. Skalan översattes till svenska genom så kallad “backtranslation” (Brislin, 

1986). Tidigare studier (St-Louis, Carbonneau & Vallerand, 2003) har visat höga cronbach alpha 

värden för instrumentet, harmonisk passion 0.73 samt tvångsmässig passion 0.75. I föreliggande 

studie var Cronbach alpha värdet 0,81.  

Drive for muscularity scale (DMS). Drive for muscularity scale (McCreary & Sasse, 

2000) behandlar individens muskelsträvan. Mätinstrumentet består av 16 påståenden som är 

fördelade i två subskalor. Den första behandlar individens muskelattityd och innehåller 

påståenden likt jag tycker att mina armar inte är tillräckligt muskulösa . Den andra subskalan 

behandlar individens muskelbeteende och innehåller påståenden likt jag känner skuldkänslor om 

jag missar ett styrketräningspass . Respondenten svarar efter en sexgradig likertsskala som 

spänner från 1 (Alltid) till 6 (Aldrig). Höga värden i mätinstrumentet indikerar att individen har 

en låg muskelsträvan och låga värden tyder på att individen har en stark muskelsträvan. I 

föreliggande studie var Cronbach alpha värdet 0.69 för hela skalan vilket i tidigare studier har 

visat 0.84 (McCreary & Sasse, 2000). 

Godin Leisure- Time Exercise Questionnaire (GLTQ). Godin Leisure- Time Exercise 

Questionnaire (Godin & Shepard, 1985) mäter individens motionsmängd. I föreliggande studie 

användes den svenska översättningen av GLTQ. Mätinstrumentet består av två frågor. Vid första 
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frågan får deltagarna ange hur ofta de ägnar sig åt motion under en genomsnittlig vecka. 

Aktiviteten ska vara under minst 15 minuter och individen skulle ange antal tillfällen per vecka 

de ägnade sig åt motion som var: a) ansträngande b) måttligt ansträngande eller c) lätt 

ansträngande. Varje ansträngningsgrad förtydligades med förslag på aktiviteter, exempelvis vid 

ansträngande eller intensiv motion föreslogs löpning, måttlig ansträngning simning och vid lätt 

ansträngning föreslogs promenader. Andra frågan behandlar hur regelbundet individen ägnar sig 

åt motion, där individen får uppskatta med hjälp av svarsalternativen: “ofta”, “ibland” eller 

“sällan”. Höga värden indikerar mer träningsmängd.  

Träningsrelaterat instagram-användande. Formuläret avser att behandla 

instagram-användande. Formuläret innefattar sex frågor. Individen fick uppskatta i genomsnitt 

hur många gånger i veckan individen exponeras för träningsrelaterade bilder, utseenderelaterade 

bilder, crossfitrelaterade bilder samt hur ofta individen laddar upp träningsrelaterade bilder. 

Individen fick även svara på hur vanligt det var att individen öka sin träningsmängd och/eller 

träningsintensitet efter exponering av bilder på instagram. Individen svarade längs en sexgradig 

likertskala, från aldrig (1) till alltid (6). Höga värden indikerar att individen ofta ökar sin 

träningsmängd efter exponering av bilder på instagram och låga värden indikerar att individen 

sällan ökar sin träningsmängd efter exponering av bilder på instagram.  

I föreliggande studie kommer variablerna; exponering för träning-, utseenderelaterade 

bilder, crossfitrelaterade bilder, uppladdning av träningsrelaterade bilder och ökning av 

träningsbeteende efter exponering på instagram, sammanfattas under benämningen 

träningsrelaterat instagram-användande. 

Procedur 
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Mätinstrumenten sammanställdes till en enkät som testades genom en pilotstudie. 

Pilotstudien utfördes på fem deltagare som valdes ut genom bekvämlighetsurval. Efter 

pilotstudien korrigerades stavfel samt formateringsfel som plockat bort ord ur mätinstrumentet 

för passion. Enkäten kompletterades med ett informationsbrev (se Bilaga 1) vilket förklarade 

föreliggande studies syfte samt gav information kring de forskningsetiska principerna.  

Det ställdes inga krav på att deltagarna skulle vara användare av instagram, då författarna 

till studien ville jämföra de individer som inte exponeras för träningsbilder på sociala medier 

jämfört med de som exponeras ofta. För att rekrytera deltagare till studien användes 

bekvämlighetsurval där målgruppen var individer som tränar på en crossfitbox eller en 

traditionell gymanläggning i södra Sverige. Anläggningarna kontaktades för att få tillstånd av 

ansvarig att dela ut enkäter till deras medlemmar. Enkäten delades ut på fem anläggningar där 

författarna till studien var på plats under insamlingarna för att kunna svara på eventuella frågor 

kring enkäten. Totalt samlades det in 157 enkäter varav 156 har använts i föreliggande studie. 

Insamlad data fördes in i statistikprogrammet Statistical Package for the Social Science (SPSS). I 

SPSS utfördes analyser med signifikansnivån p<.05. Kring individens instagram-användande 

skapades nya variabler utifrån underlaget från enkäterna. Frågorna 2-3 i instagramformuläret (se 

Bilaga A.) behandlar individens exponering för träning- och utseenderelaterade bilder på 

instagram, de variablerna lades ihop till en gemensam variabel: total exponering för tränings- 

och utseenderelaterade bilder . Eftersom subkategorierna, muskelattityd  och muskelbeteende , i 

drive for muscularity scale skiljer sig åt valde författarna till föreliggande studie att behålla de 

subkategorierna som två separata variabler i studien tillsammans med en gemensam variabel, 

muskelsträvan . 
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Dataanalys 

Värden som skiljer sig kraftigt från de övriga värdena i ett datamaterial kallas för outliers 

(Field, 2013). I föreliggande studie uppkom outliers vid fråga 2 och 3 i instagramformuläret. I 

föreliggande studie har outliers tagits hänsyn till genom att ta bort värden där individen 

uppskattat att hen exponerats för tränings- och utseenderelaterade bilder på Instagram 750 gånger 

i veckan eller fler.  

Resultatet av beskrivande statistiken visade att crossfitutövare och traditionellt gymaktiva 

skiljde sig åt i medelålder (se Tabell 1). Eftersom tidigare studier (Tiggemann & Zaccardo, 2015; 

Holland & Tiggemann, 2016; Reuter, 2016) visat på samband med låg ålder och 

instagram-användande valde författarna att ta hänsyn till ålder vid jämförelse av grupperna. För 

att undersöka skillnader mellan grupperna utfördes därför en ANCOVA med ålder som kovariat, 

vilket innebär att analysen kontrollerar för variabeln ålder.  

Pearsons r korrelationsanalys utfördes för muskelsträvan, träningsrelaterat 

instagram-användande, passion samt träningsmängd.  

Utifrån tidigare forskning och intressanta samband från studiens korrelationsanalys 

beslutade författarna att utföra två regressionsanalyser med muskelsträvan som kriterievariabel. 

Detta för att undersöka om träningsrelaterat instagram-användande, tvångsmässig passion och 

träningsmängd kan predicera muskelsträvan. Analyserna utfördes genom enter-metoden eftersom 

det inte fanns några teorier kring vilken variabel som förutspåddes korrelera mest med 

kriterievariabeln. Prediktor variablerna var exponering för tränings- och utseenderelaterade 

bilder, tvångsmässig passion och ökat träningsbeteende efter exponering för träningsrelaterade 
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bilder. Det utfördes även ett kollineraritettest för att undersöka hur mycket de oberoende 

variablerna korrelerade med varandra (Brace, 2012). 

Resultat 

Resultatet kommer presentera skillnader mellan crossfitutövare och traditionellt gymaktiva 

(se Tabell 2). Därefter redovisas samband mellan undersökta variabler i en korrelationsmatris (se 

Tabell 3). Slutligen redovisas huruvida muskelsträvan prediceras av exponering för tränings- och 

utseenderelaterade bilder, ökat träningsbeteende efter exponering av träningsbilder på instagram 

samt tvångsmässig passion (se Tabell 4).  

Skillnader mellan crossfitutövare och traditionellt gymaktiva 

Föreliggande studie visar att crossfitutövare har mer muskelsträvan jämfört med 

traditionellt gymaktiva (se Tabell 2), vilket indikerar att crossfitutövare strävar mer efter att bli 

mer muskulösa i jämförelse med traditionellt gymaktiva. Föreliggande studie visar statistiskt 

signifikant skillnad mellan grupperna i subkategorierna till muskelsträvan. Muskelattityd visar 

ingen statistisk signifikant skillnad mellan grupperna medan det finns signifikanta skillnader 

mellan grupperna sett till muskelbeteende. Resultatet indikerar att crossfitutövare anpassar sin 

kost för att öka i muskelmassa samt oftare känner skuld för ett missat träningspass jämfört med 

traditionellt gymaktiva. Vidare visar föreliggande studie att crossfitutövare har ett mer 

träningsrelaterat instagram-användande i jämförelse med traditionellt gymaktiva, där de 

exponeras och laddar upp fler bilder på Instagram. Studien visar även att crossfitutövare tränar 

mer än de traditionellt gymaktiva. Slutligen visar resultatet att crossfitutövare rapporterar mer 

tvångsmässig och harmonisk passion till sin aktivitet i jämförelse med traditionellt gymaktiva. 

Resultatet indikerar att crossfitutövare är mer passionerade till sin aktivitet. 
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Korrelationer gällande samtliga variabler för samtliga deltagare i studien  

Föreliggande studie visar flera positivt statistiskt signifikanta korrelationer. Positiv 

korrelation innebär att höga värden i en variabel ger höga värden i variabeln som den jämförs 

med (Brace, 2012). Föreliggande studie visade att muskelsträvan korrelerar positivt med 

samtliga variabler som undersökt träningsrelaterat instagram-användande förutom uppladdning 

av träningsrelaterade bilder. Ett samband mellan uppladdning av träningsrelaterade bilder 

återfinns däremot med subkategorin muskelbeteende. Resultatet indikerar att exponeras ofta för 

träningsrelaterade bilder på Instagram har ett samband med mer muskelsträvan hos individen. 

Föreliggande studie visade att det fanns samband mellan muskelsträvan och tvångsmässig 

passion, vilket indikerar att individer som strävar efter en mer muskulös kropp även upplever en 

tvångsmässig passion till sin träningsform. Studien visar även att muskelsträvan korrelerar 

positivt med träningsmängd, vilket påvisar att de som vill bli mer muskulösa också tränar mer. 
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Prediktorer för muskelsträvan  

Två regressionsanalyser utfördes med muskelsträvan  som kriterievariabel och exponering 

för tränings- och utseenderelaterade bilder , tvångsmässig passion  samt ökat träningsbeteende 

efter exponering för bilder  som prediktorvariabler. Regressionsanalysen för crossfitutövare 

resulterade i en signifikant modell F(3,31) = 4.20, p<.05. Modellen förklarar att 22% av 

variansen i kriterievariabeln muskelsträvan, hos crossfitutövare, beror på prediktorvariablerna i 

modellen (Adjusted R² = 0.22). Vilket indikerar att exponering för tränings- och 

utseenderelaterade bilder, tvångsmässig passion och ökat träningsbeteende efter exponering för 

bilder kan ses som predicerande för muskelsträvan hos crossfitutövare. Tabell 4 ger information 



22 

 

kring prediktorvariablerna, vilket visar att tvångsmässig passion var en signifikant prediktor för 

muskelsträvan hos crossfitutövare.  

Regressionsanalysen för gymaktiva resulterade i en signifikant modell F(3,72) = 14.34, 

p<.01. Modellen förklarar att 35% av variansen i kriterievariabeln muskelsträvan, hos 

gymaktiva, beror på prediktorvariablerna i modellen (Adjusted R² = 0.35). Vilket indikerar att 

exponering för tränings- och utseenderelaterade bilder, tvångsmässig passion och ökat 

träningsbeteende efter exponering för bilder kan ses som predicerande för muskelsträvan hos 

traditionellt gymaktiva. Tabell 4 ger information kring prediktorvariablerna, vilket visar att 

exponering för tränings- och utseenderelaterade bilder och tvångsmässig passion var signifikanta 

prediktorer för muskelsträvan hos traditionellt gymaktiva. Modellerna visade inga kollinearitets 

problem sett utifrån tolerance och VIF (Field, 2013).  

 

Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka skillnad mellan crossfitutövare och 

traditionellt gymaktiva i muskelsträvan, träningsrelaterat instagram-användande, tvångsmässig 

passion samt undersöka samband avseende dessa variabler. Vidare undersöks huruvida 

tränings-och utseenderelaterade bilder, tvångsmässig passion och ökat träningsbeteende efter 
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exponering för bilder kan predicera muskelsträvan. Föreliggande studie visade att crossfitutövare 

uppvisar mer muskelsträvan, träningsrelaterat instagram-användande och mer träningsmängd 

jämfört med traditionellt gymaktiva. Resultatet visar också att crossfitutövare rapporterar mer 

tvångsmässig och harmonisk passion till sin aktivitet i jämförelse med traditionellt gymaktiva. 

Föreliggande studie visar att muskelsträvan korrelerar positivt med träningsrelaterat 

instagram-användande, tvångsmässig passion samt träningsmängd. Slutligen visar studien att 

exponering för tränings- och utseenderelaterade bilder, tvångsmässig passion samt ökat 

träningsbeteende efter exponering av bilder kan predicera muskelsträvan. Därmed bekräftades 

samtliga hypoteser i föreliggande studie.  

Skillnader mellan crossfitutövare och traditionellt gymaktiva 

Föreliggande studie visar statistiskt signifikanta skillnader mellan crossfitutövare och 

traditionellt gymaktiva vilket styrker studiens hypotes.  

Skillnader mellan crossfitutövare och traditionellt gymaktiva avseende muskelsträvan  

Föreliggande studie visar att crossfitutövare har mer muskelsträvan jämfört med 

traditionellt gymaktiva. Denna skillnad kan förklaras genom att crossfitkulturen har ett stort 

fokus på muskler och uppmanar till ett muskulöst ideal (Knapp, 2014; Homan, 2010; Madliger, 

2015). Inom crossfitkulturen är muskler ett bevis på att individen tränat tillräckligt hårt och 

ihärdigt. Om individen inte har en muskulös kropp anses individen ha misslyckats med sin 

crossfitträning (Madliger, 2015). Strävan efter en muskulös kropp har visats kunna leda till 

negativa effekter för individen i form av tvångsmässigt träningsbeteende, ätstörningar samt lägre 

självkänsla (Goodwin et al. 2011; Goodwin et al., 2014; McCreary & Sasse, 2000). 

Konsekvenser av tvångsmässigt träningsbeteendee orsakat av muskelsträvan kan leda till att 
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crossfitutövare prioriterar träning framför exempelvis vänner och jobb. Detta kan leda till att 

individen tappar kontakten med de individer som kan vara ett socialt stöd för individen i 

vardagen och framförallt svåra tillfällen i livet.  

I crossfitboxar är det dessutom vanligt att utövare tränar i bar överkropp, vilket kan vara ett 

sätt att uttrycka den muskulösa kulturen som finns inom sporten och är något som inte tillåts på 

de flesta traditionella gym. Detta ökar risken för jämförelse vilket enligt sociokulturella teorin 

(Festinger, 1954) leder till att individen utvärderar sig själv i relation till andra. I ett traditionellt 

gym där de aktiva är påklädda är jämförelsen inte lika påtaglig vilket kan förklara skillnaderna i 

muskelsträvan mellan grupperna. 

Goodwin et al. (2014) lyfter att muskelsträvan kan leda till ätstörningar vilket ökar risken 

för psykiska och fysiska problem för individen. Föreliggande studie visar att crossfitutövare 

rapporterar högre värden i subkategorin muskelbeteende  till muskelsträvan. Subkategorin 

behandlar individens kostbeteende i relation till muskelsträvan. Resultatet från föreliggande 

studie visar att crossfitutövare i större utsträckning anpassar sin kost för att få mer muskelmassa i 

jämförelse med traditionellt gymaktiva. Anpassning av kost kan exempelvis ske med hjälp av 

kosttillskott. Användning av kosttillskott och stark muskelsträvan skulle kunna leda till extrema 

metoder, exempelvis bruk av anabola steroider eller andra otillåtna preparat för att snabbare 

uppnå det muskulösa idealet. 

Skillnader mellan crossfitutövare och traditionellt gymaktiva avseende 

träningsrelaterat instagram-användande 

Föreliggande studie visar att crossfitutövare har mer träningsrelaterat 

instagram-användande jämfört med traditionellt gymaktiva. På grund av att crossfitutövare 



25 

 

exponeras oftare för träningsrelaterade bilder på Instagram ökar risken för jämförelse (Thompson 

et al.,1999; ref. i Dakanalis & Riva, 2013). Tidigare studier har visat ett positiv samband mellan 

användande av sociala medier, internalisering av ideal och upplevt missnöje kring den egna 

kroppen (Fardouly & Vartanian, 2015; Pritchard & Camblitt, 2014; Tiggemann & Slater, 2014; 

Tiggemann & Slater, 2013; Holland & Tiggemann, 2016). Eftersom crossfitutövare oftare 

exponeras för träningsrelaterade bilder på Instagram kan det leda till att de blir mer sårbara för 

det muskulösa idealet och leda till en ökad muskelsträvan. Denna slutsats styrks av Tiggemann 

och Zaccardo (2015) som visat att exponering för träningsbilder ökar risken för missnöje 

gentemot den egna kroppen genom mediering via social jämförelse. Ett ökat missnöje mot den 

egna kroppen kan leda till låg självkänsla och destruktiva ätbeteenden hos individen (Goodwin et 

al. 2011; Goodwin et al., 2014), vilket i sin tur kan leda till problem att hantera vardagen. 

Föreliggande studie visar att crossfitutövare löper större risk att drabbas av låg självkänsla och 

ätstörningar jämfört med traditionellt gymaktiva.  

Crossfitkulturen använder dagligen sociala medier för att marknadsföra och dela 

träningsprogram (Rasczyk, 2015). Detta kan vara en förklaring till varför crossfitutövare 

exponeras oftare för träningsrelaterade bilder på Instagram. Föreliggande studie visar även att 

crossfitutövare mer frekvent ökar sitt träningsbeteende efter exponering för bilder  på Instagram, 

vilket kan förklaras av att de ser ideal som de vill eftersträva och ökar sin träningsmängd för att 

snabbare nå idealet. En alternativ förklaring kan även vara att de ser dagens träningspass på 

sociala medier och väljer att följa det. Risken med att utföra färdigt utformade träningspass kan 

vara att individen tränar mer än vad individen planerat vilket kan leda till överbelastning och 
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skador. För en traditionellt gymaktiv finns det inget syfte till att varje dag gå in på sociala medier 

för att få inspiration till dagens träningspass.  

Resultatet från föreliggande studie visar att crossfitutövare mer frekvent laddar upp 

träningsrelaterade bilder på Instagram jämfört med traditionellt gymaktiva. Holland och 

Tiggemann (2016) har visat att individer som laddar upp träningsrelaterade bilder rapporterar 

högre nivåer av tvångsmässig träning och mer muskelsträvan jämfört med de som laddar upp 

icke träningsrelaterade bilder. Baserat på Holland och Tiggemanns (2016) resultat löper 

crossfitutövare större risk att drabbas av tvångsmässig träning och muskelsträvan jämfört med 

traditionellt gymaktiva. Föreliggande studie visar att crossfitutövare har mer muskelsträvan samt 

tvångsmässig passion i jämförelse med traditionellt gymaktiva, vilket kan förklaras av skillnaden 

i uppladdning av träningsrelaterade bilder på Instagram mellan grupperna. 

Skillnader mellan crossfitutövare och traditionellt gymaktiva avseende tvångsmässig 

passion och träningsmängd 

I föreliggande studie rapporterade crossfitutövare högre nivåer av passion, harmonisk 

passion samt tvångsmässig passion till sin aktivitet jämfört med traditionellt gymaktiva. 

Sammanhållningen som crossfitutövare upplever med andra aktiva (Rasczyk, 2015) kan vara en 

förklaring till varför crossfitutövare har mer passion till sin aktivitet. Crossfitutövare upplever en 

stark gemenskap genom att de utövar samma sport och många gånger exakt samma 

träningsprogram, vilket är en sammanhållning som är svår att efterlikna på ett traditionellt gym. 

Dock kan nivå av upplevd passion och identifiering med sporten också vara en bidragande orsak 

till att crossfitutövare har mer tvångsmässig passion jämfört med traditionellt gymaktiva. En 

tvångsmässig passion kan leda till att det uppstår konflikt mellan omgivningen och individens 
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crossfitutövande (Lichtenstein & Jensen, 2015). Det resulterar i att crossfitutövare löper en större 

risk att utsättas för de negativa konsekvenser, likt negativa emotioner och obalans i vardagen, 

som tvångsmässig passion kan leda till. Ett tvångsmässigt träningsbeteende kan leda till att 

individen spenderar mycket tid i crossfitboxen för att eftersträva idealet och tvingas tvingas 

prioritera bort tid med vänner och familj vilket hindrar individen från att leva ett balanserat liv. 

Crossfitutövare kan på grund av tvångsmässig passion engagera sig i träningen på grund av de 

effekter som träningen leder till, exempelvis mer muskler framför glädjen till träningen.  

Skillnaden i muskelsträvan mellan crossfitutövare och traditionellt gymaktiva kan förklara 

skillnaden i träningsmängd mellan grupperna. Tidigare studier av McCreary och Sasse (2000) 

har visat att män som strävar efter mer muskelmassa tränar mer frekvent jämfört med män med 

lägre muskelsträvan. Crossfitutövare i föreliggande studie rapporterade mer muskelsträvan samt 

mer träningsmängd jämfört med traditionellt gymaktiva. För att uppnå ett muskulöst ideal räcker 

det inte att ändra kosten utan individen behöver också träna på ett visst sätt för att bygga 

muskelmassa (Pritchard & Cramblitt, 2014). Studiens resultat indikerar att crossfitutövare är mer 

utsatta för riskerna som stor träningsmängd kan medföra, exempelvis överträning och skador. 

Samband mellan muskelsträvan, träningsrelaterat instagram-användande, tvångsmässig 

passion och träningsmängd 

Föreliggande studie visade positiva korrelationer mellan muskelsträvan och 

träningsrelaterat instagram-användande. Sambandet kan förklaras av att individer som exponeras 

för det muskulösa idealet på sociala medier internaliserar idealet och strävar efter att uppnå det 

(Pritchard & Camblitt, 2014; Homan, 2010). Muskelsträvan kan leda till negativa effekter som 

ätstörningar och lägre självkänsla. Baserat på föreliggande studies samband mellan 
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muskelsträvan och träningsrelaterat instagram-användande anser författarna till föreliggande 

studie att hjälpinsatser vid överdriven muskelsträvan bör undersöka individens 

instagram-användare för att se om det kan vara en bidragande faktor till beteendet. 

Föreliggande studie har visat att det finns positivt samband mellan muskelsträvan och 

tvångsmässig passion. Tvångsmässig passion innebär att individen engagerar sig i aktiviteten av 

yttre press eller motiveras av de effekter som aktiviteten leder till (Vallerand et al., 2003), 

exempelvis mer muskelmassa. På grund av att träning i samhället anses som hälsosamt kan 

tvångsmässig passion i relation till träning vara svårt att upptäcka. Tvångsmässig passion kan 

leda till negativa emotioner, depression och kan vara en orsak till att individen inte kan leva ett 

välbalanserat liv (Vallerand et al., 2003). Författarna till föreliggande studie anser därför att det 

är viktigt att problematiken kring tvångsmässig passion uppmärksammas. Eftersom hängivenhet 

till träning och muskelsträvan inte alltid är hälsosamt är det viktigt att inte alltid dra den 

slutsatsen.  

Förändringen från ett smalt till ett mer muskulöst ideal har bidragit till att fler individer 

tränar mer för att uppnå idealet (Gonzáles-Cutre & Sicilia, 2012), vilket kan förklara det positiva 

sambandet i föreliggande studie mellan muskelsträvan och träningsmängd. Resultatet från 

föreliggande studie ligger i linje med tidigare studier inom området (Pritchard & Cramblitt, 

2014; McCreary & Sasse, 2000). För att uppnå dagens muskulösa ideal räcker det inte att ändra 

kosten utan individen behöver även träna för att bygga upp muskelmassa (Pritchard & Cramblitt, 

2014). Det är därför rimligt att anta att individer med muskelsträvan även tränar i större mängd 

jämfört med individer med mindre muskelsträvan. Kombinationen av muskelsträvan och ökad 

träningsmängd kan bli problematiskt för individen i framtiden då det kan leda till ätstörningar 
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och tvångsmässiga träningsbeteenden (Goodwin et al. 2011; Goodwin et al., 2014; McCreary & 

Sasse, 2000). Dessutom kan det muskulära idealet leda till att individen känner sig misslyckad 

om utseendet inte uppnås (Homan, 2010; Pritchard och Cramblitt, 2014).  

Exponering för tränings- och utseenderelaterade bilder, tvångsmässig passion samt ökat 

träningsbeteende efter exponering för bilders predicering på muskelsträvan 

Tidigare studier har visat att exponering för träningsrelaterade bilder påverkar 

kroppsuppfattning där de som exponerats för träningsrelaterade bilder rapporterar större missnöje 

kring den egna kroppen (Pritchard & Cramblitt, 2014; Tiggemann & Slater, 2014; Tiggemann & 

Zaccardo 2015; Tiggemann & Slater, 2013; Holland & Tiggemann, 2016). I föreliggande studie 

har muskelsträvan använts som mått för kroppsuppfattning för att knyta an till det mer 

muskulösa idealet i samhället. Föreliggande studie visar att exponering för tränings- och 

utseenderelaterade bilder , tvångsmässig passion  och ökat träningsbeteende efter exponering för 

bilder , förklarar variansen i muskelsträvan hos crossfitutövare med 22% och 35% hos 

traditionellt gymaktiva. Resultatet kan betraktas som att dessa faktorer är predicerande för 

muskelsträvan. Muskelsträvan kan leda till negativa effekter hos individen som låg självkänsla 

och ätstörningar (Homan, 2010). 

Exponering för tränings-och utseenderelaterade bilder visades i föreliggande studie vara en 

signifikant prediktor för muskelsträvan hos traditionellt gymaktiva. Ökning med en enhet i 

exponering för tränings- och utseenderelaterade bilder generar 0,21 enheters effekt på 

muskelsträvan hos traditionellt gymaktiva. Detta indikerar att exponering för träningsrelaterade 

bilder på Instagram kan leda till ökad muskelsträvan. Baserat på föreliggande studies resultat är 

det viktigt att ta hänsyn till vad ett träningsrelaterat instagram-användande kan leda till. Som 
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förälder till ungdomar och barn som använder sig av Instagram kan det vara viktigt att känna till 

riskerna med ett träningsrelaterat innehåll för att förebygga negativa konsekvenser till följd av 

muskelsträvan.  

Tvångsmässig passion visades i föreliggande studie vara en signifikant prediktor för 

muskelsträvan i båda grupperna. Ökning med en enhet i tvångsmässig passion genererade 0,44 

enheters effekt på muskelsträvan hos crossfitutövare och 0,46 enheters effekt hos traditionellt 

gymaktiva. Baserat på föreliggande studies resultat bör tvångsmässig passion till träning 

uppmärksammas för att kunna förebygga risken för de negativa effekter som muskelsträvan kan 

leda till. 

Implikationer 

Föreliggande studie har visat att crossfitutövare har mer muskelsträvan, träningsrelaterat 

instagram-användande, tvångsmässig passion samt mer träningsmängd jämfört med traditionellt 

gymaktiva. Med hänsyn till de negativa effekter som muskelsträvan, träningsrelaterat 

instagram-användande, tvångsmässig passion visats kunna leda till anser författarna att det är 

viktigt att ta hänsyn till detta när sporten marknadsförs, speciellt i de fall då sporten 

introducerades för allmänheten.  

I föreliggande studie har crossfitutövare fått representera det ökade användandet av sociala 

medier då sporten i stor utsträckning använder Instagram. Föreliggande studie visar att det finns 

skillnader mellan crossfitutövare, vilka använder Instagram mer, och traditionellt gymaktiva, 

vilka använder Instagram mindre, avseende muskelsträvan och tvångsmässig passion. Studien 

visar även att det finns samband mellan träningsrelaterat instagram-användande, muskelsträvan 

och tvångsmässig passion. Det är därför sannolikt att sambanden återfinns bland andra grupper 
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som använder Instagram i stor utsträckning. Skolungdomar är den ålderskategori som i störst 

utsträckning använder sig av Instagram (Davidsson & Findahl, 2006) vilket kan göra dem till en 

extra utsatt grupp för de effekter träningsrelaterat instagram-användande kan leda till. Det är 

därför viktigt att individen, skolan och hjälpinstanser informeras om riskerna med 

träningsrelaterat instagram-användande för att hjälpa individen att ta ett medvetet beslut kring 

sitt användande av Instagram.  

Metoddiskussion 

Föreliggande studie innefattade 157 enkäter varav 156 var korrekt ifyllda och användes i 

studien vilket medförde ett bortfall på 0,6%. För att samla in data använde sig författarna till 

föreliggande studie sig av bekvämlighetsurval vilket enligt Mitchell och Jolley (2013) har en 

tendens att minska generaliserbarheten i studien, vilket läsaren bör ha i åtanke när resultatet 

granskas. Dessutom bör det poängteras att föreliggande studie endast undersökt crossfitutövare 

och traditionellt gymaktiva vilket minskar studiens generaliserbarhet för exempelvis andra 

sporter samt inaktiva.  

För att öka reliabiliteten i undersökningen inleddes föreliggande studie med en pilotstudie 

(Mitchell & Jolley, 2013). Enkäten som delades ut innehöll flera instrument som tidigare prövats 

och visats ha hög validitet (Vallerand et al., 2003; McCreary & Sasse, 2000). Enkäten innehöll 

även ett instrument för att mäta instagram-användande (se Bilaga A) som författarna själva 

konstruerat i brist på validerade instrument. Instagramformuläret avsågs mäta hur ofta deltagarna 

exponerades för samt laddade upp träningsrelaterade bilder på instagram under en vecka. 

Deltagarna svarade att de exponerades för tränings- och utseenderelaterade bilder mellan 0-5000 

gånger i veckan. 5000 gånger i veckan innebär att individen använder instagram 30 gånger i 
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timman, dygnet runt. Detta medförde att författarna valde att klassa värden över 750 som 

outliers.  

Instagramformuläret behandlade även hur ofta individen upplever sig öka sin 

träningsmängd och/eller träningsintensitet efter att exponeras för bilder på Instagram. Frågan 

formulerades om efter första datainsamlingen vilket medfört att 20 deltagare saknar värde på 

variabeln ökat träningsbeteende efter exponering för bilder  på Instagram, vilket kan ha medfört 

ett missvisande resultat. För ett mer pålitligt resultat anser författarna till föreliggande studie att 

det behövs ett validerat instrument för att mäta träningsrelaterat instagram-användande. 

Reliabiliteten i instagramformuläret bör tas hänsyn till vid granskning av studiens resultat. 

Mätinstrumentet drive for muscularity scale undersökte muskelsträvan och innefattade två 

subkateogirer: muskelattityd och muskelbeteende. Delen kring muskelattityd visade svagare 

samband och färre signifikanta samband i samtliga undersökta variabler jämfört med 

muskelbeteende. En förklaring kan ligga i formuleringen av frågorna kring muskelsträvan samt 

att fler än hälften av deltagarna i föreliggande studie var kvinnor. I delen som berör frågor kring 

muskelattityd fick deltagarna besvara frågor likt  “Jag tror jag skulle se bättre ut om jag ökade 5 

kilo genom bulk” och “Jag tycker inte mitt bröst är tillräckligt muskulöst”, vilka är frågor som är 

mer riktade till muskelgrupper för det manliga idealet (se Bilaga A). Det kvinnliga idealet kan ha 

större fokus på andra muskelgrupper vilka inte berörs av DMS. Trots att kvinnor vill bli mer 

muskulösa kan formuleringen av frågorna i DMS göra att resultatet blir missvisande. 

Muskelbeteende behandlar istället frågor kring hur ofta individen tar kosttillskott eller känner 

skuld efter ett missat träningspass vilket är mer generellt för både män och kvinnor och kan 

förklara det signifikanta sambandet i föreliggande studie.  
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Föreliggande studie baseras på självskattningsformulär vilket kan påverka trovärdigheten 

av resultaten. Självskattningsformulär stämmer inte alltid överens med verkligheten eftersom det 

finns risker med missförstånd eller social önskvärdhet hos individen (Mitchell & Jolley, 2013). 

Det bör påpekas att föreliggande studie endast är en tvärsnittsstudie och därför inte kan dra 

några slutsatser kring kausalitet (Mitchell & Jolley, 2013). 

Konklusion 

Huvudsyftet med föreliggande studie var att undersöka skillnader mellan crossfitutövare 

och traditionellt gymaktiva i muskelsträvan, träningsrelaterat instagram-användande, 

tvångsmässig passion samt träningsmängd. Studien visade att crossfitutövare skattat mer på 

samtliga variabler jämfört med traditionellt gymaktiva. Resultatet indikerar att crossfitutövare är 

en utsatt grupp för de negativa konsekvenser som muskelsträvan, träningsrelaterat 

instagram-användande, tvångsmässig passion samt träningsmängd kan leda till. 

Föreliggande studie visade att det fanns positiva samband mellan muskelsträvan samt 

träningsrelaterat instagram-användande, tvångsmässig passion och träningsmängd. Dessutom 

visades att exponering för träningsrelaterade bilder på instagram, förändring i träningsbeteende 

samt tvångsmässig passion kan predicera muskelsträvan. Därför anser författarna till 

föreliggande studie att hjälpinsatser vid överdriven muskelsträvan bör undersöka individens 

instagram-användare för att se om det kan vara en bidragande faktor till beteendet.  

Framtida forskning 

Föreliggande studie visar att det finns skillnad mellan crossfitutövare och traditionellt 

gymaktiva i muskelsträvan, träningsrelaterat instagram-användande, tvångsmässig passion samt 

träningsmängd. Crossfitutövare i föreliggande studie fått representera ett högt träningsrelaterat 
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instagram-användande och visats ha mer muskelsträvan, tvångsmässig passion samt 

träningsmängd jämfört med traditionellt gymaktiva. Det vore därför intressant att i framtida 

forskning undersöka andra grupper med högt träningsrelaterat instagram-användande för få en 

större förståelse för sambandet. Dessutom bör könsskillnader undersökas då detta inte tagits 

hänsyn till i föreliggande studie. 

I föreliggande studie visade subkategorin muskelattityd  svagare och färre signifikanta 

samband i samtliga undersökta variabler  jämfört med subkategorin muskelbeteende  vid mätning 

av muskelsträvan. Författarna till föreliggande studie tror att detta kan bero på att frågorna i 

subkategorin som behandlar muskelattityd riktar sig till män. Då kvinnor fått ett mer atletiskt och 

muskulöst ideal de senaste åren vore det intressant att genom framtida forskning utveckla DMS 

för att täcka både det manliga och kvinnliga idealet. Detta för att underlätta för framtida studier 

kring ämnet. 
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