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Förord 

Vi är två studenter från Högskolan i Halmstad som under våren 2014 har skrivit denna C-

uppsats. Vi har själva ett stort intresse för träning och hälsa och vi kan minst sagt säga att vi 

har fått ett nytt perspektiv på sociala medier genom denna studie. Vi vill tacka de informanter 

som ställt upp för tiden de gett oss och den trevliga fikastund vi fick. Vi vill även passa på att 

tacka våra utomstående som läst igenom vårt arbete under ett flertalgången och stöttas oss på 

vägen. Vi vill även tacka vår handledare Eva Schmitz. 
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Abstrakt  
Uppsatsens syfte är att ur ett sociologiskt perspektiv belysa vilken påverkan sociala medier 

har på en grupp aktiva individer och hur de tror att andra påverkas i förhållande till 

hälsosamma inlägg. Vi ser även på effekterna som uppkommer när individen möts av den 

hälsosamma livsstilen på sociala medier.  

 

Studien baseras på kvalitativ metod och tolv semistrukturerade samtalsintervjuer med fysiskt 

aktiva individer som använder sig av plattformerna Facebook och Instagram. Analysen 

baseras på Konsumtionens modetåg och Symboliskt kapital. Vi har även använt oss av 

tredjepersonseffekten. 

 

Resultatet av uppsatsen visar att intervjupersonerna till stor del är påverkad av hälsosamma 

bilder genom sociala medier trots att de är medvetna om att en bättre bild av individen 

framförts. Vi såg att sändare samt innehåll var stora faktorer till hur informanterna mottog 

information och ansåg sig påverkas. 

Nyckelord; Hälsosamhet, Sociala Medier, Identitetsskapande, Konsumtion, Tredjepersonseffekten 

 

Abstract 
The purpose of this study is to highlighting from a sociological perspective the impact that 

social media has on a group of active individuals and how they think others are affected in 

relation to healthy posts. We also look at the effects that arise when the individual is 

confronted with the healthy lifestyle on social media. We also study the how these effects 

have an impact on the individual's identity. 

 

The study is based on qualitative methods and twelve semi-structured interviews with 

physically active individuals who make use of the platforms Facebook and Instagram. The 

analysis is based on Consumption and Symbolic capital. We also use the third-person effect to 

gain a deeper analysis on the individual's influence.  

 

The results of the paper show that the respondents are largely influenced by the heathy image 

provided through social media.	  We saw that the sender and the contents were big factors in 

how informants received the information and considered himself influenced. 

Keywords; Healthism, Social Media, Shaping of the identity, Consumption, The third-person effect  
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Inledning 
Dagligen översköljs vi av bilder på och texter om hälsosamma kroppar och kost i både 

massmedia och sociala medier. Individen strävar idag efter att ha en stor mängd av följare 

genom sociala medier hellre än att träffa människor ansikte mot ansikte (Demellt, 2013). 

Vissa individer lever sin vardag genom sociala medier. För dem har sociala medier en stor 

inverkan på identitetsskapandet (Zhao, Grasmuck & Martin 2008). Individen handlar och 

införskaffar varor. Detta görs inte bara för varan i sig utan också för det symboliska värdet 

varan genererar gentemot andra människor.  Individen producerar och reproducerar inte bara 

genom konsumtionen, utan genom konsumtionen skapas det också identiteter och sociala 

relationer (Fuentes 2011). På så vis kan t.ex. träning bli ett redskap för att skapa identitet och 

sociala relationer. Träning ses i dag som en livsstil där individen genom val av träningsform 

visar vem han/hon är (Fuentes, 2011). 

 

Vi har i vår vardag märkt att människor har fått ett större behov av att visa vad de gör samt 

visa resultat relaterat till träning och kost(hälsosamhet) i sociala medier så Facebook1 och 

Instagram2.  I dagens samhälle är individen själv en vara enligt Bauman (2008). Genom social 

mediers framväxt kan individen visa upp och sälja in sig hos de övriga samhället utan att själv 

finnas på plats i det fysiska rummet. För att kunna vara medlem i konsumtionssamhället måste 

individen synas, samt leta efter de redskap som de själva behöver för att rusta sig för att bli 

accepterade konsumenter. Drivkraften bakom att göra detta är att uppnå en högre rang och ta 

sig till en högre position i samhället (Bauman, 2008). Sociala Medier kan ses som en väg där 

individer har möjlighet att visa upp sig för att bli accepterad i konsumtionssamhälle. Individen 

strävar efter att följa modetåget för att kunna känna en tillhörighet men även för att inte 

hamna utanför (Bauman, 2008).  

 

Medier har en stor inverkan på träning och kost där de formar bilden av den perfekta kroppen 

i förhållande till hälsosamhet. Vi vill lyfta fram Harvey (2008) som nämner att det inte är 

människan som utformar samhället utan tvärtom. Vi ser det som att media påverkar 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Facebook är en webbplats för nätbaserad gemenskap och nätverksbyggande. Facebook utgörs till stor del av 
2	  Instagram tillhandahåller en mobilapplikation för delning av fotografier inom sociala nätverk 
(nationalencyklopedin 2014) där individen har en profilsidan som visar inlägg i form av bilder. Här kan 
individen skriva text under bilden, vissa vart bilden är tagen och ”hashtagga” genom att skriva #(ord efter) vilket 
gör att bilder med samma hashtagg hamnar i ett gemensamt flöde som andra kan se genom att trycka eller söka 
efter hashtaggen. 
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människan som i sin tur påverkar andra människor, särskilt i sociala medier. Medias påverkan 

kring framförandet av kroppen har blivit såpass problematisk att det tagits upp på 

internationell nivå. Den brittiska jämställdhetsminister, Lynne Featherstone, höll i februari 

2012 det första internationella eventet om kroppsbild (body image) på ett FN-toppmöte. Mötet 

fokuserade på hur man genom utbildning kan få individer att ifrågasätta den negativa 

kroppsbilden media applicerar. Featherstone menar att det främst är media som orsakar 

stressfaktorer hos yngre kvinnor och att om denna missledande kroppsbild fortsätter vill 

kommande generationer aldrig bli nöjda i sin egen kropp(Home Office Gov UK 2012). 

 

Även på nationell nivå tas riskerna upp. Ett tv-program som diskuterat riskerna med 

överdriven träning är "Helt sjukt" som visas på Tv4. Programmets husdoktor Erik Rydman 

menade att överdriven träning och kosthållning kan få negativa konsekvenser. Han nämner i 

detta sammanhang det relativt ny myntade begreppet “hälsostress” och påpekar att även om 

hälsotrenden på många sätt kan ses som positiv är faktorn att människor stressar för sin 

hälsosamhet oroväckande (Tv4 Play, 2014). 

 

Vi har valt att göra denna studie då vi har ett stort intresse av hälsa och träning. Vi har 

uppmärksammat en trend där hälsosamhet är en viktig del av vår vardag. Samtidigt är det 

viktig aspekt att visa upp sin hälsosamma sida genom sociala medier. Vi vill genom denna 

studie se hur hälsosamt relaterade bilder och inlägg på sociala medier påverkar informanterna. 

Vi vill också undersöka vilka olika effekter som kan uppkomma genom detta.  
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Syfte 
Som inspiration till vår studie har vi använt oss av en undersökning som berör sociala mediers 

påverkan, gjord i samarbete med Proviva. Med hjälp av sociala medier kan individen visa sin 

och se andras tränings- och kostkonsumtion, vart dem än befinner sig och när som helst 

genom mobiler, appar och internet. I undersökningen kom det fram att 50 procent av de 

svenskar som använder sociala medier flera gånger om dagen känner sig stressade över att 

deras livsstil inte är tillräckligt hälsosam. Det visade sig att Instagram var den plattform som 

gav upphov till mest stress. (Graffman, 2013)  

 

Med vår studie vill vi vidareutveckla en förståelse för detta fenomen. Syftet med denna studie 

är att ur ett sociologiskt perspektiv belysa vilken påverkan sociala medier har på en grupp 

aktiva individer och hur de tror att andra påverkas i förhållande till hälsosamma inlägg. 

Tidigare forskning visar att individer till stor del blir påverkade av bilder genom traditionella 

medier (Grussel 2008, Rysst 2010). Denna studie fokuserar på medvetenheten kring hur 

individer menar att de blir påverkade av hälsosamma bilder genom sociala medier, i.e. 

plattformar som Facebook och Instagram.  

Frågeställning 
Detta har lett fram till följande frågeställningar: 

 

Hur medvetna är informanterna angående påverkan av individers hälsosamt relaterade inlägg 

på sociala medier? 

Vilka effekter finns det som påverkar individens identitet i förhållande till andras inlägg på 

sociala medier?  

Avgränsning  
Vi har avgränsat undersökningen till att sociala medier ligger som huvudfokus samtidigt som 

traditionella medier har fått en given plats i arbetet i form av en grund att stå på genom 

tidigare forskning. Av de sociala virtuella rum som finns på internet rörde sig informanterna i 

undersökningen mestadels inom Facebook och Instagram, därför valde vi att avgränsa oss till 

dessa plattformer. Urvalet är baserat på individer som aktivt tränar varje vecka samt är passivt 

aktiva på de sociala plattformer. Med detta menas att de är passiva med att dela information 

men aktivt iakttar flödet på de nämnda sajterna. Vidare inriktar vi oss inte på den renodlade 

definitionen av “hälsa”, där man talar om frånvaro av sjukdom. Vi har fokuserat på den trend 

kring “hälsosamhet” som ses som viktig att framföra genom sociala medier. Med hälsosamhet 
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menar vi en livsstil som innehåller motion och “nyttig” kost. I undersökningen relaterar vi 

hälsosamhet i form av träning och kost som en slags konsumtion. Vi har valt att avgränsa vår 

undersökning till konsumtionen kring hälsosamhet och fokusera på träning och kost för att ser 

ur detta perspektiv hur sociala medier påverkar den önskade målgruppen.  

Disposition    

Kapitel ett: inledning till forskningsarbetet presenteras. 

Kapitel två: belyser studiens grundpelare gällande frågeställningar, syftet och avgränsningar. 

Kapitel tre: framförs bakgrund med fakta kring de berörda områdena träning, kost och sociala 

medier. 

Kapitel fyra: framför vi tidigare forskning som lyfts fram via vetenskapliga artiklar samt 

avhandlingar som berör vårt område.  

Kapitel fem: redogör för vilka teorier och begrepp som studien byggs på. De två begreppen:, 

konsumtion och det symboliska kapitalet presenteras. 

Kapitel sex: framför vårt tillvägagångssätt från första dag till inlämning av färdig slutsats, där 

vi framför tydlig fakta men även hur våra val har påverkat oss under studien.  

Kapitel sju: redogör för resultatet vi fick fram genom studien.  

Kapitel åtta: analysen lyfter fram och förtydligar vårt resultat och analyserar detta utifrån 

valda teorier och begrepp samt tidigare forskning.  

Kapitel nio: lyfter fram studiens slutsats samt tankar om vidare forskning inom detta ämne.   
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Bakgrund 
För att ge läsaren kunskap inom områdena vi berör har vi valt att presentera fakta och historik 

kring ämnena träning, kost och media i nedanstående brödtext.  

Träning & kroppen i tiden 
Per Henrik Ling ses som en viktig länk till de vi i dag kallar träning. Redan under 1700-talets 

slut hade Ling en tanke om att varje kroppsdel och varje organ skulle få sin dagliga dos av 

motion. Under denna tid var Sverige stora inom skidåkning. Även fotboll som träningsform 

växte och tyngdlyftning började att växa fram, de var inte något Lings ansåg vara bra då det 

endast var personer med stora muskler som var tränade. Han menade att det var de som inte 

behövde träna. Han (Ling) trodde de var ett tillfälligt intresse som skulle försvinna, men 

träningsformen finns kvar än i dag. (Widlund, 2009)  

 

År 1942, efter andra världskriget, växte husmorsgymnastiken fram i samarbete med 

Kooperativa Förbundet. Elly Löfstrand lyckades locka 150,000 husmödrar över hela landet till 

att gymnastisera. Alltmer insåg svenskar att de med stillasittande jobb och ensidiga sysslor 

behövde stärka sina kroppar. De var då motionsvågen rullade in över oss och joggningen slog 

igenom stort. (Widlund, 2009) 

 

Före 60-talet var det vanligt med fylliga kvinnor med naturliga kurvor. Under 60-talet gjorde 

Twiggy entré med sin magra kropp och slankhet som blev en trend. Detta ledde till att 

bantningshysteri bröt ut. I slutet av 60-talet slog hippierörelsen och flowerpowerperioden till 

med full styrka där alla slags utseenden och kroppsformer var tillåtna. Detta följdes av 

feministrörelser som under 70-talet uppmanade kvinnor att kasta kilovågen.(Skoog & Blåsjö, 

1994) 

 

Efter husmorsgymnastiken slog Friskis & Svettis igenom och startade under år 1978. 

Grundaren var Johan Holmsäter. Han anses ha tagit Lings idé om att gymnastik ska vara ett 

glädjens element som ska genomströmma allt. I grunden fanns många av Lings idéer och den 

långa svenska gymnastiktraditionen, men det fanns även en påverkan från 

husmorsgymnastiken. Där fanns alla aktivitetsidéer från sjuttiotalet ihop med en ny 80-tals 

individualism. I och med det fanns ett ovanlig affärsmässigt upplägg. Om vi sedan ser till i 

dag, cirka tjugofem år senare, är motion en industri. Flertal företag har etablerat sig på en 

internationell träningsmarknad. Genom försäljning av kläder, sportskor, sportdrycker och 
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redskap har de blivit en miljardindustri. Idealet är det slanka och bildsköna, nätta kroppar med 

välbalanserade muskler. (Widlund, 2009) 

 

På 80-talet blev det modernt att vara solbränd och dessutom växte ett fokus kring gym och 

träning fram. I mitten av 90-talet lanserades produkter som Minimjölk, Lätta och andra 

lågkalorialternativ som skulle hjälpa individen i kampen kring ”inte bli feta”. Under 90-talet 

hade media och allmänheten fokus på fotomodeller. H & M använde Anna-Nicole Smith som 

underkläders-modell och även andra kvinnor med storlek 42 fick visa upp sig. Under 2000-

talet har samhälle tillämpat muskler, synliga magrutor och sundhet som den ideala kroppen. 

En förändring från gullig och mullig till muskelpaket. (Skoog & Blåsjö, 1994) 

 

Från mitten på 60-talet var alltså idealet att människan skulle vara väldigt smal, detta har 

sedan övergått till att individen ska vara vältränad (Skoog & Blåsjö, 1994). Nu under 2000-

talet ligger fokusen fortfarande på träning men målet är nu att ha en muskulös och hälsosam 

kropp, "strong is the new skinny”. Träning som från början utövades genom med gymnastik 

har funnits länge och har sedan 1700-talet utvecklats till vad det är idag (Widlund, 2009). 

 

Rörelse i dag är ett måste för att förverkliga vår idealmänniska. Utseendet har blivit en så 

viktigt del att det styr hela vår livsstil. Vi måste äta rätt och hålla oss till lämpliga 

fritidsintressen. Nu på 2000-talet syns också tecken på att kroppen är vårt tempel. (Widlund, 

2009) 

Hälsosam kost i tiden 
I boken “myter om mat” (Rössner et al, 2004) tar olika forskare upp om rön kring mat och 

dess myter. Boken tar i inledningen upp att mat har under den senaste tiden tagits upp mycket 

i media, oftast relaterat till fenomenet om övervikt hos barn och vuxna. Rössner et al (2004) 

skriver om att människan har utvecklats från att äta för att kunna överleva till att i dag äta 

energirik mat som leder till övervikt då individen äter mer än vad kroppen gör av med. 

Genom att mat i dag i västvärlden finns tillgängligt dygnet runt har det skapat problem för 

individen. Detta har lett till att kostråd har växt fram för att informera individen. 

 

Åke Bruce (2004) går djupare in på kostråd som har funnits under 40 år. Han tar upp att under 

1971 konstaterade en expertgrupp inom socialstyrelsen att de fanns ett samband mellan kost, 

fysisk träning och hälsa. Man kunde se att i de länder som hade genomgått en 
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samhällsutvecklingar hade en förändring skett av kost och livsstil. Man kunde härmed 

kartlägga kostens och den fysiska träningens inverkan på hälsan. Under detta år kom det ut en 

kost- och motionsrekommendation. Sverige var ett av de första länderna som gjorde detta. 

Några av dessa rekommendationer var att individen skulle anpassa sitt intag av energi till hur 

mycket de gjorde av med. Dagens måltider skulle bestå av 3 huvudmål och 2 mellanmål. 

Under år 2004 det kom ut en rekommendation som rekommenderade daglig motion och 

mindre alkoholintag hos individen. (Bruce, 2004)  

 

I dag finns det ett viktigt organ i Sverige som försöker verka för bra hälsa och framtid för 

individen och samhället. Livsmedelverket ger ut Svenska näringsrekommendationer (SNR) 

som rekommenderar grad av näringsintag och fysisk aktivitet som individen ska ha för att 

vara friska. Syftet med kostråden är att tillfredsställa grundläggande näringsbehov och 

förebygga kostrelaterade sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar samt övervikt/fetma. 

(Livsmedelverket, 2005) 

Sociala medier 
Sociala Medier har på senare tid växt fram. Där kommunicerar användare direkt med 

varandra. Där har individen möjlighet att visa upp den bild av sig själv som individen önskar 

visa upp för andra. Webbtjänster har ofta funktioner som öppnar för att just användare kan 

kommunicera. Därför kan det sägas att en större del av internet består av sociala medier. 

(Nationalencyklopedin 2014) 

 

Facebook och Instagram bygger på just användargenererat material. En studie grundat på 

svenskarnas internetvanor visar att 66 % av Sveriges befolkning över 13 år har Facebook. 

(Findahl, 2013). I mars 2013 hade Facebook mer än 1,1 miljard aktiva användare världen över 

(investor.fb.com 2014). Instagram har sedan starten 2010 nått upp till över hundrafemtio 

miljoner aktiva användare världen över (instagram.com/press 2014). I Sverige använder sig ca 

15 % av befolkningen den mobila plattformen Instagram (Findahl, 2013).  

 

Darmells (2013) behandlar i sin bok "uppkopplad eller avkopplad" hur människor hanterar att 

vara ständigt uppkopplade. Han lyfter fram olika studier som studerat uppkopplingens 

påverkan. Han (Darmell 2013) påpekar att vissa individer mår dåligt i fall de inte får logga in 

på Facebook regelbundet varje dag. Utifrån en studie gjord i Sverige visade det sig att kvinnor 

mår sämre än män av att vara ute på Facebook. När de möts av alla glada och lyckliga inlägg 
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där jämför de med sitt eget liv så då kan verka tråkigt och ointressant. Darmell (2013) menar 

även att individer som inte är uppkopplade känner sig osynliga för omgivningen. Ett negativt 

kretslopp skapas således genom sociala medier.  

 

Darmells (2013) använder sig i boken av ordet härvarande, som innebär att kunna fokusera på 

människan och sammanhanget runt om sig och inte genom sociala medier. Darmells (2013) 

skriver att individen i dag har många vänner på sociala medier, t.ex. på Facebook. De har 

genom detta många bekanta men inte några djupa relationer med dem i stort. Han lyfter fram 

en psykologisk aspekt och menar att vår hjärna är i behov av belöning och nöjer sig inte 

enbart med motivation och vilja. Därför är de svårt för människor att motstå att snegla på 

mobilen när den plingar till. Genom sociala medier har de blivit enklare för individen att 

kunna få bekräftelse av omgivningen genom "like-knapp"3 eller kommentarer. Som vi tidigare 

har nämnt kan sociala medier, såsom Instagram, skapa en hälsostress hos vissa i förhållande 

till om de är hälsosamma nog, tränar och äter rätt. 

 

Vi kan se att dessa fyra områden; kroppen, kosten, träningens och sociala medier har 

förändrats/utvecklats under ett antal årtionden.  Kroppen och kosten har gått igenom en 

förändring där fokus gick från att må bra och överleva genom att insidan mådde bra, till att 

fokusera på sitt yttre. Målet var inte att vara tränad, utan vältränad, och bygga mer än vad som 

behövdes, träningen börjar sakta styra vår livsstil. Kroppsuppbyggnaden gick från att vara 

kurvig till att vara mest bestå av kött och ben och den dåvarande normalt byggda kroppen 

började klassas som överviktig. Rekommendationer skapades kring vad och hur mycket 

individen kunde ätas för att slippa rädslan kring att bli fet. Seendet kring kroppen, kosten och 

träningen har utvecklats och lever kvar i människans livsstil i samhälle. Samtidigt som sociala 

plattformarna utvecklats på internet under 2000-talet, detta har i sin tur lett till att människor 

inte enbart kommunicerar i det fysiska rummet utan även de virtuella (bortsett från telefoni). 

Denna utveckling har i sin tur skapat ett behov av att syns och höras på det nya fältet då det är 

en aktiv trend i samhället. Med denna historiska tillbaka blick som getts, ges en förståelse 

kring hur fokus ligger på dagens kropp. Hur de har växt fram till den ståndpunkten som finns i 

dag och dess starka samband som finns med kostrekommendationer, mat-produkter, samt för 

att hålla samhället och plattformen tillfreds. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 På plattformerna finns de möjlighet för omgivningen att trycka på en knapp för att gilla inlägget eller bilden  
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Tidigare forskning 
Nedan presenteras tidigare forskning inom sociala medier och hälsosamhet.  På senare år har 

det varit ett särskilt intresse kring medias påverkan i relation till hälsa och hälsosamhet. Vi har 

valt att presentera tidigare forskning om traditionella medier kopplat till hälsosamhet för att ge 

en klarare bild kring vilken inverkan sociala medier har på individer. Detta för att vi menar att 

traditionella medier har en stark koppling till sociala medier. I nedanstående genomgång har 

vi även lagt ett fokus på identitetsskapande och främst på hur individen skapar och ser på 

andras identiteter online. Ett urval av undersökningar som berör vårt ämne presenteras nedan.  

(O)Hälsosam information genom media 
Mari Rysst (2010) har gjort en undersökning som heter “‘Healthism’ and looking good: Body 

ideals and body practices in Norway”. Undersökningen baserades på 20 kvalitativa intervjuer 

samt en studie av fyra norska modemagasin. Fokus för undersökningen låg på att se hur män 

och kvinnor såg på kroppsideal och kroppsutföranden. Rysst (2010) kunde se en klar koppling 

i hur magasinen framställde kroppar och hur informanterna beskrev en idealkropp. Slutsatsen 

var att individer och främst kvinnor är strängt övervakade av samhället när det gäller sitt 

utseende. Detta är också starkt kopplat till konsumtionssamhället. Individerna styrs dels av ett 

”healthism”-ideal, eller hälsoideal, som appliceras av media men drivs av en 

självövervakning. Förutom att individen blir påverkad av media påverkar också individerna 

varandra sinsemellan (Rysst, 2010). Detta är något Grusell (2008) skriver om i 

doktorsavhandlingen “Reklam, en objuden gäst”. Grussel (2008)  tar upp hur omgivna vi är 

av reklam och menar att även individen själv är denna reklam i form av hur den 

konsumerar.  Medias påverkan är därför reflexiv då den påverkar individen i samhället till att 

föra budskapet vidare. Detta är extra tydligt på sociala medier.  Reklamen har en central roll 

när det kommer till människans konsumtion, speciellt i den västerländska världen (Grusell 

2008). 

 

Enligt Grusell (2008) skapas den grupptillhörighet som individen är ute efter genom dagens 

konsumtion. Genom reklam får individen information om vad som finns att köpa men 

samtidigt vad den bör köpa för att bli förverkligad (Grusell, 2008). Vidare influeras individen 

av vad den menar att andra blir påverkade av. Begreppet tredjepersonseffekten grundas på att 

individer anser sig mindre påverkade av media än vad andra är. På så vis är 

tredjepersonseffekten inte en teori för att mäta verkliga medieeffekter men hur individer tror 

att media påverkar andra och hur detta i sin tur påverkar individen. Johansson (2000) menar 
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att människors föreställningar om medias påverkan är betydelsefulla för deras handlande 

oavsett hur de faktiskt påverkar. Johansson (2000) har i sin studie “Tron kan förflytta berg- 

Tredjepersonseffekten och politisk kommunikation” analyserat tredjepersonseffekten som 

förklarar medias påverkan utifrån omgivningen. Johansson (2000) lyfte i studien fram att 

människors föreställningar om medias påverkan är betydelsefulla för deras handlande oavsett 

hur media faktiskt påverkar. Hur individer uppfattar att andra blir påverkade, påverkar i sin 

tur även individens sätt att tänka och handla..  

 

Det finns tre faktorer som påverkar reaktionen på tredjepersonseffekten; sändaren, egenskaper 

i innehållet och mottagaren. Hur vi uppfattar sändaren beror på var informationen kommer 

ifrån. Om det ses som en säker källa minskar tredjepersonseffekten och ett inlägg publiceras 

från en osäker källa tredjepersoneffekten en tendens att öka (Gunther, 1991). Om innehållet 

uppfattas som negativt kan tredjepersonseffekten bli starkare i jämförelse med ett positivt 

innehåll (Perloff 2002). En annan egenskap som kan ha inverkan på tredjepersoneffekten är 

kunskapen och utbildning som individen har, att de har kunskap kring området, i detta fall 

träning, kan ha en stor effekt på hur mycket individen tro att andra påverkas i jämförelse med 

dem. Desto mer kunskap de hade desto starkare var tredjepersoneffekten (Salwen och 

Dupagne 2001). Vår undersökning utgår från att individen främst blir påverkad av yttre 

faktorer. Utifrån tredjepersonseffekten kan vi genom informanternas utsagor utläsa en djupare 

bild av hur de påverkas.  

 

Kortfattat kan man se att medias framställning av kroppen är starkt sammankopplat till hur 

individer ser på en idealkropp (Rysst 2010). Individer är starkt övervakade av samhället att se 

bra ut samtidigt som de drivs av en självövervakning. Detta påverkar också individer 

sinsemellan (Rysst 2010). På så sätt är media också reflexiv då det gör människor till levande 

reklampelare (Grusell 2008). Media och andra människor i individens närhet är dock inte allt 

som påverkar människan utan även oss själva. Genom att vi ställer frågor som relaterar till hur 

individen anser att andra blir påverkade av inlägg på sociala medier, kan vi samtidigt se hur 

de tillfrågade själva påverkas. Detta genom att vi använder oss ut av tredjepersonseffekten, vi 

kommer på så sätt åt både sändaren (den som publicerar), innehållet (inlägget) och mottagaren 

(informanten).  
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Kroppsuppfattning och symboliken i hälsosamhet 
Dr Julia Coffey (2012) tar i sin avhandling “Bodies, health and gender: exploring body work 

practices using Deleuze” upp vad hennes informanter nämner i förhållande till träning, 

identitet och effekten av dessa. I en undersökning använde hon sig av semistrukturerade 

intervjuer där det kom fram att kroppens utseende och "hälsa" ses i högre grad som något som 

ska bearbetas, förbättras och investeras i. Det sociologiska synsättet på kroppen byggs ofta på 

en dualistisk ontologi där kroppen är "okroppslig"; den fångas mellan att vara ett ämne eller 

föremål i sin relation med samhället (Coffey 2012). Även Sociologerna Nick Fox och Katie 

Ward (2008) har genomfört en studie angående hälsoidentiteter, “What are health identities 

and how may we study them?”. Liksom Coff (2012) är deras studie baserad på Deleuzes 

tillvägagångssätt i hur individen förstår förhållandet mellan självet, kroppen och samhället. 

Fox och Ward (2008) menar att identitet främst skapas genom den sociala kontexten. 

Identiteter är inte stadiga utan beror på den sociala miljön samt kontexten av den. De (Fox & 

Ward 2008) tar också upp att individer ständigt skapar sig själva utifrån tillgängliga diskurser. 

Coffey (2012) menar vidare att identiteten är inte enbart något visuellt utan även något 

symboliskt i dagens samhälle. Hon tar upp om den affektiva intensiteten (känslomässig 

styrka) som är förknippade med vad individen ser i spegeln. Kroppsuppfattning kan 

formuleras som en process av förbindelser och kopplingar mellan kroppar och bilder. Bilder 

kan orsaka en dålig kroppsuppfattning(Coffey 2012). Informanterna som var med i 

undersökningen fick framföra vad den ideala kroppen för man och kvinna var. Deras 

beskrivning av den ideala manliga kroppen var en muskulös kropp. Den "ideala" kvinnliga 

kroppen var "mager" eller smal (Coffey 2012).  

 

Även Peter Korp (2008) har studerat symboliken i hälsosamhet och skriver i artikeln ”The 

symbolic Power of a helahty lifestyle” att en hälsosam livsstil ger ett symboliskt kapital 

genom att det legitimerar ett visst sätt att känna, tänka och handla på andras bekostnad. Korp 

(2008) utgår från begreppen i Bourdieus begreppsapparat om kapital samt Wacquant och 

Bourdieus tankar om habitus och fält i sin analys. Han menar att det symboliska kapitalet är 

en omedveten handling som grundas på att dominera socialt och ta världen för given. Det 

symboliska kapitalet utövas typiskt av individer som har starkt ekonomiskt och kulturellt 

kapital. Korp (2008) menar att det är just dessa människor som dominerar i den rådande 

hälsodiskursen, just för att det är i denna grupp som den sociala och kulturella standarden 

sätts. Han avslutar sin analys med påpekandet att dessa specifika aktörer med symboliskt 
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kapital sätter standarder på vad det är som är hälsosamt och tvingar denna syn på resten av 

befolkningen. 

Utifrån tidigare forskning om kropp och kroppsuppfattning kan vi utläsa att kroppen kan ses 

förutom som något visuellt också som något symboliskt (Coffey 2012). Identiteten är starkt 

sammankopplad med den kroppsliga symboliken och människor skapar sin identitet utifrån 

social kontext och tillgängliga diskurser (Fox & Ward 2008), i sammanhang med vår studie 

kan man se den tillgängliga diskursen som den hälsosamma livsstilen. Inom denna diskurs är 

kroppsuppfattning en stor del och skapas främst genom bilder, som Coffey (2012) menar kan 

skapa dålig självkänsla. Vi vill se i fall detta stämmer eller skiljer sig från det vi får fram i vår 

undersökning. Det som påverkar på individens självkänsla är främst andra individer med 

starkt symboliskt kapital. Korp (2008) menar att det är just dessa som bestämmer hur bilden 

ska se ut och applicerar denna bild vidare på omgivningen.  

Identitet och Facebook 
Zhao, Grasmuck och Martin (2008) skriver om hur identiteter skapas på Facebook och hur 

individen kan bli digitalt empowered genom sina vänner på Facebook. De menar att i den 

digitala världen är det viktigast för användaren att visa upp snarare än att berätta. De (Zhao et 

al 2008) fann i sin studie, där de tittade på innehållet av 63 studenters Facebook-sidor, att det 

individen visade var en slags bild av hur de ville vara, mer än en riktig bild av hur de var som 

person. Författarna kallar detta för att de konstruerade en ”hoped for possible selves” genom 

deras Facebook-sida. Översatt till Svenska blir det ungefär ”förhoppningar om ett möjligt 

själv”, eller hur människan vill vara men av någon anledning inte är. Zhao et al. (2008) Menar 

att dessa konstruktioner på internet kan bero på att individer får det lättare att hantera den 

sociala kontexten den befinner sig i genom att måla upp en bild av ett ”möjligt själv”. De 

påpekar vidare att detta ”möjliga själv” inte nödvändigtvis är ett falskt jag, utan snarare en 

annan karaktär från samma individ som samtidigt utökar individens personlighet. Eftersom 

Facebook inte är anonymt kan individer dock inte lägga upp vad som helst och konstruera en 

helt ny identitet. Plattformen har genom sina användare fått egna normer om hur individer ska 

framställa sig. På så sätt ses det som normativt att presentera detta ”möjliga själv” på 

Facebook (Zhao et al 2008). 

I en undersökning av Krasnova, Wenninger, Widjaja, och Buxmann (2013) tar de upp hur 

inlägg på Facebook tas emot av användare. Krasnovas et als (2013) studie består av två delar. 

I del två ligger fokus på avundsjuka att se hur avundsjuka skiljer sig mellan de som är passiva 
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respektive intensivare följare på Facebook samt användarnas tillfredsställelse med livet. I 

denna studie visar det sig att avundsjukan förvärras för de passiva följarna. Detta minskar i sin 

tur deras livstillfredsställelsen. De (Krasnova et al 2013) såg också att det ibland framstår som 

svårt att förena olika identitetspositioner. Det väcker ett frågor om den som är en 

”träningsmänniska” vill smaka en muffin eller två och njuta av mat. Studien visade också att 

användarna av Facebook såg platsen som en stressig miljö, som de (Krasnova et al. 2013) 

menade äventyra hållbarheten till sajten. Andras lycka var det som främst gav upphov till 

avund hos användarna. De (Krasnova et al. 2013) menade att denna avund skapade en slags 

narcissism hos användare. Man kan se det som att användarna gör en slags egenreklam för sig 

själva och härmed skapas en spiral där användarna försöker toppa varandra. 

För att kort sammanfatta är Facebook en arena där användare har möjlighet att visa upp en 

bättre sida av sig själv. Detta har även blivit normativt för plattformen (Zhao et al 2008). 

Samtidigt visar forskning på att detta uppvisande av lycka ses som stressigt, främst av 

användare som var passiva följare (Krasnova et al 2013). Vidare visar det sig att det kan 

skapas en spiral där användare försöker överträffa varandra och visa sig duktiga för resten av 

plattformen. Som vår frågeställning lyfter fram vill vi se i fall det finns olika effekter som 

påverkar individen, genom att använda oss av ovanstående information kan vi se och 

möjligvis förklara hur våra informanter möter informationen och vilka effekter de skapar.   
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Teoretiska och begreppsliga utgångspunkter  
Nedan kommer vi att presentera våra berörande begrepp under studiens gång för att läsaren 

ska få en förståelse kring dem. Vi kommer beröra konsumtion, identitet och symbolisk 

kapital.  

Konsumtionens modetåg  
Enligt Bauman (2008) har dagens samhälle blivit ett konsumtionssamhälle där individen själv 

är en vara och känner ett behov av att följa med i modetåget och införskaffa det senaste. Hos 

konsumenten finns det en sökande efter lycka. Bauman (2008) belyser hur konsumtionen ska 

vara ett svar på detta sökande. För konsumenten ska lyckan ske här och nu, en på så vis 

flyktig lycka. Men det är inte bara lyckan individen söker genom att konsumera. Aktören 

söker också ett socialt medlemskap i konsumtionssamhället. Därför ses det som likvärdigt att 

konsumera och att investera i sitt egna sociala medlemskap. Bauman (2008) nämner att 

individerna har ett medlemskap i konsumtionssamhället och för att kunna få detta 

medlemskap måste individen synas, samt leta efter de redskap som de själva behöver för att 

rusta sig för att bli accepterad som konsument. Samtidigt handlar inte konsumentens liv om 

att äga, köpa eller slänga utan att individen "är i farten", deltar och följer resten av 

medlemmarna i konsumtionssamhällets utveckling. Bauman (2008) nämner även att det finns 

normer som skall följas i konsumtionssamhället. Utöver att vara i farten skall även individen 

vara effektiv och snabb. Det finns en osynlig skyldighet att vara aktiv och köpa de 

varor/tjänster som erbjuds. Drivkraften bakom att följa modetåget är att kunna uppnå en högre 

rang, ta sig till en högre position i samhället. Bauman (2008) kallar detta för 

”konsumtionsrevolutionen” och syftar då på att konsumtion har blivit så central för många 

individer att mänsklig gemenskap nästan vilar på detta. 

Bauman (2008) nämner att individen anses vara fri att konsumera vad den vill, men att 

friheten finns inom vissa ramar. Lika väl som konsumtionen skapar identitet och sociala 

relationer har även utseendet blivit en vara som måste förnyas. Individen ser inte sitt utseende 

som bestående utan som något som hela tiden måste förbättras. (Bauman, 2008) Vi vill här 

även upplysa identiteten och vad de innebär. Gerth & Mills (1964;80-111) lyfter fram att 

människan har två huvudkategorier som vi lever efter, självmedvetande och självkännedom, 

för att veta vem vi är i samhället. I dessa kategorier finns dels det fysiska, där vi vet att vi har 

tår, händer, ögon och så vidare. När de fysiska blir bekräftade och godkända genom andras 

bild av oss, leder det i sin tur till skapandet av självmedvetenhet men även självkännedom.  
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Vår identitet omformas genom olika förväntningar och press som den yttre sociala 

gemenskapen sätter. Identiteten är en ständig utveckling och kommer aldrig vara fullbordad. 

Gerth & Mills (1964) anser att identitet är mer eller mindre den samma, men påverkas och 

anpassas sig efter olika roller som intar oss beroende på situationer. (Gerth & Mills, 1964). I 

detta identitetsskapande eller rollskapande diskuterar Goffman (2014) rollernas funktion att 

skapa samspelet mellan individer. Han förklarar att människor har en uppsättning roller som 

den ständigt spelar, med hänsyn till situationen de befinner sig i. Viktigt att belysa är att 

människa har flera olika roller som den kan inta till exempel student, flickvän och 

arbetskamrat med mera. Östberg och Kaijser (2010) belyser att identitet inom 

konsumtionssamhället både kan appliceras på en enskild individ men även på en grupp. De 

kallar detta för självidentitet samt social identitet.  

Vidare tar han upp hur konsumtionen ger upphov till systematisk reproduktion, integration, 

stratifikation och formande av individer samt hur det har en stor roll i individers och gruppers 

självidentifikation och hur individer väljer att leva sitt liv. Individer kan påverka vilket 

utseende de vill ha, men det finns begränsningar för vad de kan välja och det är ett måste att 

individen följer detta för att inte bli utestängd. (Bauman, 2008) 

En viktig aspekt att ha i åtanke enligt Östberg och Kaijser (2010) att är flera sociologer lyfter 

fram att ett konsumtionsbeteende måste framstå som naturligt för att individen ska få 

statusmarkör. Om personerna ser det som normalt och naturligt genomför de konsumtionen 

utan belysningar eller frågor. Individen ska inte enbart konsumera utan den viktiga faktorn är 

att göra det rätt. Kunskapen har blivit en större faktor än själva ägandet och inhandlandet av 

varor (Östberg och Kaijser, 2010). 

Utifrån vår frågeställning kan en analys göras kring sociala medier som en 

konsumtionshandling och påverkan i identitetsskapandet. Vi kan genom studien se hur sociala 

medier påverkar konsumtionsmönstret hos individen och utformandet av identiteten som går 

hand i hand med konsumtionen. Därför kan vi med studien få ett nytt seende på en typ av 

konsumtion som involverar individen som vara och plattformens marknadsföring av denna 

varan för att forma sin identitet. 
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Symbolisk kapital 
I och med att individen konsumerar införskaffas symboliskt kapital som gör konsumenten till 

en attraktiv vara. Symboliskt kapital beskrivs som de resurser som finns tillgängliga för en 

individ på grund av heder, prestige eller erkännande (Bourdieu 1984). Detta värde är endast 

giltigt i en visst social kontext och inom den givna kulturen. Värdet av det symboliska 

kapitalet är också historiskt betingat och värdet av det symboliska kapitalet kan antingen 

förstora eller begränsa beroende på den historiska kontexten (Bourdieu 1984). Då individen i 

dagens samhälle strävar efter att få symboliskt kapital och konsumtionssamhället har vuxit 

fram gör vi den kopplingen att dessa har en stor inverkan på varandra. Inom konsumtion 

handlar det inte om att äga utan att handla rätt och naturligt i olika situationer. Genom att 

individen handlar rätt i en situation tillsätts handlingen ett värde, eller ett symboliskt kapital. 

Det symboliska kapitalet är inte ett kapital i sig utan ett tillstånd hos de övriga 

kapitalformerna, så som kulturellt, socialt och ekonomiskt kapital. Ett kapital blir symboliskt 

när dess värde erkänns av andra individer inom samma fält (Bourdieu, 1999). Det finns olika 

sätt för individen att visa sin tillhörighet till en grupp på ett fält, till exempel genom kläder, 

stil, intressen med mera. När Bourdieu (1993) talar om fält menar han inte samhället. Istället 

definieras det som det sociala rummet där vi kan se agenters(individers) sociala position. 

Positionen skapas av interaktionen av de normer som fältet innehar. Vi vill i vår studie kunna 

förklara hur individer inhämtar kapital och skapar grupptillhörigheten på sociala medier. Vi 

har valt att använda oss av konsumtionsteorin samt begreppet symboliskt kapital för att göra 

detta. Vi menar att konsumtionsteorin och begreppet symboliskt kapital är stark 

sammankopplade och går därmed hand i hand i denna studie.  
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Metod 
Vi har studerat hur informanterna mottar inlägg relaterat till hälsosamhet på sociala medier 

och vilka effekter detta får utifrån två frågeställningar. Genom att studera detta önskar vi 

belysa hur informanterna ser på hälsosamhet relaterat till hur de upplever sociala mediers 

påverkan samt hur de menar att andra påverkas. Nedan presenterar vi vårt tillvägagångssätt 

under hela vår studie. 

 

Denna undersökning speglar till viss del författarnas förförståelse. Detta är oundvikligt 

eftersom vi är delaktiga dels i samhället i stort, dels i undersökningens huvudområden; 

Sociala medier och hälsosamhet (genom träning och kostmedvetenhet). För att få en objektiv 

och vetenskaplig syn på det insamlade materialet har vi studerat tidigare forskning kring 

ämnena. Vi har valt att fokusera på forskning kring hälsoidealet, sociala mediers påverkan och 

kroppsuppfattning. 

 

För att få en förståelse för ämnet förberedde vi oss med att hitta redan gjord forskning. Vi 

delade upp dessa under rubrikerna “(O)hälsosam information genom media”, 

“Kroppsuppfattning och symboliken i hälsosamhet” och “Identitet och Facebook”. Vi hittade 

inget som direkt berörde just vårt fokus kring sociala mediers påverkan hos individen och 

mottagande av inlägg som reflekterade hälsosamhet. Därefter kunde vi avgränsa vårt område 

och strukturera upp frågeställningar som kom åt just de områden som vi ville fördjupa oss i.  

Metodologiska aspekter 
Vi har haft en hermeneutisk metod i åtanke i uppsatsen men använde oss inte strikt av 

metoden som helhet. Den hermeneutiska metoden kännetecknas av att delen och helheten 

sitter ihop. På så sätt kan forskaren få en mer övergripande bild över hur det subjektiva 

tänkandet hänger ihop med den objektiva verkligheten (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Däremot har vi valt att se mer till de objektiva och mest förhållit oss utifrån informanternas 

svar, samt tidigare forskning och teorier. Detta har gjort att vi haft hermeneutik i åtanke i 

genomförandet av undersökningen. För att förstå det sociala fenomen om social mediers 

påverkan på individen i förhållande till hälsoidealet, har undersökningen gått på djupet kring 

hur individer uppfattar hur de och andra påverkas av sociala medier. Hermeneutiken utgår 

från att förståelse kan uppnås genom att sätta delen i ett sammanhang och tillbaka till delen 

för att därigenom få en helhetsbild(Alvesson & Sköldberg 2008). I denna studie har vi därmed 

enbart använt oss av ett steg, att sätta delen i sammanhanget och därmed inte uppnått den 
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fullständiga hermeneutiska cirkeln. Vi har gjort detta val pga av att det skulle vara på tok för 

tidskrävande för ett arbete inom denna tidsram. Genom att vi har använt oss av en 

hermeneutisk utgångspunkt har det dock gjort att vi har kunnat förstå aktören bättre än vad 

denna gör själv (Alvesson & Sköldberg 2008). Det görs genom att (den ofullständiga) cirkeln 

innefattar förförståelse, tidigare forskning och valda begrepp. För att förstå individens 

uppfattning utgår således tolkningen från individens uppfattning och tidigare forskning kring 

hälsosamhet, social medier och identitet. Sammanhanget innefattar även begreppen 

“konsumtionens modetåg”, “symboliskt kapital” samt “tredjepersonseffekten”. För att kunna 

få en förståelse av informanterna har vi använt oss av en kvalitativ ansatts som menas att vi 

går ner på djupet på området samt har kontakt med. En kvalitativ ansats ses som mjuka data, 

t.ex. samtal som samtidigt syftar på egenskaper. Att arbeta kvalitativt kan på så sätt ge 

förståelse och därmed kunskap om företeelser(Watt Boolsen 2007). Enligt Bryman (2008) är 

en av de viktigaste beståndsdelarna när det utförs kvalitativa intervjuer att ha en tydligt 

formulerad uppsättning av frågeställningar som ska tolkas. Samtidigt är det viktigt att vara 

flexibel som intervjuare och låta informanten själv leda svaren mot det ämne som den anser 

viktigast inom det givna området(Bryman, 2008).   

Intervju 
För att få en bredare kunskap och förståelse för hur individer påverkas av sociala medier kring 

hälsosamhet valde vi att genomföra semistrukturerade intervjuer. Det innebär att frågor 

formuleras i förväg Vi har under intervjuernas gång ändå möjlighet att ställa följdfrågor och 

låta informanten reflektera kring de öppna frågorna (Denscombe, 2009). Våra intervjufrågor 

formulerades med särskild vikt på hur sociala medier påverkar individen samt hur individen 

menar att andra påverkas. Detta för att få fram det så kallade “tredjepersonsperspektivet” som 

vi lyfter fram i kapitel “tidigare forskning”. Detta begrepp valde vi innan framförandet av 

intervjuerna medan vi efter insamling och kodning sökte efter passande teorier/begrepp. Vi 

förberedde även följdfrågor som stöd om informanten svarade otydligt eller kort under 

intervjun. Detta för att svaren skulle bli så ingående som möjligt. I intervjuguiden formulerade 

vi även särskilda nyckelord inspirerade av den tidigare forskningen. Dessa kunde användas 

under intervjun om frågan var oklar för mottagaren, men även för att inspirera till möjliga 

följdfrågor. Exempel på nyckelord var; “image”, “sociala medier” och “vem bestämmer?”.  

 

Innan genomförandet av intervjuerna valde vi att genomföra en testintervju på en bekant. 

Sedan hade vi en diskussion och genomförde en del korrigering av våra frågor för att ge dem 
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en högre kvalitét. Vi valde att skicka ut fem av intervju frågor till informanterna i förväg för 

att de skulle kunna reflektera över de (se bilaga 2). Genom att förbereda informanterna och 

låta dem i lugn och ro fundera över några av frågorna kan studien möjligtvis få ett mer tydligt 

och användbart material.  

 

I vår undersökning gjorde vi också två mail-intervjuer och en telefonintervju då dessa 

informanter inte hade möjlighet till en personlig intervju. Vi är medvetna om att mail-

intervjuerna kan ha påverkat vilket resultat vi fått fram, då det inte fanns möjlighet att ställa 

följdfrågor. Samtidigt kan det leda till att individen ger ett mer ärligt svar då de inte sitter öga 

mot öga med intervjuaren.  

 

Vårt urval i undersökningen var på 12 personer som är bekanta med författarna. De valdes 

utifrån kriterierna att de är delaktiga på sociala medier, men inte aktiva med att publicera 

hälsorelaterade bilder och inlägg. De är även utför även aktivt fysisk träning varje vecka och 

är kostmedvetna. Våra informanter var under genomförandet av studien i åldersspannet 20-30 

år. Könsfördelning är jämn. Vi är medvetna om att resultatet kan ha påverkats av det faktum 

att vi kände varandra sedan tidigare. Fördelen kan bli att intervjun blir en mer ärlig och öppen 

dialog om man känner varandra sedan tidigare. 

Etiska Aspekter 
I all forskning är det viktigt att samtliga informanter involveras på ett etiskt korrekt sätt. Detta 

innebär att negativa konsekvenser ska undvikas för att tillgodose informanternas integritet och 

önskemål (Denscombe, 2009). Med hänsyn till detta har informanterna inte identifierats med 

namn. Samtliga medverkande individer informerades om studiens syfte, att de är anonyma 

och att enbart intervjupersonen kommer att lyssna på inspelningen. Informationen gavs 

muntligt innan genomförandet av intervjuerna. Varje individ som medverkat har gett sitt 

samtycke till att intervjun spelats in och att material behandlats konfidentiellt samt att studien 

är ett examensarbete som kommer att publiceras i den vetenskapliga databasen DIVA. Enligt 

Denscombe (2009) är det viktigt för de etiska aspekterna i undersökningen att informanterna 

vet hur materialet kommer att användas.  

Empiriinsamling och bearbetningsmetod 
Nedanför presenteras hur materialet samlades in samt hur det bearbetades. 
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Vi valde att spela in intervjuerna för att sedan transkribera dem. Under intervjutillfället spelar 

miljön en väsentlig roll. Den bör vara lugn och störningsfri (Denscombe, 2009). Därför valde 

vi att genomföra intervjuerna hemma hos oss eller hos informanterna.  Under intervjun märkte 

vi att vissa frågor inte behövdes ställa då informanterna redan hade framfört svaren på vissa 

av frågorna tidigare under intervjun. Vid vissa tillfällen behövdes det ställas följdfrågor utöver 

dem som vi hade med i intervjuguiden. Detta för att få informanterna att ytterligare utveckla 

eller förklara. I genomförandet av våra intervjuer märkte vi tydligt att informanterna blev mer 

bekväma när inspelningen stängdes av. Det märktes även på flera av informanter att de gärna 

ville föra en diskussion med oss då de efter inspelning ville veta vad vi hade för åsikter kring 

sociala medier och hälsosamhet. Det ledde till att vi satte bandspelaren på igen för att vi skulle 

få med alla åsikter informanten hade. I efterhand anser vi att en diskussionsgrupp möjligtvis 

hade varit bra som komplement då informanterna förde fram fler åsikter och reflekterade mer 

när vi som intervjuare var delaktiga i samtalet.  

 

När materialet var insamlat förde vi en diskussion kring varje intervju för att få en helhetssyn 

kring samtliga genomförda intervjuer. Efter det kodades material och kategoriserades för att 

kunna tolkas i ett större perspektiv. För att kunna anpassa möjliga teorier till materialet vi fått 

fram arbetade vi dels deduktivt utifrån begreppet om tredjepersonseffekten. Deduktivt arbete 

syftar på att man utgår från teorier eller begrepp som man sedan testar på data (Watt Boolsen 

2007). Under kodningen kunde vi se tre teman som återkom i intervjuerna. Dessa tre var 

hälsoidealet, plattformens påverkan och identitetsskapande. Dessa presenteras i resultatet via 

tematisk disposition, något som Johansson & Svedner, (2001) menar gör 

resultatgenomgången hanterbar och översiktlig. I bilaga 3 finns kortfattade presentationer av 

samtliga intervjupersoner. Vi valde att presentera informanterna utifrån kön. De fick manliga 

respektive kvinnliga fiktiva namn. Vi har sedan kopplat vårt resultat till tidigare forskning och 

teorier för att kunna tolka materialet. Detta presenterar vi i vår analysdel genom våra valda 

temaområden. Vi har som fokus i vår analys teorier kring konsumtion och det symboliska 

kapitalet, dessa begrepp valdes induktivt efter genomförda intervjuer. Att arbeta induktivt 

syftar just på att använda data som utgångspunkt för att välja begrepp eller teori (Watt 

Boolsen, 2007). Vi valde att välja begrepp i efterhand eftersom vi ville hålla oss öppna under 

intervjuerna samt hitta de begrepp som bäst kunde förklara informanternas svar. För att få en 

djupare analys har vi även valt att tolka utifrån tredjepersonseffekten, som vi även använda 

när vi utformade intervjumallen. Därefter redovisade vi slutsatser som framkommit och förde 

sedan en diskussion kring framtida forskningsområden inom ämnet.  
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Validitet och Reliabilitet 
Studiens validitet handlar om i vilken utsträckning studien undersökt det som den avsett att 

undersöka (Denscombe, 2009). Eftersom denna studie har en kvalitativ ansatts där vi 

undersökt individers känslor och upplevelser kan resultatet inte ses som statiskt. Detta 

eftersom svaren skiljer sig från person till person.  

 

Reliabilitet handlar om en studies tillförlitlighet, det vill säga hur materialet har mätts och 

tolkats (Denscombe, 2009). Tillförlitligheten i denna studie har handlat om intervjuarnas 

förmåga att hålla sig etiskt korrekta under intervjuerna samt hanteringen av materialet 

intervjuerna genererar, se kapitlet om etik. Förmågan att granska och tolka intervjumaterialet 

påverkar också tillförlitligheten i studien. I denna studie är resultatet i förhållande till tidigare 

forskning trovärdig då vi har sett en likhet mellan våra resultat och tidigare forsknings. 

Samtidigt bör läsare ha i åtanke att resultatet för denna studie kommer från en liten grupp 

människor.  Materialet är för litet för att kunna generalisera utifrån. Objektivitet är svårt att 

uppnå på grund av undersökningens kontext och eftersom intervjumaterialet är hämtat från 

subjektiva informanter. För att maximera objektiviteten har vi dock valt att koda och 

kategorisera varandras intervjuer.  

 

När det kommer till oss som granskar fenomenet kring sociala mediers påverkan strävande vi 

efter att vi skulle vara neutrala och inte låta våra egna känslor och värderingar involveras i 

skapandet av uppsatsen. Trots att vi ska vara så objektiva som möjligt är det nästintill 

omöjligt att hålla vår förförståelse helt utanför. Detta påverkar självklart intervju- som 

analysprocessen. Det är i analysprocessen som ord och meningar kategoriseras och blir givna 

och de är där vi visar vår validitetsstatus(Denscombe, 2009). Denna process kan sägas varit 

ett kriterium för studien som helhet, det vill säga förmågan att kritiskt observera och analysera 

det talade ordet.  
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Resultatgenomgång 
Nedan presenterar vi de 12 informanternas intervjusvar. En detaljerad presentation av 

informanternas dåvarande situation finns att hitta i bilaga 3.  

Hälsoidealet 
Här berör vi hur informanterna ser kring begreppen hälsosamhet och ideal. Som vi tidigare 

redogjort för i bakgrunden är hälsoidealet en ny trend i samhället. Samtliga informanter i 

denna undersökning kopplade hälsoidealet till utsidan av kroppen. Deras uppfattning av 

begreppet var ytligt; hur individen ser eller ska se ut. Bob menar att hälsoidealet endast är 

kopplat till det fysiska och menar att det överensstämmer med samhällets syn i stort. Han 

beskriver det som: “fokus på träning och hur man ser ut, rent fysiskt", kort och gott. Jenny 

framför i sin beskrivning av ordet hälsosam att det har ett samband med det som omgivningen 

ser, utsidan av personen visar om den är hälsosam eller inte: “hälsosam är kopplat till att inte 

vara tjock”. Är individen är tjock betyder det i hennes ögon att de inte tränar och att de har 

dålig kosthållning. Att vara smal blir därmed en motpol. Jenny poängterar att det finns en 

skillnad mellan könen i förhållande till träning. Hon menar att hälsostressen är större hos 

kvinnor än hos män. Det fanns flera informanter som höll med om detta och menar att 

hälsoidealet var skilt mellan män och kvinnor. Ett fokus finns på utseende; män ska vara stora 

och muskulösa medan kvinnor ska vara smala och nätta. Ett flertal av informanterna lyfter 

även fram att det behövs kroppslig ansträngning (i.e. fysisk träning) för att kunna vara en 

hälsosam individ. Bob är en av dem som betonar betydelsen av fysisk aktivitet. Däremot anser 

Tyra att skillnaderna mellan könen har blir mindre och att kraven på en hälsosam kropp finns 

hos både män och kvinnor. Hon menar att kvinnor har tagit sig till gymmet och börjar även de 

bygga muskulösa kroppar. 

 

Ett flertal av informanterna anser att hälsosamhet är en trend som pågår i samhället. Normen 

som bör följas är att vara medveten om kosthållning och träning. Genom att visa upp en 

“hälsosam kropp” (i.e. inte tjock) kan de visa för andra att de följer normen. 

 
Så vi kan utläsa att dagens hälsoideal har fått en stark koppling till människans utsida och att 

den bör se ut på ett visst sätt för att kunna klassa sig som hälsosam. Det är ihop hängande 

med normer och trender där fokuset har hamnat på utseendet, möjligtvis på grund utav att de 

är det första som omgivningen möts av, både i de fysiska men även virtuella rummet. 
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Plattformens påverkan 
Här berör vi informanternas tankar kring hur plattformens innehåll påverkar dem och hur de 

menar att omgivningen påverkas. Nedan lyfts det fram effekter på hur andras hälsosamma 

inlägg påverkar dem själva och hur de anser att andra påverkas, pressen som skapas, varför 

andra publicerar bilder och bekräftelse som individen söker. Ett flertal av informanterna lyfter 

fram att media är en viktig länk till hur individen ser på olika ting i samhället. Detta gäller 

även för träning och kost. Ida framför skillnaden mellan traditionella mediers påverkan i 

förhållande till sociala medier:  

“Tidningstablåer och affischer blir vi matade omedvetet, vi kan inte välja att inte se 

det. På Instagram väljer du medvetet att gå in på för att se bilderna”  

 

Sociala medier ses därmed som ett val. Vi kan välja att bli inspirerade och påverkade 

samtidigt som vi kan ignorera det vi möts av. Ida menar med detta att individen själv väljer att 

logga in och titta på bilder och inlägg genom sociala medier. På senare tid har de visat sig att 

inlägg kan ha en negativ effekt i form av t.ex. dåligt samvete för att de möjligtvis inte når upp 

till de kroppsliga kraven eller den hälsosamma livsstilen. Ändå väljer individer att logga in på 

plattformen och utsätta sig för den yttre pressen de tillför. I förhållande till sociala medier 

lyftes även media fram som flertal informanter menar har en negativ effekt på människan i 

förhållande till synen på kroppsidealet och att vara hälsosam. De menar att synen på 

hälsosamhet kan gå till överdrift och att kroppsidealet är just ett ideal. Alla kan inte se ut som 

rådande kroppsideal och detta påverkar människor i negativ bemärkelse i och med att 

omöjliga krav ställs. Sigge menar dock att hälsotrenden och den plats den tar i sociala medier 

också har en positiv aspekt. Utan sociala medier skulle flera människor vara onyttiga. Sociala 

medier har fått människor att börja träna mer än vad de skulle gjort utan plattformen.  

 

Plattformens påverkan kan yttra sig olika. Följande avsnitt behandlar hur informanterna 

känner press eller motivation från Facebook och/eller Instagram och hur de menar att andra 

känner sig påverkade av samma plattform. 

 

Informanterna mottar de hälsosamma inläggen olika. Vissa tog till sig pressen medan andra 

kände av den men anammade inte känslan. Tyra och Svea menar att de känner press när de ser 

bilder relaterat till hälsosamhet på sociala medier, men de gör ingenting åt pressen. Greta 

däremot väljer att gå till gymmet för att bli av med pressen och för att komma undan 

skuldkänslorna hon får genom att se att andra som är hälsosamma på sociala medier. “Men då 



	   24	  

springer man dit och så är det över.”. Svea intar en annan position då hon menar att bilderna 

hon ser på t.ex. selfies4 från gymmet ses som nonchalanta och hon blir irriterad av att se dem. 

Samtidigt uppger hon att hon upplever press av att se just dessa bilder men väljer att inte ta åt 

sig ändå. Hon uppger att hon känner en press men väljer att leva livet med denna press 

inombords istället för att göra någonting åt det. Några av informanterna uppgav att de inte 

känner sig pressande av det de möter på sociala medier, men menar att det är lätt att ta till sig 

ändå för att det finns runt om oss hela tiden.  

 

Harry anser att pressen som individen kan få från social medier beror mycket på humöret. 

Han själv blir inspirerad av vissa inlägg på Facebook och Instagram. Han väljer själv vilka 

han vill bli inspirerad av. Vissa av de övriga informanterna har olika inspirationskällor på 

sociala medier. Till största del valde de att inspireras av professionella, t.ex. idrottsutövare 

eller personliga tränare. Sigge följer en specifik person som han känner motivation av på 

grund av personens kropp. Bob följer “fitnessmänniskor” och blir imponerad över deras 

fysiska kropp. Han följer hellre dem än okända personer: “Så tråkigt med vanliga människor, 

de är något mycket mer fascinerande med dem som är extrema.“. Det blir mer inspirerande 

med människor som anses vara insatta i träning och kan visa det med sin kropp än en amatör. 

 

Samtidigt erkänner Bob att han känner press över bilder på träning och specifikt 

kroppsbilden.  Jenny lyfter fram att hon känner också en viss press om hon exponeras för 

hälsosamma inlägg i lagom dos, men att hon blir anti om det blir för mycket. Hon anser att 

information som är självvald blir motiverande medan om hon blir bombarderad av vänners 

och bekantas inlägg blir det snarare irriterande och ointressant.  

 

När vi pratade speciellt om Instagram och bildernas påverkan kring att känna stress över sin 

hälsosamma sida framför Freddie att social medier skapar en tävling både enskilt och mellan 

individer. Han vill göra bättre och bättre ifrån sig och dela detta med omgivningen. “när man 

ser bilderna känner många en press… antingen slå dem eller göra bättre ifrån sig och lägga 

på en bättre bild på sig själv”.  

 

Bob ser de negativa i dagens tränings-trend som leder till att människor måste gå och träna 

istället för att unna sig någonting. Han ser också en förändring i att vara hälsosam “Hälsa blir 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 ”Selfie” är ett begrepp som kommit till under våren 2014 och innebär att en person tar en bild på sig själv eller 
med flera andra och publicerar.  
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någonting från att man är frisk och mår bra, till nästan ett tvång”. Bob anser också att det är 

vissa människor som tar denna trend till överdrift. Han tror att dessa bryr sig för mycket om 

de olika idealen vi har i samhället. Greta tar upp att hon anser att ordet hälsosam har börjats 

används i negativ bemärkelse för att skapa skuldkänslor när en aktiv människa unnar sig 

någonting.  

 

Vissa av informanterna var medvetna om att då det hälsosamma seendet har växt fram har 

även individer börjat reflekterar mer över vad de lägger ut och hur det tolkas av andra. En 

osynlig norm har växt fram att följa trenden som skapats. Ett sådan tryck har skapats kring 

hälsosamma bilder att Harry och Sigge har valt att lägga ut bilder relaterat till ohälsosamt och 

tagga de till hälsosamma haschtags på Instagram som #fitness m.m. bara för att provocera 

andra.  

 

Trots att det lyftes fram en del negativa effekter hos informanterna tar Harry upp att de är 

inspirerande speciellt med dem som är aktiva på sociala medier. Han anser att grundtanken är 

att de vill inspirera varandra. Det hälsosamma idealet reflekteras även i bilderna som 

informanterna möts av på sociala medier. Bemötandet av dessa uppfattas väldigt likt av 

informanterna som inser att allt de möter på sociala medier inte stämmer överens med 

verkligheten. Svea nämner exemplet gladiatorerna som kan vara ett bra exempel på bilder 

som inte ser ut så i verkligheten: “ofta är bilden väldigt manipulerad”. Hon ansåg att 

individen strävar efter att efterlikna det som andra framför genom sina bilder och belyser 

samtidigt att bilder inte nödvändigtvis behöver visa de rätta jaget hos individen:  

“Människor lägger alltid fram det finaste dem har på, de visar inte genomsvettiga 

träningskläder, utan de visar enbart det fina, så om individen bara ser fina bilder på 

när människor ser ut när dem är tipp topp, liksom förvränger hela bilden”.  

 

Ida lyfter även fram att bilderna på sociala medier kan vara falska. Hon belyser att de flesta 

bilderna är retuscherade för att bli bättre och närmare idealet av en hälsosam människa än vad 

de faktiskt är. Bob är också medveten om att bildernas trovärdighet kan diskuteras. Han anser 

att individen måste ha i åtanke att bilderna kan vara manipulerade och att det är viktigt att 

individen är källkritisk till det de möter på sociala medier. 

 

Informanterna menar att individer på Facebook och Instagram förskönar verkligheten genom 

bilderna de publicerar för att få bekräftelse. Majoriteten av informanterna anser i stort att de 
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som är aktiva på Instagram och Facebook i grunden söker bekräftelse. Ida anser att: “Du 

söker bekräftelse och du behöver bekräftelse”. Dock menar de flesta informanterna att de inte 

sökte bekräftelse på sociala medier och att till exempel träning var deras ensak. De menade 

dock att det i dagens samhälle har det blivit viktigt att visa upp sig. Hälsosamhet kopplas till 

att du är duktig i fall du tränar och äter rätt. Det har det blivit viktigt att även visa att individen 

har hälsosamhet i sin omgivning genom att checka in5 på gymmet. Genom detta visar 

individen att de lever tror Ida: “Det är viktigt att vi visar upp oss, i dag har jag varit duktig, 

eller in-checkningar “på gymmet” och “i skolan” “.  

 

Majoritet av våra informanter ansåg själva att de inte påverkas av de bilder de möter på sina 

plattformer, men lyfte fram att andra i stor grad påverkas av bilder och inlägg i relation till 

träning och kost. När vi diskuterade ytterligare kring detta visade det sig att informanterna 

trots allt är påverkade av omgivningen och sociala medier: “personligen påverkas jag mer än 

vad jag kanske vill erkänna”. (Bob). Han visar sin medvetenhet av att han påverkas vare sig 

han vill eller inte men menar att det ibland är svårt att erkänna. Vissa av våra andra 

informanter visade en antydan till en omedveten påverkan då det finns ett behov av att visa 

upp snygg kropp för omgivningen, träna för att få bort skuldkänslor när andra la ut 

träningsrelaterade bilder och press som skapades när andra hade nått sitt mål.  

 

Ida lyfter fram att hon fick lära sig i yngre ålder om att “Facebookar jag så finns jag”. 

Därigenom visar individen upp vad som görs och kan på så vis få bekräftelse genom 

plattformen. Det är viktigare att visa hur duktig individen är på Facebook än att utföra själva 

handlingen. Även Håkan har märkt att det är viktigt för dagens individer att visa upp sig på 

sociala medier för att få bekräftelse. Även Mårten delar denna uppfattning: “har blivit väldigt 

viktigt att visa upp sig och få bekräftelse av omgivningen”. Bekräftelsen kan ske i form av 

“likes” och kommentarer på plattformen. För att få bekräftelse måste därmed också “de rätta” 

dvs. hälsosamma bilderna visas upp. Som tidigare nämnts menar majoriteten av informanterna 

att de själva inte söker bekräftelse genom sociala medier. Mårten lyfter fram att det är en 

specifik typ av människor som lägger ut bilder och inlägg relaterat till träning.  Dessa inlägg 

är enbart intressant för just den grupp som är beroende av att lägga ut bilder i relation till 

träning. Han menar att för individer som inte publicerar är dessa bilder generellt ointressanta. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Publiceras på plattformen att person befinner sig på ett speciellt ställe 
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Det kan ses som att det finns olika normer om hur man ska bete sig på plattformen för olika 

grupper.  

 

Informanterna lyfte tydligt fram att individen påverkas även fast de inte vill erkänna det men 

ansåg att traditionell media var lättare att bli påverkas av än sociala medier. Men under 

intervjuerna tynade det igenom att sociala medier hade en inverka hos dem även fast de inte 

riktigt ville erkänna det. Däremot lyftes det fram att en viktig faktor till hur individen tog till 

sig de mötande inläggen berodde på den tillfälliga situationen hos mottagaren i sig, hur de 

bemötte inläggen beroende mycket på humöret för dagen. Däremot kvittade de vilket humör 

individen var på beroende på innehållet i inlägget, för att ett positivt bemötande skulle kunna 

göras spelade vissa faktorer in, som att ha ett intresse för det som publiceras eller. Om ett 

intresse kring hälsosamma inlägg inte fanns blev inte mottagandet positivt heller.  När 

informanterna reflekterade kring individerna från den andra sidan, de som publicerar 

hälsosamma bilder, fanns det en söka efter bekräftelse och tillhörighet hos en grupp.  

Identitetsskapande 
För att få kunskap kring varför vissa individer publicerar bilder på plattformarna fick 

informanterna lyfta fram vad de trodde var anledningen bakom. Faktorer som låg bakom detta 

ansåg de vara normer, grupptillhörighet och trender. Normer utvecklas ständigt och detta 

påverkar identiteten. Just virtuella plattformar är ett fält som har egna normer. Informanterna 

var medvetna om tillhörighet och behovet som finns hos individen att vara delaktig och följa 

normerna i en grupp. Samtidigt måste individen anpassa sig till reglerna och de satta 

normerna som finns inom just den gruppen: ”Vi är gruppmänniskor, vi tycker om att leva i 

grupp och därför så får du också följa normen i gruppen” (Ida) 

 

Normer är ingenting som individen riktigt tänker på under sin vardag. De finns runt omkring 

oss utan att vi reflekterar över dem eller motsäger dem. “Vi lever kring normer, antingen är 

de synliga eller osynliga”. Ida menar att individen blir matad av normerna kring hur vi ska 

vara och hur vi ska bete oss. Det kan ha både en negativ och positiv effekt på individen. Det 

finns normer inom alla områden och det skapas nya med samhällets utveckling.  På sociala 

medier har individen också möjlighet att lätt ta till sig de satta normerna. Individen studerar 

hela tiden omgivningen för att inte sticka ut men även för att kunna få en högre status anser 

Håkan. Han tror att individen är beroende av att studera omgivningen innan den själv gör 

någonting; ”Man tittar alltid till vänster och höger, vem som gör vad egentligen, man vill 
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ligga på topp”. Genom att studera omgivningen på sociala medier kan informanterna lägga ut 

“den rätta” informationen och kan då undvika att sticka ut från normen. Freddi menar att “när 

andra lägger ut bilder på sina snygga kroppar, vill man ju inte vara den som lägger ut på en 

hängmage”. 

 

Normerna som skapas i samhället framkallar samtidigt ett utanförskap till de som inte tränar 

eller följer kostråd. Greta tar upp att normen kring hälsosamhet säger att individen ska ta hand 

om sig själv. Om en individ inte följer denna norm passar de inte in i samtalet bland andra 

tjejer anser hon. Detta leder till ett samhälleligt tryck anser Harry då individen inte har något 

annat val än att träna och äta rätt för att kunna vara delaktig i samhället, speciellt på sociala 

medier.  

 

Normerna som speglas på sociala medier kan också utvecklas till en trend. En tydlig trend 

som visas på sociala medier är hur kroppen ska se ut över sommaren. Flera av informanterna 

lyfte fram att det fanns en tydlig norm kring “sommarkroppen”. För både Bob och Sigge 

fanns det ett behov av att kunna visa upp en snygg kropp till sommaren “Beach 2014” och för 

omgivningen. Bob erkänner själv att även om han tränar för sin hälsa har han under våren 

tankar i bakhuvudet om att han vill ha en hyfsad kropp till sommaren. Sigge anser att det är 

väldigt ytligt av honom att tänka så. Han skyller på att det är trenden kring den deffade 

kroppen som styr honom. Även Freddi och Håkan är medvetna om behovet som finns av att 

ha en snygg kropp och sökandet som individen har av bekräftelse. Sommarkroppen och 

uttrycket “Beach” följt av årtal var ett uttryck som skapades för några år sedan, men som 

sedan hängt kvar. Det har blivit en norm och precis som Sigge nämner en trend i samhället. 

Detta ger sedan uttryck i sociala medier där det får extra spridning och individer kan få direkt 

bekräftelse från likasinnade. Mårten talar om trender i allmänt sammanhang och anser att 

individen enbart följer dessa trender utan att reflektera över det; “helt plötsligt är det en trend 

och då måste jag tillämpa trenden bara för att det är trendigt”.  

 

Trenden som skapats kring hälsosamhet har fått individen att ta till sig och förändra sitt liv till 

följd av andra i omgivningen; “folk bara följer strömmen, ingen har någon vilja att vara 

originell längre, utan vi ska alltid följa strömmen av att tillhöra till någonting” (Mårten). 

Individen kopierar det som finns i dess omgivning. Bob har själv märkt att de finns ett fokus 

på den hälsosamma livsstilen och menar att “alla ska träna, och det är klart vi blir påverkad, 

vare sig vi vill eller inte”. Mårten ser det som att individen väljer att följa med utan att 
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reflektera över det medan Bob tycker att det är en yttre påverkan som gör att individen inte 

kan välja bort det. 

 

Majoriteten av informanterna ansåg att förändrade kost- och tränings vanor beror på yttre 

påverkan, att följa trenden som finns i samhället. Det finns en drivkraft hos människan av 

utvecklas. Detta är en naturlig process som hela tiden pågår i samhället anser Linda. Samtidigt 

finns det en yttre påverkan på individen. De påverkar varandra till att byta och förändra sina 

vanor. Svea tycker att människans komplex styr deras byte av vanor och menar att när 

individen blir av med de gamla komplexen uppstår alltid nya. Det leder till en evig jakt på 

lycka genom att söka efter den perfekta kroppen. Svea menar att det egentligen sitter i 

huvudet hos individen och att det inte är omgivningen som ställer dessa krav. 

 

Freddi anser att individen förändrar sina vanor för att må bättre, men samtidigt förändrar de 

vanorna för att passa in och få respekt. Bob uppger att internet har en stor inverkan på 

människan och därigenom påverkas individer till att byta vanor för att passa in i samhället och 

följa trenderna som finns. Mårten tror att människan har en önskan om att förändra sina vanor 

på grund av det den ser på sociala medier. Detta utan att tänka över det. De tar till sig det som 

de exponeras för. 

 

Jenny menar att det pågår en stor hälsotrend och att individen är mer medveten om vad dem 

äter. Hon ser detta som en positiv sida av sociala medier. Tyra menar att det är positivt med 

att individen är medveten av vad som finns i maten och nämner just det ökade intresset av 

ekologisk mat som något positivt. Hon menar att utan sociala medier hade medvetenheten 

kring detta inte varit så stor. 

 

Trenden som har skapats kring att träna och hålla sig aktiv har även lett till att individerna 

som tar till sig trenden får en viss status i samhället. Mårten tycker det har gått för långt. 

Individen ser sina träningskläder som en uniform att gå runt med även då de inte tränar. Han 

menar att människor gör det för att: “med träning kommer en viss stolthet”. De måste aktivt 

visa att de bryr sig om sin kropp och tar hand om den, vilket de gör genom att ta sig fram i 

samhället iklädd träningskläder. Freddi tar upp att genom att visa upp sin sunda levnad 

tillskrivs individen mer respekt i samhället. Samtidigt kan de som väljer att inte delta i trenden 

som finns kring hälsorelaterade inlägg på sociala medier känna sig utanför, anser Håkan. Ida 

som själv inte anser sig träna aktivt är ändå påverkad av den hälsosamma livsstilen som bör 
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visas upp på sociala medier. Hon väljer att lägga ut bilder som är hälsorelaterade istället för 

det ohälsosamma i hennes liv.  

“Man kanske inte lägger ut på den grisigaste godisskålen du har, när du syndar. Utan 

du lägger gärna ut på din sallad, det är ju en press att du ska vara hälsosam, att du ska vara 

som alla andra”. Detta anser även Harry, då han menar att det finns ett yttre tryck på att vara 

hälsosam och att det ger en viss status som är viktig att visa upp på sociala medier.  

 

Normer, grupptillhörighet och trender som var de berörda ämnena är stark bundna till 

varandra då de är beroende av varandra för att finnas till, utan en grupp skapas inga normer 

och trender är beroende av att de sprid inom grupp/grupper för att kunna klassa som trender. 

Det räcker inte med att en person publicerar hälsosamma bilder utan ett flertal krävs för att det 

ska bli en trend. Sociala medier har blivit en viktig faktor kring att framför en trend men även 

dess norm. Sigge och Jenny ansåg själva att denna träning trend inte hade existerat om inte 

aktiva människor på sociala medier hade lyft fram den. 
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Analys 
Nedan presenteras analys utifrån en inledning för att sedan presentera våra tre teman; 

hälsoidealet, plattformens påverkan och identitetsskapandet. Vi vill här även belysa att den 

hälsosamma trenden och de normer som finns inom denna trend inte tillämpas av alla 

individer. När vi använder oss av ordet individ förhåller vi oss till de som tillämpar den 

hälsosamma trenden. 

 

Just konsumtion har fått en stor roll i samhället då vi lever i ett konsumtionssamhälle. 

Bauman (2008) tar upp att individerna har ett osynligt medlemskap/grupptillhörighet i 

konsumtionssamhället och för att kunna bli tilldelad detta medlemskap måste individen synas 

och leta efter de rätta redskapen för att bli accepterade som deltagare i modetåget. I detta fall 

måste individen skapa ett faktiskt medlemskap på de olika plattformerna och därefter måste 

de lära sig att konsumera på rätt sätt i form av att lägga ut korrekta inlägg för att skapa det 

symboliska medlemskapet på plattformen. För att individen ska hitta de rätta redskapen och 

bli accepterad anser informanterna i denna studie att individen bör ta till sig de normer som 

fältet har, det vill säga lägga upp rätt inlägg på plattformen. Konsumtionssamhälle har en 

stark koppling till medias bild av hur människan ska se ut vilket vi även visar i våra valda 

temaområden; hälsoidealet, plattformens påverkan och identitetsskapandet. 

Hälsoidealet 
Hälsoidealet och hälsosam belystes ett flertal gånger av informanterna. De menade att 

uttrycken är tätt sammanhängande med vad media lyfter fram för bilder. Informanterna lyfte 

fram sin förståelse kring att media är en viktig länk till hur individens ser på olika ting i 

samhället. Rysst (2010) förklarar detta med att den hälsosamma trenden är en tydlig diskurs 

applicerad av media på individen. Rysst (2010) belyser även att individer är ständigt 

övervakade av samhället kring att se bra ut. Genom sociala medier har denna övervakning 

ökat, speciellt kring individens utseende genom profilbilder och inlägg.  

 

Informanterna såg en skillnad mellan könen i relation till hälsoidealet. Kvinnorna ska vara 

smala och slanka och männen muskulösa. Det förklarade (Coffey 2012) med att det är just 

medias applicering som påverkar bilden. Det finns belägg för att säga att det föreligger en 

tydlig koppling i hur media framställer kroppar och hur människor beskriver en idealkropp 

(Rysst 2010). Så media lyfter fram och påverkar hur individen bild kring hälsosamhet ska se 

ut, detta appliceras sedan individen på sociala medier för att framföra att de är medvetna kring 
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trenden. Genom att hälsosamhet har en stark koppling till kroppens mående har de även fått 

en yttre koppling till sig. Det vanligaste omgivningen möts av är profilbilder och bildinlägg, 

anser vi, vilket har gjort att de yttre har blivit så pass involverat i den hälsosamma 

beteckningen. 

 

I förhållande till begreppet hälsosam belyser en informant att det börjats används i negativ 

bemärkelse för att skapa skuldkänslor när en aktiv människa unnar sig något som klassas som 

ohälsosamt. Det blir ett tvång för individen att fortsätta vara hälsosam. Vi tolkar här att 

skuldkänslan skapas genom att symbolisk kapital inte kan inhämtas från den tillhörande 

gruppen, då de inte värde sätter sötsaker i en hälsosamlivsstil. Under intervjuerna kunde vi se 

att ordet har utformats till att skilja på vad som är rätt och fel att äta eller utföra. Detta på 

grund av att ordet har applicerat vissa normer, som innehåller riktlinjer för hur individen ska 

bete sig och se ut för att förbli hälsosam och uppnå hälsoidealet. Genom att bryta dessa 

tillfälligt skapas skuldkänslor då informanten tillämpar normer som berör en annan “grupp” 

av individer, de onyttiga och de avviker från modetåget och trenderna som finns inom detta. 

De kan även skapas en känsla av utanförskap när de bryter gruppens normer. Detta kan bero 

på identitetspositioner som finns i samhället. I fall en individen inte lever upp till den position 

som dem intagit gör att betraktare blir förvirrade om t.ex. en träningsmänniska vill ha en 

muffins (Krasnova et al, 2013). Utifrån vårt material ser vi den starka identitetpositionen en 

individ får av att vara en “träningsmänniska”. Individen som har valt att visa sin hälsosamma 

sida på plattformarna bör bibehålla denna för att inte förvirra betraktaren. Då vi i dag lever i 

ett konsumtionssamhälle är de nog speciellt viktigt att hålla sin position på grund av att 

individen har blivit en vara vilket både Bauman (2008) och Grusell (2008) belyser. Detta gör 

de viktig för individen att bibehåller sig som den vara som framfört på sociala medier. Detta 

vill vi koppla och återkomma till i vårt tredje tema identitetsskapandet vilket vi belyser längre 

fram.  

Plattformens påverkan 
Som vi belyser nedan skapas identitet genom den sociala miljön och i vilken kontext 

individen befinner sig. Sociala medier är en del av individens miljö och är därmed med och 

skapar identiteter i enlighet med dem. Förutom att ge individer en plats för identitetsskapande 

ger även sociala mediers användare en plattform för att visa upp sina bästa jag, eller möjliga 

jag (Zhao et al. 2008). Genom det virtuella rummet har individen möjlighet att införskaffa sig 

mer symbolisk kapital än vad de möjligtvis hade gjort i det fysiska rummet, då det finns 
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potentiella användare som de inte har daglig kontakt med i det fysiska rummet. Informanterna 

i vår studie påpekade tydligt att det som visades upp på de aktuella plattformarna var oftast en 

falsk bild av människan. De lyfte fram att bilder som publiceras ofta är manipulerade för att 

visa och efterlikna idealet i förhållande till hälsosamhet och kroppsidealet. Detta förklarar 

Zhao et al (2008) med att individer har möjlighet att visa upp en möjlig bild, hur de vill vara 

snarare än en “riktig” bild på individens liv.  

 

Även om användaren har möjlighet att vissa upp ett annat jag på Facebook har de svårt att 

manipulera en identitet helt eftersom plattformen bygger på ett kontaktnät av vänner och 

bekanta (Zhao et al, 2008). Fast vi anser att kontaktnätet behöver inte begränsa användarens 

manipulering. Darmell (2013) belyser att individens kontaktnät på internet är väldigt ytligt. 

Vilket kan innebära att omgivningen inte märker av den falska bilden som lyfts fram. Även 

om individen har ett starkt band till sitt kontaktnät vill vi lyfta fram att innehållet som 

publiceras är alltid ett val gjort av användaren. Genom detta kan informationen manipuleras 

genom att användaren har möjlighet att lyfta fram, överdriva eller undanhålla vissa aspekter 

av sitt liv. Därmed kan vi utläsa att individer som vill följa den hälsosamma trenden 

möjligtvis vinklar sitt användarmaterial och lyfter fram och överdriver sin hälsosamma livsstil 

samt undanhåller onyttiga aspekter från sitt liv för att leva upp till fältet. Även genom sociala 

medier har individen möjlighet till att konsumera rätt och hitta de rätta redskapen i det 

virtuella rummet då detta har blivit lika eller möjligtvis mer betydelsefullt än det fysiska 

rummet. 

 

Vi nämnde tidigare Zhao et al (2008) som belyste att individen ofta publicerade en förbättrad 

sida av sig själv, en “möjliga självet”. I studien uppkom det en motsägelse från vissa 

informanter. Det var inte nödvändigtvis den positiva aspekten som det “möjliga självet” som 

speglades på plattformen. Visa informanter berättade istället om en önskan att provocera 

genom att lägga upp bilder som var ohälsosamma. Detta kan möjligtvis ses som att bryta 

normerna kring att enbart vara hälsosam eller ohälsosam. Att det är okej för en nyttig person 

att äta muffins. Möjligtvis kan de vara så att en ny trend håller på att växa fram då samhället 

är i ständig utveckling och sociala medier har en stor påverka. 

 

Samtidigt tar informanterna upp att plattformerna är en plats där de kan visa sitt “duktiga jag” 

genom att leva upp till normer inom ett fält och därigenom få bekräftelse och få sitt 

symboliska kapital värdesatt. Att fältet inte sätter värde på en handling kan förklaras med att 
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värdet som sätts på det symboliska kapitalet skapas av den naturliga handlingen hos individen 

vid konsumtion. Det ska inte synas att individen är ovan i agerandet (Österberg, 2010). Till 

exempel att använda behövliga redskap på ett naturligt sätt och de redskap han nämner för att bli 

medlem i konsumtionssamhället som Bauman (2008) talar kring. Dessa ska både innehas och 

användas på ett naturligt sätt för att symbolisk kapital ska skapas. Vilket innebär att en individ 

inte bara kan publicera inlägg utan måste också agera naturligt för att få symboliskt kapital. 

Inlägget måste alltså klassas som naturligt och inte forcerat för att individen ska ha möjlighet att 

införskaffa symboliskt kapital.  

 

Dock motsäger Zhao et al (2008) detta och menar att det viktigaste inte är att utföra 

handlingen utan snarare visa på detta på Facebook. Genom detta kan individen att få 

bekräftelse även om inlägget är forcerat. Genom kommentarer och “likes” och inlägget blir 

värdesatt av fältet. Genom sociala medier skapas möjligheten till en falsk bild av användaren 

och på så sätt också en möjlighet till att konsumera naturligt i de virtuella rummet utan att 

behöva handla naturligt i de fysiska rummet. Dessutom består möjligtvis inte majoriteten av 

kontakterna av nära vänner vilket leder till att omgivningen inte kan se ifall användarens 

virtuella och fysiska rum matchar., men för att detta ska få ett värde måste det värdesättas av 

de involverade i fältet.  

 

Medias stora syfte är att influera på individens seende som ger en effekt på deras 

konsumtionsmönster, till exempel att individen möter reklam som berör träning vilket får dem 

till att reflekterar kring om de borde börja träna (Grusell, 2008). Informanterna lyfte fram att 

de blir influerade av det dem exponeras för i form av media och sociala medier även fast de 

inte riktigt vill erkänna det. Däremot lyftes de fram en skillnad kring om de själva valde att 

leta efter information eller följa personen. De ansåg att inlägg, både genom media och sociala 

medier, som de själv inte valde att följa eller leta upp hade mindre påverkan på dem än det 

som dem valt att följa. Vi förbinder detta till tredjepersoneffekten som blir stark då sändarens 

innehåll och mottagarens uppfattning påverkas. Troligtvis gör mottagande i detta fall 

informanterna, en negativ tolkning av inlägget genom att det blir påtvingat, och att innehållet 

skapar en irritation hos mottagaren. Detta leder till att informanterna ansåg att omgivningen 

påverkas i större grad. De som anser sig har valt att följa personer och inläggen i förhållande 

till hälsosamhet fick ett positivt mottagande och därför blir tredjepersoneffekten svag.  
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Utöver medias påverkan kring individens seende som vi nämnt tidigare, har den även en 

reflexiv påverkan då den medverkar till att individer för budskapen vidare. Första steget är att 

individen får reda på vad de behöver införskaffa och exponera för att leva upp till samhället 

och passa in på fältet och andra steget blir att föra de vidare till resterande (Grusell, 2008). Vi 

kopplar detta till att sociala medier har blivit en källa till steg två, att föra budskapet vidare. 

Även fast våra informanter inte ansåg sig vara delaktiga i steg två på plattformerna med att 

förmedla hälsotrend vidare, visa det sig på att de genom aktiva användning av sociala medier 

och möts av inlägg, relaterat till hälsosamhet ändå influerade dem i olika grader, medvetet 

som omedvetet. Vilket tydliggör att de blir påverkade även fast de inte deltar i steg två. 

 

Majoriteten av informanterna framförde att de inte påverkas av social medier. Samtidigt 

förstår en informant att det är svårt att motstå media och dess drivkraft då vi inte kan välja att 

se bort. Däremot har individen ett val i förhållande till sociala medier, då den själv kan välja 

att inte ta del av inläggen som publiceras. Informanten anser att människan tar själv beslutet 

med att vara aktiv på de olika plattformerna och kan då själv välja till viss mån vad den vill 

mötas av. Men samtidigt bör vi ha i åtanke att sociala medier har växt mycket under de 

senaste åren och blivit en del av individens vardag, vilket har lett till att människan har ett 

“beroende” till dessa sidor både för att de är ett sätt att kunna konsumera naturligt och få 

symboliskt kapital värdesatt på ett enklare sätt. Men även att människan känner sig utanför 

och stressad av att inte få gå in på sin plattform kontinuerligt varje dag då de har blivit en så 

stor del av vardagen (Darmell, 2013). 

 

Som ovan nämnts ansåg informanterna att de inte påverkades av den nuvarande hälsotrenden 

på sociala medier men att andra påverkades i stor grad av de som publiceras på sociala 

medier. När intervjumaterialet sågs över syntes det dock tydligt att det fanns en påverkan av 

det hälsosamma materialet även hos informanterna. Något som tydlig gjorde detta var 

framförde att det fanns en norm kring att införskaffa en snygg kropp till sommaren, eller som 

de utryckte: “Beach 2014”. De ansåg sig inte vara påverkade av omgivningen i förhållande till 

att träna men samtidigt var det viktigt att visa upp en tränad kropp som reflekterar den ideala 

kroppen hos båda könen. Vi kan här se att även om informanterna menar att de inte är 

påverkade finns de samtidigt ändå en strävan efter att följa modetåget. De visar tydligt att de i 

själva verket påverkas genom att andra i deras omgivning visar påverkan (Johansson, 2000), 

vilket tydligt visade sig hos informanterna. Genom att de anser att andra blir påverkade tyder 

det på att även de blir omedvetet påverkade i och med medvetenheten om omgivningen, 
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tredjepersonseffekten. Samtidigt lyftes det fram en irritation hos några av informanterna som 

ansåg att de var nonchalant att lägga ut bilder från gymmet vilket ledde till en press på dem 

själva. Sändarens information sågs som negativ vilket i in tur påverkar tredjepersoneffekten 

till att bli stark. 

 

Vi tolkar att denna irritation som skapar press på informanterna i själva verket är en typ av 

avundsjuka. Krasnova et al(2013) visar i sin studie att avundsjuka i förhållande mellan 

intensivt och passiv följande på Facebook påverkar användarens tillfredsställelse med livet. I 

studien visar det att individer som var passiva på plattformar med användbar genererat 

material fick en förvärrad avundsjuka, än om de hade varit delaktiga själva. Detta passiva 

följandet minskar livstillfredsställelsen för individen. En av våra informanter var aktiv på 

sociala medier i inlägg relaterat till träning. Denna informant var mer positiv än de övriga 

informanterna till bilder och inlägg som reflekterade hälsosamhet. Han ansåg att grunden är 

att inspirera istället för att skryta. Vi kunde här tyda en svagare tredjepersonseffekt, troligtvis 

beroende på att informanten bemötte inläggen på ett positivt sätt och där också kunde se sin 

egen påverkan av inlägg. Hos de övriga informanter kunde vi se att de som var aktiva på 

sociala medier men passivt publicerade hälsosamma inlägg framförde en irritation mot just de 

människor som aktivt la upp inlägg och bilder i relation till hälsosamhet. Krasnovas et als 

(2013) lyfter fram att denna avundsjuka grundar sig i andras lycka som framförs genom 

inlägg. Informanterna kände ingen motivation av dessa aktiva människor, och vissa 

informanter framförde sin medvetenhet om att de behövs en deltagande själv för att andra 

inlägg ska bli intressanta. Som passiva kunde de inte identifiera sig med dessa personer, vilket 

leder till att inläggen inte värdesätts och får det symboliska kapital som sändaren är ute efter.  

Identitetsskapande 
Vi har berört lite om identitet, symbolisk kapital och normer i de tidigare delarna men 

kommer nu går djupare in på dem och se hur symbolisk kapital och normer förhåller sig till 

identiteten.  

Flera av informanterna var medvetna om att vi är gruppmänniskor då de framförde att 

individen är i behov av bekräftelse och tillhörighet. Som vi sett blir det hälsosamma bekräftat 

genom den fysiska (kroppen) och när det fysiska blir bekräftat och godkänt genom andras bild 

av individen, leder detta i sin tur till skapandet av självkännedom. Enligt Bauman (2008) 

skapar människan en typ av grupptillhörighet genom medlemskap i dagens konsumtion. För 
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att kunna få detta medlemskap i gruppen behöver de visa sin tillhörighet genom till exempel 

uppvisning av hälsorelaterade inlägg på sociala medier. Genom att individer “visar upp” sin 

hälsosamma sida på sociala medier visar de också tillhörighet till det “hälsosamma” fältet. 

Majoriteten av informanterna belyste att människan strävar efter tillhörighet genom 

uppvisning av sin hälsosamma sida på sociala medier. Detta belyser vikten av att individen 

har behov av grupptillhörighet, som utformar skapandet av identitet. För att kunna få denna 

grupptillhörighet och formandet av identiteten är de viktigt att individen konsumera på ett rätt 

sätt, med de rätta verktygen och genom detta få symbolisk kapital värdesatt av den önskade 

gruppen. Informanterna lyfter även fram att det är viktigt att individen i sin tur följer de 

normer som finns på fältet, använda rätt redskap på ett naturligt sätt. Vi ser ett mönster och ett 

behov av att tillhöra en grupp och på detta sätt få en identitet, identitet kan både beröra till en 

grupp och en individ. På sociala medier anser vi att de är ett mer fokus på att forman grupp 

identiteten (sociala identiteten). Genom detta tror vi att individen är i behov av att publicera 

inlägg i relation till hälsosamhet på plattformerna. Detta för att känna tillhörighet med det 

“hälsosamma fältet” på sociala medier.   

 

I förhållande till grupptillhörigheten lyfter en informant fram att individen strävar efter att 

följa med trender som resten av fältet tillämpar. Detta oftast utan att reflektera över varför de 

gör det. Här kan vi se en risk då individer bara följer en trend eller gruppens normer utan att 

ifrågasätta om detta är rätt och bra för dem själva. Bauman (2008) förklarar detta med att 

individen är i ett sådant behov av att inte hamna i ett utanförskap och blir kvar när modetåget 

rör sig, att de agerar utan att reflektera.  

 

En informant lyfte fram att det finns begränsningar inom att vara hälsosam som förändrar sig 

med trenderna, individen kan inte göra vad som helst och samtidigt anse sig vara hälsosam, 

detta medför att de inte kan utforma sin identitet. Informanterna lyfter fram att individen 

väljer att förändra sina vanor till följd av andra i deras omgivning, om omgivningen tränar blir 

den enskilda individen påverkad på grund av den yttre påverkan. De vi då ska tänka på är att 

identiteten inte enbart är något visuellt som vi kan föreställa, utan även något symboliskt i 

dagens samhälle (Coffey 2012). Man kan se att symboliken kring att vara hälsosam även 

innefattar att följa med i modetåget och de rätta normerna. Här kan vi se både fördelar och 

nackdelar i att individerna följer andra i sin omgivning. En fördel är att de blir mer medvetna 
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och hälsosammare i dagens samhälle. Negativt kan vara att det skapar mer press och irritation 

hos omgivningen speciellt hos de som inte deltar på fältet men ändå möts av detta.  

 

Genom sökandet av symboliskt kapital måste individens identitet formas efter trender på 

fälten. Vilket gör att identiteten ständigt utveckling på grund av yttre påverkan. Den yttre 

påverkan som finns blir extra tydlig på sociala medier då informanterna lyfter fram att 

individens uppvisning av sin hälsosamma sida enbart är i sökandet efter bekräftelse. 

Uppvisningen på sociala medier har därigenom blivit som ett redskap för att få symboliskt 

kapital, för att bli och förbli medlemmar i konsumtionssamhället.  

 

Vi kan här utläsa att majoriteten av informanterna inte använder de redskap som värdesätts av 

de hälsosamma fältet för att få de symboliska kapitalet, men de är medvetna om vad som 

behövs för att kunna få det symboliska kapitalet, genom inlägg och bilder som dagligen 

reflekterar deras hälsosamma val i vardagen. En informant beskrev att det hälsosamma flödet 

är mer intressant för den givna gruppen, men ointressant för andra. På så sätt blir det 

hälsosamma symboliska kapitalet endast bekräftat av en skild grupp och de symboliska enbart 

värdesatt av de involverade på fältet. Vi kan se att majoriteten av informanterna inte önskar 

att inhämta symboliskt kapital i förhållande till hälsosamhet på sociala medier men att det 

fanns en önskan om att inhämta symboliskt kapital i det verkliga livet, t.ex. att ha den perfekta 

sommarkroppen. Samtidigt är det viktigt att belysa att de inte önskade tillhöra den 

ohälsosamma gruppen utan håller sig neutrala på sociala medier. Vilket vi nämnt tidigare 

under hälsoidealet intar individen olika identitetspositioner som sedan bör bibehållas. Detta 

tror vi är en faktor till att informanterna väljer att vara neutrala på sociala medier för att 

undkomma pressen av att söka efter bekräftelse som ger symboliska kapitalet för att kunna 

tillhöra det hälsosamma fältet.  
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Slutsatser   
Nedan presenteras våra slutsatser i förhållande till frågeställningarna: 

Hur medvetna är informanterna angående påverkan av individers hälsosamt relaterade inlägg 

på sociala medier? 

Vilka effekter finns det som påverkar individens identitet i förhållande till andras inlägg på 

sociala medier?  

 

Informanterna är medvetna om att media har ett stor inflytande på hur individen ser på saker 

och ting i samhället men anser att sociala medier i sig har en mindre inverkan på dem då det 

är upp till individen själv om att välja vilka sociala medier de vill följa, gilla och kommentera 

på plattformen. Dock visar vår undersökning att det finns en omedveten påverkan som de inte 

vill lyfta fram. 

 

I förhållande till hälsosamhet och sociala mediers påverkan lyftes det i resultatet fram en press 

hos andra att framföra sina insatser kring hälsa för omgivningen medan de själva ansåg att de 

inte påverkades och var delaktiga kring sådana inlägg. Samtidigt kunde vi se att majoriteten 

av informanterna inte önskar att inhämta symboliskt kapital i förhållande till hälsosamhet på 

sociala medier. Däremot fanns det en önskan hos dem att inhämta symboliskt kapital i det 

verkliga livet, t.ex. att ha den perfekta sommarkroppen. Resultatet visade också att om de 

själva inte deltar med publicerande av hälsosamma bilder möts de ändå av dessa och 

omedvetet påverkas de av dessa och hanterar dessa på olika sätt genom press, agerande och en 

irritation uppstår.  

 

Då det gäller påverkan visar majoriteten av informanterna en medvetenhet kring att media och 

den yttre omgivningen är en stor faktor. Människan rättar sig efter omvärlden omedvetet för 

att känna tillhörighet. Även fast informanterna lyfte fram en liten påverkan från sociala meder 

har även sociala medier en påverkan på deras identitet, utifrån självidentitet medan 

medlemmar i det virtuella rummet utformar sin sociala identitet genom det fält de valt. Den 

hälsonorm som har utvecklats i det fysiska och virtuella rummet har på så sätt en inverkan på 

varandra.   

 

Genom plattformens framväxt, såsom Facebook och Instagram, är en effekt att det har skapats 

en ny kanal för individen att visa upp de nuvarande trenderna för att införskaffa sig det 

symboliska kapitalet och få detta värdesatt av fältet, samtidigt som de följer med modetåget. 
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Även i fall individen själv eftersträvar att inte bli påverkad av media och de olika budskap 

som dem vill framföra och sprida vidare genom befolkningen, har det ett omedveten inverkan 

hos människan och hur de konsumerar.  

 

En annan effekt vi kan se är utvecklingen av ett beroende kring grupptillhörighet har ökat 

behovet av bekräftelse och en rädsla att hamna i utanförskap om de inte följer modetåget inom 

sitt valda fält. Strävan efter godkännande har idag delvis förflyttats till den digitala världen. 

Genom att det personliga mötet i det fysiska rummet har minskat har detta medfört det att 

individen kan framföra en annan typ av självet, möjligtvis det eftersträvade jaget. Individen 

kan inta en annan roll när de som finns i de fysiska rummet. Effektens huvudmål är att få 

bekräftelse av omgivningen och därigenom känna tillhörighet till ett önskat fält.  

 

Deltagandet på plattformen har en stor effekt på hur individen möter hälsosamma inlägg. 

Inläggens mål är som sagt en strävan efter bekräftelse och därför framförs de av en dos 

“duktiga jag” genom till exempel, lycka, prestation eller uppnådda mål antingen i förhållande 

till verkliga jag eller möjliga jag. Samtidigt sätter de en press då de genom verkliga jag eller 

möjliga jag intar en position på plattformen. En identitetsposition, som i detta fall framförs på 

sociala medier, skapas ytterligare en effekt, att individen i fråga måste upprätthålla sin 

position samt att denna position är i behov av en förbättring med tiden som i sin tur skapar 

krav på användaren att leva upp till förväntningarna som finns hos följarna på plattformerna.  

 

Vidare visar det sig att sociala medier har både positiva och negativa effekter på individens 

identitet. Det positiva är en ökad medvetenhet kring hälsa i dagens samhälle, att sociala 

medier kan skapa en känsla av grupptillhörighet och utforma ens identitet genom dess normer. 

En möjlighet till att framföra ett “möjliga jaget” och inta andra roller än dem i vardagen för att 

leva upp till de normer som finns inom fältet. Detta genom att konsumera på ett naturligt sätt 

och få symbolisk kapital värdesatt utan att möjligtvis uppfylla kraven i de fysiska rummet. 

Detta kan både ses som en positiv och negativ effekt av sociala medier.  

 

En negativ effekt är att sociala medier skapar en press, något påtvingat som uppkommer 

genom ett behov av att få bekräftelse för att de symboliska kapitalt ska värdesättas och 

medlemskapet till fältet behålls vilket leder till att individen följer trenderna på de olika fälten 

utan att reflektera i hur dessa påverkar dem. Den sociala identiteten blir viktigare än 
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självidentitet. Samtidigt skapas det avundsjuka hos de utomstående genom framförandet av en 

lycklig sida, på plattformen både i förhållande till verkliga jag och möjliga jag.  

Framtida forskning  
I framtida forskning kan studier göras på skillnaden mellan en grupp som aktivt tränar och 

lägger ut hälsosamma relaterade inlägg kontra en grupp som tränar aktivt och inte lägger ut 

hälsorelaterade bilder, för att till exempel se deras påverkan från omgivningen. Vidare kan 

även studier göras mellan generationer eller olika klasser i samhället i relation till vårt ämne. 

Även frågan om individen är ute efter att tillfredsställa människan bredvid sig eller av att 

spegla sig själv i bemötandet av omgivningen när det gäller hälsoidealet vore intressant att 

undersöka. Vi anser att frågeställningar kring denna trend, sociala medier och dess påverkan 

för hälsoidealet, kan vara både inspirerande, givande och viktig för framtida forskning 

eftersom träning, kost och allmän hälsa är högaktuella ämnen i dagens samhälle. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

Bakgrund: 

1. Fritidssysselsättning? 

2. Jobb, studier? 

3. Hur ofta använder du instagram/facebook/twitter? 

Hälsosam 

4. Vad innebär ordet hälsosam för dig? 

5. Varför tror du att du har just den bilden? 

Nyckelord: Vem bestämmer, var kommer bilden ifrån, sociala medier, 

kändisar. 

      b. Skiljer sig hälsoidealet mellan män och kvinnor? 

Kost- och tränings vanor  

6. Hur ofta tränar du?  

7. Vad har du för kost vanor? 

8. Har du någon gång förändrat dina vanor angående kost och/eller träning? 

          a. Vad förändrades? 

          b. Varför skedde dessa förändringar? 

            c. Hade du några inspirationskällor? 

d. Visade du på något sätt förändringen genom sociala medier? 

Var? (vilken plattform) 

Varför? 

Nyckelord: Inspirationskällor, speciella faktorer, omgivning, image, 

sociala medier 

   

9. Varför tror du andra förändrar sina vanor? 

         nyckelord: sociala medier, image, omgivning  

10. Hur tror du din omgivning uppfattar dig genom dina sociala plattformer? 

(Bilder, statusar, inlägg, prenumerationer?) (Hälsosam, ej) 

          a. Vad lägger du ut för typ av information?     

      b. Varför just den informationen? 
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c. Tror du att du påverkar individer som tar del av den informationen? 

          d. Hur? Varför? 

11. Är det viktigt att individen visar sin hälsosamma sida för omgivningen, genom sociala 

medier?   

a. Publicerar du själv din hälsosamma sida på sociala medier? 

b. Varför/Inte? 

12. Vad gör du som inte är ohälsosamt? 

Publicerar du det på sociala medier? 

a. Varför/Inte? 

13. Vad driver dig till att vara hälsosam?  

a. På vilket sätt kan drivkraft vara positivt eller negativt?  

14. På vilket sätt känner du press eller motivation från sociala medier(facebook, twitter, 

instagram etc.) att vara hälsosam? 

         a. Hur tror du andra känner press eller motivation från sociala medier(facebook, 

twitter, instagram etc.) att vara hälsosam?           

 

15. Hur har andras bilder/inlägg påverkat dig till att reflektera kring träning och kost? 

Varför?    Negativt? Positivt?  

 

Enligt en studie kring instagram och hälsostress hade de fått fram att 50% av 

instagramanvändare känner sig pressade av att vara mer hälsosam på grund av bilderna som 

de möts av. Hur tänker du om detta? 
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Bilaga 2 

 
1. Vad innebär ordet hälsosam för dig? 

a. Varför tror du att du har just den bilden? 

Nyckelord: Vem bestämmer, var kommer bilden ifrån? 

b. Skiljer sig hälsoidealet mellan män och kvinnor? 

 

2. Är de viktigt att individen visar sin hälsosamma sida för omgivningen, genom sociala 

medier?   

 

3. På vilket sätt känner du press eller motivation från sociala medier(facebook, twitter, 

instagram etc.) att vara hälsosam? 

 

4. Hur tror du andra känner press eller motivation från sociala medier(facebook, twitter, 

instagram etc.) att vara hälsosam?   

 

5. Enligt en studie kring istagram och hälsostress hade de fått fram att 50% av 

instagramanvändare känner sig pressade av att vara mer hälsosam på grund av bilderna som 

de möts av. Hur tänker du om detta? 
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Bilaga 3 
Nedan presenterar vi informanterna med fiktiva namn för att ge er en grundinformation om 

deras nusituation. 

 

De manliga informanterna 

Sigge 
Sigge är 25 år och student på heltid på högskola. Han styrketränar på sin fritid och äter 

kyckling minst en gång om dagen då det är både nyttigt och gott.  Ett intresse av att lägga ut 

bilder relaterat till träning och kost på sociala medier verka inte finnas, mer än kanske någon 

gång per halvår "bara för att".  

 

Harry  
Harry är 29 och studerar heltid på högskola samt jobbar extra inom sociala områdetår. Han 

tränar 3-6 dagar i veckan. Genom kunskap kring sjukdomar och matens påverkan har Harry 

skapat sig en medvetenhet kring att hålla sitt blondsocker i balans och intar inte snabba 

kolhydrater, light varor m.m. i sin kost.   Hälsosamt i hans ögon är att leva, att äta godsaker 

ibland men kanske inte varje dag. Harry anser att han använder sig för mycket av sociala 

medier och han publicerar träningsrelaterade inlägg på sociala medier tidvis. 

 

Bob 
Bob 24 år, studerar och jobbar som telefonförsäljare. Han gymmar cirka 4 gånger i veckan 

och tar även någon långpromenad emellanåt. Han erkänner att han har börjat träna mer nu 

inför sommaren. Bob anser sig använda sociala medier för ofta, genom mobilen tittar han på 

Instagram oftare nu för tiden då han har fått ett intresse för naturbilder, detta är även de enda 

bilderna han publicerar. På grund av att han bor med sin flikvän får han nu i sig riktig mat 

istället för Pan pizza. Hälsosamt för Bob är något positivt, att individen mår bra.  

 

Håkan 
Håkan 25 år och jobbar på industri och restaurang. Han är ute och springer 3 gånger i veckan 

och är medveten om kostens påverkan, därför har han valt att äta mycket kött och grönsaker. 
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Under den senaste tiden har han inte använt sig av sociala medier så mycket. Han har inget 

behov av att lägga upp bilder och anser inte att det som andra lägger upp är värt att titta på.  

 

Mårten 
Mårten 25 år och arbetar inom vården och studerar på Medborgarskolan. Han 

gymmar/springer 5 gånger i veckan. Då han har ett stort intresse för musik har Facebook 

blivit hans sida för senaste nytt. För övrigt menar han att sociala medier mest består av 

“vardagsskit”. Han anser själva att de är viktigt att se sig själv i spegeln och vara nöjd, inte 

genom sociala medier. Mårten lägger inte ut något på sociala medier utan menar att det är 

hans ensak att vara hälsosam.  

 

Freddi 
Freddi är 26 år och studerar på universitet och arbetar extra på lager. Han gymmar/boxar 4 

gånger i veckan om det inte är mycket i skolan annars blir det kanske en dag.  Det är viktigt 

att röra på sig och äta bra för att vara hälsosam anser Freddi. Han har själv dragit ner på såser 

och fett och ökat sitt intag av grönsaker. Facebook och Instagram  använder han sig av 

dagligen men publicerar själv inte aktivt på sociala medier. 

 

De kvinnliga informanterna 

Ida 
Ida är 22 år och studerar på högskola samt arbetar inom socialt arbete. Hon tränar alldeles för 

lite i sina ögon men är ute och går 1-2 timmar varje dag för att rasta hunden. Hon följer en 

viss diet då hon menar att hennes kropp påverkas negativt av vissa råvaror. Ida använder sig 

av Instagram och Facebook dagligen och är väl medveten om dess påverkan på omgivningen. 

Hon uppger att hon använder sig av sociala medier flera gånger om dagen men publicerar 

själv inte ofta och ej relaterat till träning.  

 

Linda 
Linda är 23 år gammal dansör och studerar konst på högskola. Linda är ute på sociala medier 

periodvis och tar till och med bort sina konton ibland. Hon lyfter även fram att i nuläget har 

hon ingen mobil som kan hantera internet vilket gör det hela lite svårare. Linda hoppas att hon 

kan sprida inspiration till andra genom att ha ett positivt och lyckligt levande på olika sätt. 
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Linda publicerar nån gång ibland på sociala medier men uppger att hon vill bli mer aktiv för 

att sprida sitt budskap vidare. 

 

 

Tyra 
Tyra är 23 år och för närvarande går hon på Folkhögskola. Tyra håller på med yoga, springer 

och gymmar.  Tyra ser sig själv som flitig användare av Instagram och menar att hon säkert är 

inne 50 gånger på en dag, medan Facebook kommer på andra plats där hon är inne och kikar 

ca 20 gånger i loppet av en dag. Hon uppger att det är viktigt att träna och äta nyttigt för att 

kunna känna sig hälsosam. Hon publicerar aktivt bilder på sitt vardagsliv men sällan specifikt 

hälsorelaterade. 

 

Jenny 
Jenny är 29 år och jobbar i underhållningsbranschen. Hon använder sin fria tid med att vara i 

stallet samt promenera. Hon försöker tänka på att äta nyttigt och försöker få i sig mat 

regelbundet då kroppen mår bättre av detta. Jenny använder sig dagligen av sociala medier, 

hon känner själv inget behov av att lägga upp bilder relaterat till kost och träning då hon 

känner sig ointressant för andra. Hon anser att genom att ta hand om sin kropp är individen 

hälsosam. 

 

Svea  
Svea är 22 år och  arbetar heltid inom vården. Hon tränar 1-3 gånger i veckan och strävar inte 

efter att gå ner i vikt, utan hålla den. När det kommer till mat gillar hon att förvåna sig och 

anser att om hon vill äta godis till frukost så gör hon det. Hon tycker sig själv att hon är för 

inaktiv på Instagram och har som mål att bli mer aktiv både med att kommentera och att lägga 

upp bilder. Hennes nuvarande inlägg har ett stort fokus på vad hon gör och inte hur hon ser ut 

då hon anser att människor runt om ska döma henne utifrån vad hon har gjort inte hennes 

yttre.  

 

Greta 
Greta är 22 år och studerar heltid på universitet. Hon är väldigt rastlös och försöker att variera 

sina träningsvanor från dag till dag, gymmet, grupp-pass, springa och simma.  Hennes mål i 

förhållande till träning är en positiv drivkraft men omvandlas till negativ då hon missar 
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träningspass. Hon är medveten om att tänka på kost och att röra sig regelbundet men tycker 

även det är viktigt att unna sig också lite ibland. Greta publicerar inte alls på sociala medier. 
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