
	    

En sund livsstil med sociala 
medier   
– En studie om sociala mediers roll i individers 

motivation till att anamma och upprätthålla en 

sund livsstil.  

 
A healthy lifestyle with social 
media 
– A study of the role of social media in creating 

motivation for individuals to commence and 

maintain a healthy lifestyle.  
 

Södertörns högskola | Institutionen för Naturvetenskap, miljö och 

teknik | Kandidatuppsats 15 hp | Medieteknik C | Höstterminen 2013 

Av: Christina Eriksson 
Handledare: Mats Nilsson 
	  



Abstract	  

Motivation is a key factor in sustaining a healthy and active lifestyle, and technology 

has afforded us new methods for attaining information concerning exercise and 

health. This paper aims to examine how social media can motivate individuals to 

obtain and maintain an active and healthy lifestyle, as well as identify which 

particular social media channels are preferred for this purpose. Both quantitative and 

qualitative methods were used as data collection in this research. The results of this 

report show that images and text shared on social media, as well as the 

communication therein, can function as motivation for individuals to commence and 

maintain a regular physical activity and health regimen. Additionally, an individual’s 

sharing of their own training and health routine is enough to motivate the person in 

question to sustain their training and health procedure. Furthermore, this study shows 

that the preferred social media channels for this purpose are Instagram, personal blogs 

and Facebook. From this, a conclusion can be drawn that social media can function as 

a tool for individuals to both initiate and maintain a regular training and health 

routine. 
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1.	  Inledning	  

Studier visar att fysisk aktivitet är en positivt bidragande faktor till god hälsa 

(Warburton et al. 2006). Kopplingen mellan fysisk aktivitet och en sund livsstil är 

något som de flesta idag är införstådda med. 

 

En hälsosam livsstil är däremot inte något som är en naturlig del av alla människors 

liv. Det krävs intresse, motivation och hängivenhet för att upprätthålla en sund livsstil. 

Hur införskaffar människor då det intresse, den motivation och därigenom den 

hängivenhet som krävs för att upprätthålla en sund livsstil? Tidigare forskning har 

bland annat visat på ett samband mellan ett starkt socialt stöd och en sund livsstil 

(Haughton McNeill et al. 2006).  

 

Den moderna tekniken har introducerat nya möjligheter för oss att motta socialt stöd. 

Förr var vi exempelvis begränsade till en mer direkt kontakt med människor inom ett 

närmare geografiskt område än idag. Med hjälp av bland annat internet kan vi idag 

komma i kontakt med människor spridda över ett alltmer omfattande geografiskt 

område än tidigare möjligt. Verktyg såsom sociala medier, bloggar och mikrobloggar 

har introducerat möjligheten för människor att själva dela med sig av sina erfarenheter 

inom ett visst ämne, samt att finna likasinnade inom ett visst intresseområde. 

 

År 2010 lanserades den mobila fotoapplikationen Instagram på marknaden och 

samma år nådde de en miljon användare. Applikationen fanns till en början enbart 

tillgänglig för användare av iPhone, men år 2012 lanserades applikationen även för 

Androidtelefoner. Kort efter lanseringen för Android anslöt sig Facebook till 

Instagram. Den 6 september 2013 hade Instagram 150 miljoner användare 

(instagram.com, n.d.). 

 

Rapporten Svenskarna och Internet 2012 är en årlig undersökning som utförs på en 

panel av 2 000 svenskar.  Rapporten visar att 55 procent av svenskarna år 2012 

använde sig av sociala nätverk, Facebook nämns i synnerhet som ett av de mest 

populära sociala nätverken. Bland de vanligaste aktiviteterna på internet nämns bland 

annat att söka efter information om hälsa eller en persons hobby eller annat 
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specialintresse. Vidare syns en skillnad i hur internet används i olika åldrar, bland de 

yngre åldrarna (12-35 år) är det vanligare att aktivt själv bidra med information på 

internet, såsom att posta inlägg och ladda upp foton. I åldrarna 12-20 år är det vanligt 

att posta kommentarer, statusuppdatera på exempelvis Facebook samt att driva en 

mikroblogg såsom Twitter. Bloggandet är också en vanligt förekommande aktivitet på 

internet, detta är dock mer populärt bland unga kvinnor än bland unga män. Även 

läsandet av bloggar är mer populärt bland unga kvinnor än bland unga män. Mobilt 

internet ökar också bland den svenska befolkningen, allt fler har tillgång till smarta 

telefoner och genom dem mobil uppkoppling till internet. År 2012 var 54 procent av 

befolkningen äldre än 12 år uppkopplad till mobilt internet. En stor andel av 

befolkningen använder sig av den mobila uppkopplingen någon gång för att ladda upp 

bilder eller video (42 procent). Av de som använder sig av mobilt internet är det 68 

procent som någon gång använder sig av sin mobila uppkoppling för att besöka 

sociala nätverk (Findahl 2012).  

 

Tekniken har alltså gett oss möjligheten att nå ut till människor, likväl som att själva 

bli nådda och få stöd av andra individer. En persons sociala stöd för träning och hälsa 

samt det sociala nätverk de har för sin träning och hälsa har därmed förändrats genom 

tekniken och de sociala mediernas utveckling. 

 

Det kan därför finnas anledning till att anta att sociala medier kan bidra till att 

människors sociala nätverk växer och att deras sociala stöd därmed också växer. 

Vidare leder detta till ytterligare en hypotes, nämligen att det bredare sociala stödet 

introducerar möjligheten att få uppmuntran och väsentligt stöd för upprätthållandet av 

en sund livsstil. 

1.1 Syfte	  

Denna uppsats undersöker delandet av tränings- och hälsorelaterat material via sociala 

medier och det stöd för en sund livsstil som denna typ av delning kan innebära. 

Ambitionen med denna undersökning har varit att identifiera hur personer använder 

sig av sociala medier för att anamma eller upprätthålla en sund livsstil. 
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1.2 Frågeställningar	  

Den huvudsakliga frågeställningen i denna undersökning är att identifiera hur 

människor använder sig av sociala medier för att anamma eller upprätthålla en sund 

livsstil. Utifrån denna centrala tanke finns två frågor av särskilt intresse för studien:   

• Hur kan det sociala stödet för träning och hälsa via sociala medier motivera 

människor till att anamma en sundare livsstil? 

• Vilka medietekniska artefakter använder sig personer av för att få motivation 

och inspiration, samt för att dela med sig av sin egen träning och hälsa via 

sociala medier? 

1.3 Avgränsningar	  

Denna studie behandlar endast datainsamling från Svenska individer. Denna 

avgränsning bedöms dock inte påverka generaliserbarheten av arbetet då tidigare 

forskning inte har visat att kulturskillnader skulle vara avgörande för betydelsen av 

socialt stöd i förhållande till fysisk aktivitet (Ståhl, et al. 2001). 

 

Åldersgruppen för studien har avgränsats till individer i åldern 20-30 år. Denna 

avgränsning gjordes då enkätundersökningen visade att de respondenter som var 

aktiva användare av sociala medier i syfte att ta del av eller dela med sig av sin 

träning och hälsa var inom detta åldersspann. Likaså var de personer som var 

relevanta och intressanta för intervju för denna undersökning inom åldersgruppen 20-

30 år. 

 

Tidigare forskning poängterar även att en individs sociala miljö, det vill säga de 

förhållanden som en person lever under och exempelvis dennes ekonomiska tillstånd, 

kan påverka huruvida en individ regelbundet utför fysisk aktivitet och upprätthåller en 

sund livsstil eller inte (Yu et al. 2011). Huruvida miljön är en påverkande faktor för 

om en individ väljer att dela med sig av sin träning och hälsa, eller ta del av andras 

träning och hälsa via sociala medier är utanför omfattningen för denna studie. 

Individers miljö i förhållande till om de delar med sig av sin träning och hälsa eller 

inte har alltså inte tagits i beaktande i denna undersökning då det anses sträcka sig 

utanför ramarna för studien.  
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1.4 Begreppsutredning	  

1.4.1	  Hashtags  

Hashtags, som introducerades på Twitter år 2007 (Ivanova, 2011), ger användare 

möjlighet att kategorisera och söka bland informationen på sociala medier. På de 

sociala medier där hashtags stöds skapas en gruppering av material under samma 

hashtag. Nyckelord som skrivs efter ”#” (exempel: #health) genererar en klickbar länk 

som leder till allt material som publicerats med hashtagen. Idag har hashtags 

anammats av en rad andra sociala medier förutom Twitter, bland annat Instagram och 

Facebook (MacArthur, n.d.). 

1.4.2	  Geotaggar	  

En annan typ av taggar som används i sociala medier är geotags. Liknande hashtags 

används geotags för att kategorisera innehåll beroende på den geografiska plats som 

informationen, exempelvis en bild eller text, delades på (Ivanova, et al. 2010). När en 

användare geotaggar en bild eller text anger denne platsen där bilden togs eller där 

texten skrevs. Detta möjliggör för geografisk indexering av informationen som 

publiceras i sociala medier och skapar därigenom sökmöjligheter (Ivanova, et al. 

2010). Användare kan alltså finna information relaterad till en viss plats genom 

geotags.  

1.5 Disposition	  

I det inledande kapitlet av denna rapport presenteras studien, dess syfte och 

frågeställningar. Därefter redogörs för bakgrundsinformation såsom tidigare forskning 

och teori som är relevant för ämnet och som har fungerat som utgångspunkt för denna 

studie. I det efterkommande kapitlet presenteras metodval och metodkritik till de 

tillvägagångssätt som användes vid den datainsamling som ligger till grund för detta 

arbete, inklusive en beskrivning av hur respektive datainsamling har gått till. Därefter 

presenteras resultatet från datainsamlingen följt av en analys och diskussion av 

materialet samt avslutningsvis en slutsats av detta arbete. 
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2.	  Bakgrund	  

Sociala mediers roll i upprätthållandet av träning och hälsa har inte fått nämnvärd 

uppmärksamhet i tidigare forskning. Däremot har studier gjorts kring förhållandet 

mellan socialt stöd och fysisk aktivitet (Ståhl et al. 2001; Haughton McNeill et al. 

2006; Yu et al. 2011; Rovinak et al. 2013). Vidare finns forskning som undersökt 

beteenden kring vilka individer väljer att dela med sig av information via sociala 

medier (Lee et al. 2012; Ostauyi, 2013). 

 

Här redogörs för tidigare forskning och teori som berör det aktuella forskningsämnet, 

nämligen hur socialt stöd påverkar fysisk aktivitet och en sund livsstil, samt forskning 

som berör delandet av information via sociala medier. Vidare nämns teorin Embodied 

Interaction, på svenska Kroppslig Interaktion, som i huvudsak används i forskning 

kring interaktionsdesign (Dourish, 2001). Denna forskning och teori har legat till 

grund för denna studie och resultaten jämförs i det senare diskussions- och 

analysavsnittet av detta arbete.  

2.1	  Socialt	  stöd	  och	  fysisk	  aktivitet	  

Socialt stöd från familj och vänner har i många studier visat sig ha positiva effekter på 

upprätthållandet av en fysisk aktivitet (Ståhl et al. 2001; Haughton McNeill et al. 

2006; Yu et al. 2011; Rovinak et al. 2013). Med teknikens utveckling har möjligheten 

att få socialt stöd spritt över ett bredare spektra än tidigare introducerats. Tidigare 

studier har bland annat undersökt förhållandet mellan socialt stöd och fysisk aktivitet i 

den direkta miljön som en individ befinner sig i (Ståhl et al. 2001). I dessa studier är 

det stöd såsom från familjemedlemmar i hemmet och arbetskamrater på arbetsplatsen 

som är av betydelse (Ståhl et al. 2001). Den teknik vi idag har tillgång till har bidragit 

till att individer kan få socialt stöd för sin träning och hälsa även digitalt.  

 

I en studie utförd av Rovinak et al. (2013) har förhållandet mellan digitalt stöd och 

fysisk aktivitet undersökts. Rovinak et al. (2013) undersökte tre grupper av vuxna 

människor som vid studiens utgångspunkt besatte en låg fysisk aktivitet. De tre 

grupperna fick ett 12 veckor långt träningsprogram följt av varierande grad av stöd för 

sin fysiska aktivitet under dessa veckor (Rovinak et al. 2013). En av grupperna fick 

enbart tips per e-post under de 12 veckorna. Den andra gruppen fick stöd dels genom 
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fysiska möten samt genom individanpassade e-postmeddelanden under de 12 

veckorna, detta i kombination med utrustning så som en klocka som mätte deras 

gångavstånd och loggade det på en hemsida. Denna grupp, grupp 2, fick också e-

postmeddelanden varje vecka där de uppmanades att rapportera sina aktiviteter till 

forskningsledarna. Den tredje gruppen tillhandahölls samma digitala stöd som tidigare 

nämnda grupper och ombads utföra samma uppgifter varje vecka som grupp två. 

Utöver detta fick den tredje gruppen också tillgång till en privat Facebookgrupp där 

de kunde kommunicera med, samt ge och få stöd för sin träning av andra personer 

som deltog i studien (Rovinak et al. 2013). Undersökningen gjordes som en slags 

förstudie till att identifiera möjliga utvecklingsområden av sociala medier för att öka 

personers fysiska aktivitet. Rovinak et al. (2013) föreslår att en förändring i en 

persons fysiska aktivitet i ett online- eller personligt nätverk kan påverka den fysiska 

aktiviteten hos individens vänner, bekanta och familj (Rovinak et al. 2013).  

 

Ståhl et al. (2001) utförde en studie baserad på telefonintervjuer med 3 324 personer i 

totalt sex länder; Belgien, Finland, Tyskland, Nederländerna, Spanien och Schweiz. 

Ståhl et al. (2001) ämnade undersöka om socialt stöd var en bidragande faktor till att 

individer valde att ägna sig åt fysisk aktivitet. Resultatet av forskningsrapporten 

stödjer premissen och visar att ett lågt socialt stöd var associerat till sämre fysisk 

aktivitet (Ståhl et al. 2001). Vidare fann Ståhl et al. (2001) att individer som var 

kunniga eller pålästa om olika typer av träningsprogram var mer benägna att 

upprätthålla en god fysisk aktivitet. Detta tyder på att individer som på ett eller annat 

sätt läser på om olika typer av träningsprogram eller träningssätt skulle vara mer 

villiga att upprätthålla en fysisk aktivitet.  

 

Ståhl et al. (2001) upptäckte också att stöd via media, såsom TV, radio och tidningar, 

inte ökade sannolikheten för en individ att utföra fysisk aktivitet. Tvärt om visade 

socialt stöd via mediekanaler såsom TV, radio och tidningar en ökad sannolikhet för 

att personer skulle vara inaktiva (Ståhl et al. 2001). Detta kan tyckas strida mot tesen 

för denna uppsats, då sociala medier kan liknas vid de medier som beskrivs i ovan 

nämnda undersökning (Ståhl et al. 2001). Däremot skiljer sig de två 

informationskanalerna åt markant vad gäller avsändare. Traditionell media, 

exempelvis TV, radio och tidningar, har yrkesmässiga journalister som avsändare, 

medan den information som delas via sociala medier och som syftas till i denna studie 
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har privatpersoner som avsändare. Det sistnämnda skapar alltså en typ av jämlik basis 

mellan mottagare och avsändare, medan det förra inbegriper en annan slags 

förhållning mellan mottagare och avsändare. I traditionell media har avsändaren andra 

motiv och auktoriteter som styr innehållet för kanalen till skillnad från en 

privatperson som delar innehåll i sociala medier. Därför finns det anledning till att 

skilja på de två och inte låta detta försvaga tesen för denna uppsats. 

 

Ytterligare en undersökning, utförd av Yu et al. (2011), baserad på en empirisk 

granskning av det sociala stödets betydelse för fysisk aktivitet visar på liknande 

resultat som ovan nämnda rapporter. Yu et al. (2011) utförde sin studie i 40 

försummade områden i London och fann att ett ökat socialt stöd från vänner eller 

grannar bidrog till ett ökat engagemang i fysisk aktivitet (Yu et al., 2011). Däremot 

fann Yu et al. (2011) att en individs påverkan från sin familj kan ha såväl positiv som 

negativ effekt på regelbundenheten av en personens fysiska aktivitet (Yu, et al. 2011).  

 

Baumer et al. (2012) undersökte hur social medvetenhet av människors träning och 

hälsa kan påverka eller motivera andra människor till att förbättra sin egen hälsa. 

Träningsprogram och träningsapplikationer är ofta utformade för att i huvudsak tala 

om för användaren vad de bör göra, exempelvis genom att ge användaren påminnelser 

om att träna, välja sundare matvaror, etc. (Baumer et al., 2012). Baumer et al. (2012) 

ämnade därför studera om ett program som tillåter användarna att själva bedöma vad 

som är hälsa och hälsosamt kunde ha en positiv inverkan på personers hälsa (Baumer 

et al., 2012). För studien skapades ett program som tillät användarna i två testgrupper 

att dela med sig av sin träning och hälsa i text och bild, samt se andra användares 

texter och bilder (Baumer et al., 2012). 

 

Baumer et al. (2012) testade programmet på två olika grupper. Den ena gruppen 

bestod av 45 nyblivna mammor som använde programmet i två veckor via MMS-

tjänsten på sina mobiltelefoner och via sina datorer. Den andra gruppen bestod av 24 

personer anställda vid Cornell University som använde programmet som applikation 

på sina mobiltelefoner i fyra veckor (Baumer et al., 2012).  

 

Intervjuer med deltagarna i studien visade bland annat på att medvetenheten om vad 

de andra användarna gjorde inspirerade och uppmuntrade deltagarna till såväl 
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hälsosamma som ohälsosamma val (Baumer et al., 2012). Deltagarna medgav att de 

var vaksamma med vilka typer av bilder de delade i programmet då de inte ville ge en 

orättvis bild av sig själva, exempelvis undvek de att enbart publicera bilder på 

hälsosam mat då de ville visa att de också äter ohälsosamt då och då (Baumer et al., 

2012). Detta leder till ytterligare en intressant upptäckt som stöder utgångspunkten för 

studien, nämligen att deltagare i studien valde att då och då visa upp ohälsosamma 

matvaror eller beteenden för att visa på att ett unnande då och då för dem som individ 

innebar hälsa (Baumer et al., 2012). Deltagarna visade således på att hälsa och 

hälsosamt är något individuellt som varje individ formar för sig själv (Baumer et al., 

2012).   

 

Vidare kunde Baumer et al. (2012) av sin studie rapportera att deltagare medgav att de 

kände ett ansvar att vara aktiva i programmet på grund av att de var medvetna om att 

övriga deltagare i studien kunde ta del av deras bilder och aktivitet (Baumer et al., 

2012). Deltagarna menade att om de hade använt applikationen på egen hand, utan 

den sociala inblicken, hade de inte känt ett ansvar mot någon att fortsätta utföra och 

dela aktiviteter för sin hälsa (Baumer et al., 2012).  

2.2	  Delande	  av	  information	  via	  sociala	  medier	  

Sociala nätverk har skapat möjligheter för personer att dela med sig av information i 

text- och bildform. Studier har bland annat visat att den typ av bilder som delas, 

skiljer sig åt beroende på vilken social plattform en individ använder (Lin & Faste, 

2012).  

 

Osatuyi (2013) undersökte vilken typ av information personer delar med sig av på 

fem olika typer av sociala medier; sociala nätverk, mikrobloggar, wikis, forum och 

bloggar (Osatuyi, 2013). I studien utforskades fyra möjliga typer av information som 

kunde delas på dessa sociala medier; privat eller känslig information, sensationell 

information, politisk information och vardaglig eller slumpartad information (Osatuyi, 

2013). Granskningen baseras på en digital enkätundersökning som skickades ut till 

200 collegestudenter (Osatuyi, 2013).  

 

Osatuyi (2013) rapporterar att användare delar med sig av olika typer av information 

beroende på vilket socialt medium de delar informationen på (Osatuyi, 2013). Vidare 
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delar personer med sig av information i sociala medier för att känna en förening med 

andra människor, samt för att utöka sin sociala krets (Osatuyi, 2013).  

 

Resultatet av Osatuyis (2013) undersökning visar att deltagarna anser det mycket 

osannolikt att de skulle dela med sig av personlig eller känslig information på någon 

av de fem sociala medierna som undersöktes i studien (Osatuyi, 2013). Dessutom 

visade studien att sociala nätverkssidor samt mikrobloggar var de vanligaste 

verktygen för att dela med sig av vardaglig eller slumpartad information (Osatuyi, 

2013). Vidare angavs forum och bloggar som de vanligaste verktygen för att dela 

ämnesspecifik information, eftersom dessa kanaler har prenumeranter som riktar sig 

till specifika kategorier av innehåll (Osatuyi, 2013).   

 

Lee & Ma (2012) utförde en enkätundersökning med 203 svaranden för att undersöka 

vad informationssökande, socialiserande, tidigare erfarenheter av delning via sociala 

medier, underhållning och sökande efter högre status har för påverkan på den avsikt 

som personer har med att dela med sig av nyheter i sociala medier (Lee & Ma, 2012). 

Studien visade att informationssökande, socialiserande, sökande efter högre status 

samt tidigare erfarenhet av delning via sociala medier hade en positiv koppling till 

den avsikt en person har med att dela med sig av nyheter via sociala medier (Lee & 

Ma, 2012).  

2.3	  Paul	  Dourish	  och	  Embodied	  Interaction	  

Paul Dourish forskning är i huvudsak fokuserad på människa-datorinteraktion (MDI) 

och computer-supported cooperative work (CSCW) (Dourish, n.d.), på svenska 

datorstött samarbete (ComputerSweden, n.d). Dourish grundade termen Embodied 

Interaction, på svenska Kroppslig Interaktion, i sina studier inom människa-

datorinteraktion. Termen används för att beskriva interaktionsdesign ur ett kroppsligt, 

socialt, kulturellt, kognitivt och experimentellt perspektiv (Dourish, n.d.). Embodied 

Interaction grundar sig på fenomenologi som är en teori för att beskriva saker och 

ting, exempelvis individer, så som de är i stunden, utan hänsyn till tidigare 

erfarenheter eller kunskap (Egidius, n.d.). 
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Den kroppsliga gestaltningen är relevant då de användare som syftas till i denna 

studie använder sig av sociala medier för att i text och bild kroppsligt gestalta sig 

själva och sin livsstil.  

 

Genom Embodied Interaction menar forskare att teknologin inte är det som innehåller 

mening för användaren, det är alltså inte i designen av ett visst tekniskt system i sig 

som innebörd för användaren skapas (Dourish, 2001). Med Embodied Interaction 

förklarar Dourish (2001) att användaren är den som skapar mening. Denna teori syftar 

också till att användare skapar betydelse för sitt användande genom sin interaktion 

med andra användare i ett tekniskt system (Dourish, 2001).  

 

I förhållande till det som undersökts i detta arbete är den mobila applikationen 

Instagram ett exempel på just Embodied Interaction. Användare av Instagram har 

funnit en rad olika användningsområden för applikationen, många av vilka sannolikt 

inte övervägdes vid design av applikationen. Användarna har således skapat nya 

möjligheter och användningsområden för Instagram, utifrån deras egna önskemål och 

behov. 

 

Vidare förklarar Dourish (2004) att med Embodied Interaction ses kontext och 

aktivitet som något som ömsesidigt skapas. Innebörden för användandet av ett visst 

system skapas alltså i själva användandet av systemet, samt i interaktionen mellan 

flera användare av ett system (Dourish, 2004). Kontexten spelar alltså en roll i 

interaktionen med systemet och mellan användare. I det fall som har studerats i detta 

arbete är just kontexten som Dourish (2004) nämner aktuell på så sätt att användare 

exempelvis fotograferar sina träningsrutiner när de befinner sig på gymmet. Dessa 

bilder delas sedan exempelvis på Instagram eller Facebook. Interaktionen mellan 

användare sker därefter i kommentarsfält eller via likes på publicerat material. Denna 

aktivitet, från start till slut och med andra användare involverade, skapar således en 

betydelse för användaren som har publicerat materialet.  

2.4	  Sammanfattning	  

Den tidigare forskningen som presenteras i detta arbete tyder dels på att personer är 

mer benägna att utföra fysisk aktivitet om de har ett starkt socialt stöd. Vidare är det 

tydligt av tidigare forskning att en öppen medvetenhet i sociala sammanhang 
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kopplade till träning och hälsa kan uppmuntra personer till att utföra aktiviteter som är 

fördelaktiga för sin hälsa (Baumer et al., 2013). Den öppna medvetenheten ger 

individer en känsla av ansvar gentemot övriga deltagare i det sociala sammanhanget 

(Baumer et al., 2013).  

 

Personer delar olika typer av information beroende på vilket socialt medium individen 

i fråga använder sig av (Osatuyi, 2013). Personlig eller känslig information delas inte 

i sociala medier (Osatuyi, 2013). Vidare tyder tidigare forskning på att delning av 

nyheter i sociala medier påverkas av om en person söker högre status, söker 

information, avser att socialisera, eller har tidigare erfarenhet av att dela med sig av 

information via sociala medier (Lee & Ma, 2012).   

 

Embodied Interaction eller Kroppslig Interaktion är en teori som bland annat förklarar 

fysiska förhållanden inom interaktionsdesign (Dourish, 2001). I denna studie är det 

framförallt idéerna om hur användare skapar personlig mening för ett visst system i 

användandet av systemet, samt i interaktionen med andra användare i systemet som i 

huvudsak är intressant (Dourish, 2001). Vidare är det just den kroppsliga 

gestaltningen, att uppfatta saker och ting så som de är (Egidius, n.d.), som är 

intressant för denna studie eftersom de individer som syftas till i denna undersökning i 

huvudsak använder sig av sociala medier för att gestalta sin egen person i text och 

bild.   
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3.	  Metod	  

Denna studie grundas dels på en kvantitativ enkätundersökning, som utfördes som en 

slags förstudie till arbetet, samt strukturerade och semi-strukturerade intervjuer. Val 

av metod för de kvalitativa intervjuerna baserades på huruvida intervjupersonen i 

fråga var tillgänglig för ett personligt möte eller inte.  

3.1	  Kvantitativ	  enkätundersökning	  

Kvantitativa enkätundersökningar kan fungera som metod för att få fram mer 

information om det ämne som studeras, exempelvis för att samla stoff till senare 

djupintervjuer (Bell, 2000, s.103), vilket varit syftet med enkätundersökningen som 

utförts i detta arbete. 

 

Upplägget för enkätundersökningen var följande: frågorna var konstruerade som 

alternativfrågor, kategorifrågor eller öppna frågor som tillät respondenten att skriva 

sitt svar utan att vara begränsad av specifika svarsalternativ eller antal tecken (Bell 

2000, s.104). Där flera svarsalternativ var möjliga på en fråga användes kryssrutor 

som tillät respondenten att kryssa i alla de alternativ som passade in som svar på 

frågan. För att få utförligare information hade några av frågorna följdfrågor, om 

respondenten svarade jakande på en fråga skickades de vidare till följdfrågan. Svarade 

respondenten däremot nekande på frågan skickades de istället förbi följdfrågan och 

direkt till nästföljande fråga. Sista frågan i enkäten var en öppen fråga som gav 

respondenten möjlighet att lämna övriga kommentarer på ämnet i valfri textmängd. 

Detta för att möjliggöra för respondenter med erfarenhet av forskningsämnet att ge 

ytterligare information på ämnet, utöver det som täcktes av enkätfrågorna. 

 

Enkätundersökningar har sina för- och nackdelar. Framförallt är det formulerandet av 

frågorna som kan skapa problem vid enkätundersökningar. Ord kan ha olika mening 

för olika personer, därför är det viktigt att noga formulera frågorna så att de inte 

misstolkas av respondenterna (Bell 2000, s.105). För att i mesta möjliga mån 

motverka förvirring eller misstolkning av frågorna i enkätundersökningen finslipades 

frågorna i flera vändor med hjälp av handledaren för denna uppsats innan den 

slutgiltiga versionen av frågorna publicerades och enkätundersökningen 
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distribuerades till respondenterna. På de frågor där oklarheter kunde ske skrevs även 

en kort förklarande eller exemplifierande text för att respondenterna skulle förstå 

vilken typ av information det var som efterfrågades. Vilka av frågorna som hade en 

illustrerande text framgår i sin helhet av bilagan till denna uppsats (se bilaga 1). 

 

Enkätundersökningen utfördes digitalt och skapades med verktyget Google Drive. 

Frågorna fördelades på var sin sida av enkäten, respondenterna klickade således 

vidare till en ny sida för varje fråga. Denna form användes för att kunna skapa 

följdfrågor och möjliggöra för att skicka vidare en respondent till en viss följdfråga 

beroende på hur de svarat på en tidigare fråga. Detta istället för att alla respondenter 

skulle skickas vidare till en följdfråga som inte var av relevans för alla svaranden.  

 

Länken till den digitala enkäten distribuerades bland annat via de sociala medierna 

Facebook och Twitter, direkt via e-post till personer som bloggar om träning och 

hälsa, samt genom publicering på en träningsblogg som skrivs av en personlig tränare. 

Detta för att nå ut till personer som till någon grad använder sig av sociala medier. 

 

Enkätundersökningen spreds via Facebook genom att länken till den digitala enkäten 

publicerades på forskningsledarens privata Facebook-sida, med uppmuntran att delta i 

enkätundersökningen. Forskningsledaren hade vid publiceringstillfället 307 vänner på 

Facebook.  

 

Länken till enkätundersökningen publicerades även på Twitter, på forskningsledarens 

privata konto med uppmuntran om att delta. Forskningsledaren hade vid 

publiceringstillfället 138 följare på Twitter. Det är dock svårt att bedöma en 

totalsumma för hur många personer som enkäten har disponerats till via dessa kanaler. 

Detta på grund av att länken till enkätundersökningen, som publicerades på Facebook 

och Twitter, på båda dessa kanaler delades vidare av andra användare. Med anledning 

av detta fanns länken alltså publik för fler personer än de som var direkt associerade 

till forskningsledaren. Vidare är Twitter ett publikt forum, vilket innebär att fler 

personer än enbart de som följer forskningsledarens Twitterkonto kan ha fått tillgång 

till enkätundersökningen. 
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Enkäten skickades även ut per e-post till specifikt utvalda personer som kontaktades 

för att de offentligt använder sig av Instagram som verktyg för att nå ut med 

information om sin träning och hälsa.  

 

Vidare kontaktades personer via e-post som bloggar om träning och hälsa via 

hemsidorna Shapemeup.se, som utger sig för att var Nordens bästa träningsportal 

(Shapemeup.com, n.d.), samt Myshowroom.se, som kategoriserar sina bloggar och har 

en omfattande kategori av fitnessbloggar. Totalt kontaktades 24 personer som skriver 

träningsbloggar per e-post, med en beskrivning av och länk till enkätundersökningen. 

Enkätundersökningen publicerades även i ett blogginlägg på en blogg skriven av en 

personlig tränare som har bloggat om träning och hälsa sedan 2010.  

 

Frågorna som ställdes i enkätundersökningen finns tillgängliga i sin helhet som bilaga 

till denna rapport (se bilaga 1). De övergripande frågorna och ämnen som berördes i 

undersökningen är följande: 

 

• Har du någon gång sökt motivation till träning och hälsa via sociala medier?  

• Har du någon gång delat med dig av din träning och hälsa via sociala medier? 

• Vilka sociala medier anser du är mest användbara för att finna motivation till 

din träning och hälsa? 

• Vilka sociala medier anser du är mest användbara för att själv dela med dig av 

din träning och hälsa? 

• Har du någon gång känt att du har fått uppmuntran för din träning och hälsa 

från andra personer via sociala medier?  

• Har du någon gång motiverats till att träna eller leva sundare till följd av 

tränings- och hälsorelaterade inlägg som du har sett i sociala medier?   

 

Som framgår av ovanstående frågor ämnade frågorna samla in information om 

huruvida respondenterna delar med sig av sin egen träning och hälsa via sociala 

medier, samt om de söker inspiration eller motivation till sin träning och hälsa via 

sociala medier. Enkätundersökningen ämnade även få information om den inspiration 

eller motivation för träning och hälsa som respondenterna sökt sig till via sociala 

medier har gett dem den motivation de anser sig behöva för att leva sundare. 
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Enkätundersökningen fanns tillgänglig för respondenterna att besvara under en vecka 

i början på november 2013. Onsdag kl.14.00 till och med nästföljande onsdag 

kl.17.00. Därefter stängdes enkätundersökningen för vidare sammanställning av 

datainsamlingen. 

 

Resultatet av enkätundersökningen gav övergripande information om det ämne som 

har studerats i detta arbete. Datainsamlingen från enkätundersökningen kunde därefter 

fungera som ett stöd för senare kvalitativa intervjuer. De kvalitativa intervjuerna 

möjliggjorde dock för mer ingående och öppna frågor, med möjlighet till följdfrågor. 

3.2	  Semi-‐strukturerad	  och	  strukturerad	  intervjuform	  

De kvalitativa intervjuer som utfördes i detta arbete var ämnade att vara den 

huvudsakliga metoden för studien. Intervjuerna genomfördes på olika sätt beroende 

på intervjupersonernas tillgänglighet. Om intervjupersonerna var tillgängliga för 

personlig intervju bokades personliga möten för intervju. Vid för omfattande 

geografiska avstånd eller då andra hinder omöjliggjorde ett personligt möte utfördes 

intervjuerna per e-post. Intervjuerna anpassades för att vara lämpliga för 

intervjusituationen. 

 

De intervjuer som utfördes i person har välkomnat möjligheten för att ställa 

följdfrågor, således har den semi-strukturerade intervjuformen tillämpats, vilket 

innebär att vissa frågor har varit förutbestämda samtidigt som utrymme har lämnats 

för respondenten att tala kring en fråga eller ett visst ämne och låta sina tankar flöda 

fritt (Bell 2000, s.122). Denna intervjuform har fördelen att den kan ge värdefull 

information som inte täcks av de förbestämda intervjufrågorna (Bell 2000 s.122). 

Eventuella spår som forskningsledaren inte själv uppskattat kan komma fram av 

denna typ av intervjuform. Respondenten, som är en expert på ämnet, får fritt dela 

med sig av sin kunskap (Bell 2000, s.122).  

 

Personerna som intervjuades för de kvalitativa intervjuerna kontaktades specifikt för 

att de använder sig av sina konton på sociala medier såsom Instagram och bloggar för 

att förmedla sin träning och hälsa. 
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Totalt genomfördes 6 kvalitativa intervjuer. Tre kvinnor och tre män valdes ut för 

utförandet av kvalitativa intervjuer. I den mån det var möjligt bokades ett personligt 

möte in för intervju. Av varierande anledningar var fysiska möten inte möjliga vid 

alla intervjuer, i dessa fall gjordes intervjuerna per e-post och den strukturerade 

intervjuformen tillämpades. En strukturerad intervju innebär att frågorna är 

förbestämda (Bell 2000, s. 120) och i detta fall fylldes svar i av informanterna som 

återkom med sina svar via e-post. 

 

Frågorna som ställdes i intervjuerna finns i sin helhet som bilaga till denna studie (se 

bilaga 2).   

3.3	  Analys	  av	  datainsamling	  

Det insamlade materialet från enkätundersökningen och de kvalitativa intervjuerna 

analyserades i förhållande till tidigare forskning och teorier som ligger till grund för 

denna studie. Enkätundersökningens resultat sammanställdes med hjälp av det 

inbyggda verktyget i Google Drive som möjliggör för att snabbt få totalsummor på 

enkätsvar med tillhörande grafiska diagram.  

De kvalitativa intervjuerna utfördes efter enkätundersökningen var avslutad och 

sammanställd. Svaren på de öppna frågorna i enkätundersökningen kunde således ge 

inspiration till de frågor som ställdes i de senare kvalitativa intervjuerna. Detta 

möjliggjorde också för en jämförelse mellan enkätundersökningens svar och den mer 

utförliga information som kunde fås via de kvalitativa intervjuerna. 

3.4	  Metodkritik	  

Viss kritik kan riktas till det tillvägagångssätt som användes för distribuering av 

enkätundersökningen. Fördelning av enkäten via sociala medier och bloggar kan 

tyckas något okontrollerat. Tillvägagångssättet medför en oklarhet i hur många 

personer totalt som i slutändan har fått tillgång till enkätundersökningen. Syftet med 

att sprida enkäten via sociala medier och bloggar var att nå ut till så många användare 

av sociala medier som möjligt. Dessutom valdes träningsbloggar specifikt ut för att nå 

ut till personer som engagerar sig i träning och hälsa inom sociala medier och bloggar.  
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Två av de personer som intervjuades för denna studie var bekanta med intervjuaren. 

Förhållandet mellan informanten och intervjuaren i dessa fall kan således haft en 

påverkan på hur informanterna svarade på frågorna. Exempelvis kan det finnas 

anledning att fundera över om informanterna på något sätt förändrade sina svar i ett 

försök att tillfredsställa intervjuaren. Vidare kan informanterna i dessa fall haft 

anledning att undanhålla information i känsliga frågor om de var obekväma med att 

inte vara anonyma för intervjuaren. Den begränsade tidsramen för denna studie var 

avgörande för beslutet att kontakta dessa informanter trots ovanstående risk för 

skevhet. Eventuell bias har tagits i beaktning vid analys av de kvalitativa intervjuerna.  

 

Ytterligare en kritik som kan riktas mot tillvägagångssättet vid de kvalitativa 

intervjuerna är att de inte spelades in. Intervjupersonernas svar antecknades direkt i 

dator av intervjuaren för att sedan, direkt efter intervju, renskrivas då informationen 

fortfarande fanns färskt i minnet. Denna metod bedömdes som fördelaktig då 

alternativet att spela in respektive intervju skulle innebära minst fyra gånger så 

mycket tid per intervju till transkribering av respektive intervju (Jonsson, 2013). Inom 

tidsramen för detta arbete beslutades därför att anteckningar skulle föras direkt vid 

intervjun. För att undvika att svar inte hann antecknas var intervjuaren noggrann med 

att, vid ohörda svar, be intervjupersonen upprepa sitt uttalande eller be dem pausa för 

att ge intervjuaren tid till anteckning. Således bedöms den uteblivna inspelningen av 

intervjuerna inte haft nämnvärd påverkan på resultatet av detta arbete. 
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4.	  Resultat	  

4.1	  Enkätundersökning	  

Enkätundersökningen utförd i denna studie hade totalt 79 svaranden under den vecka 

som undersökningen fanns tillgänglig och öppen för datainsamling. Av de 79 

svarande var 60 kvinnor (76 procent) och 19 män (24 procent). Åldersfördelningen 

var centrerad kring åldrarna 21 år till och med 31 år, med 64 svaranden (81 procent) 

inom detta åldersspann. 6 personer (8 procent) av svaranden var 20 år eller yngre och 

resterande 9 personer (11 procent) var över 31 år. 

 

Av de 79 svaranden angav 69 personer (87 procent) att de är engagerade i sin träning 

och hälsa (se fig. 1). 66 svaranden (84 procent) angav att de någon gång har sökt 

motivation till sin träning och hälsa via sociala medier (se fig. 2). 

 

 
Fig. 1 Är du engagerad i din träning och hälsa? 
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Fig. 2 Har du någon gång sökt motivation till träning och hälsa via sociala medier? 

 

Av de personer som angav att de någon gång har delat med sig av sin egen träning 

och hälsa via sociala medier (45 svaranden, 57 procent, se fig. 3) varierade 

anledningarna till detta. I det öppna svarsfältet angav respondenterna mest frekvent 

anledningarna; att motivera andra, stolthet, att skryta eller ”visa att jag har varit 

duktig”, kontakt med likasinnade, samt att motivera, peppa eller inspirera sig själv. 

Även ”logga mina resultat”, ”för att det är kul” samt ”för att få bekräftelse”, angavs 

som anledningar till att dela sin träning och hälsa via sociala medier. 

 
Fig. 3 Har du någon gång delat med dig av din träning och hälsa via sociala medier? 

 

Instagram angavs av de allra flesta (39 personer, 33 procent) som mest användbara 

sociala medium för att finna motivation till sin egen träning och hälsa, följt av ”annat” 
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(34 personer, 29 procent) och Facebook (20 personer, 17 procent). I kategorin ”annat” 

angav de flesta svaranden bloggar som mest användbara medium för att få motivation 

till sin egen träning och hälsa.  

 

 
Fig. 4 Vilka av följande sociala medier anser du är mest användbara för att finna 

motivation till din träning och hälsa? 

	  

Instagram angavs också som mest användbara sociala medium för att själv dela med 

sig av sin träning och hälsa. 35 svaranden (32 procent) angav Instagram som mest 

användbara sociala medium i detta syfte, följt av 25 personer (23 procent) som angav 

”Inget av ovanstående”, 21 personer (19 procent) som angav Facebook samt 19 

personer (18 procent) som angav ”annat”. Av de respondenter som valt kategorin 

”annat” angav även här de allra flesta bloggar som det mest lämpade för delandet av 

sin egen träning och hälsa. Två av dessa respondenter angav Tumblr, likaså angav två 

personer Reddit som lämpliga medier för att dela med sig av sin egen träning och 

hälsa.  
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Fig. 5 Vilka av följande sociala medier anser du är mest användbara för att själv dela 

med dig av din träning och hälsa? 

	  

46 svaranden (58 procent) angav att de någon gång har känt att de har fått uppmuntran 

för sin träning och hälsa från andra personer via sociala medier. 

 

Fig. 6 Har du någon gång känt att du har fått uppmuntran för din träning och hälsa 

från andra personer via sociala medier? 

	  

Som exempel på hur denna uppmuntran har yttrat sig angav de allra flesta i det öppna 

kommentarsfältet uppmuntrande eller positiva kommentarer som anledning. Även 
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”likes” nämndes i det öppna kommentarsfältet som en faktor till att respondenterna 

har känt uppmuntran till sin träning och hälsa från andra, via sociala medier. Fyra 

personer nämnde bilder på vältränade personer, likaså angav 4 personer träningstips 

som anledning till att de har känt att de har fått uppmuntran från andra till sin träning 

och hälsa. Denna fråga visade sig dock något problematisk då 7 av de svarande inte 

angav en konkret anledning till hur de har känt uppmuntran utan lämnade svar såsom: 

”Stolthet och motivation till att fortsätta mot mina mål”, ”det får mig att vilja 

fortsätta”, ”jag blir så klart glad och motiverad att fortsätta” samt ”… uppmuntrad 

genom andras träning och hälsa”. Detta är alltså problematiskt då det inte av svaren 

går att tyda vad det är som uppmuntrar dessa personer till att vilja fortsätta med sin 

träning och hälsa eller vad det är hos andra som har uppmuntrat dem. 

 

På frågan ”Har du någon gång motiverats till att träna eller leva sundare till följd av 

tränings- eller hälsorelaterade inlägg som du har sett i sociala medier?” svarade 52 

personer (66 procent) ja, 15 personer (19 procent) nej och 12 personer (15 procent) 

vet ej (se fig. 7). 

 

Fig. 7 Har du någon gång motiverats till att träna eller leva sundare till följd av 

tränings- och hälsorelaterade inlägg som du har sett i sociala medier?  

 

På den sista frågan, en öppen fråga som tillät respondenterna att lämna övriga 

kommentarer, var det framförallt kommentarer där åsikter och bekymmer rörande de 

negativa aspekterna i att dela träning och hälsa via sociala medier som stack ut. 
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Exempelvis skrev en respondent: ”Tycker dock att det har blivit för mycket 

kroppsbilder på sociala medier. Unga tjejer som är väldigt magra som peppar 

varandra att gå ner i fettvikt och hävdar strong is the new skinny…”. Ytterligare en av 

respondenterna skrev: ”Jag är JÄTTETRÖTT på att bli pumpad med reklam och 

information om träning via sociala medier. Det är skuldbeläggande och ger folk mål 

som i mångt och mycket är orealistiska och ohälsosamma.” En tredje respondent 

kommenterade: ”Så länge man kan hålla uppdateringarna om träning via sociala 

medier på en sund och hälsosam nivå tycker jag att det är upplyftande och 

inspirerande.” En fjärde respondent skrev: ”… man måste som läsare lära sig att sålla 

bland alla dessa [tränings- och hälsobloggar] för det finns dessvärre många bloggar 

där ute som kanske inte tränar av rätt anledning …” 

4.2	  Kvalitativ	  intervju:	  Informant	  1	  

Informant ett är en 30-årig kvinna som aktivt upprätthåller en hälsosam livsstil. 

Intervjun genomfördes vid ett fysiskt möte. 

 

Informanten springer 3 till 4 gånger i veckan samt tränar på gym. Hon lägger också 

ned tid på att laga egen mat. Då och då använder sig informanten av sociala medier 

för att förmedla sin träning och hälsa. Hon använder i första hand Instagram i detta 

syfte, men har ibland också använt sig av Facebook och blogg till att berätta om sin 

träning.  

 

Informanten berättade att hon dagligen ägnar tid till att läsa om och titta på bilder på 

träning och hälsa. Hon följer träningsinriktade användare på Instagram, läser 

träningsbloggar och är med i grupper på Facebook såsom löpargrupper eller 

träningsgrupper som bidrar med inspiration, bilder, och utmaningar samt bilder och 

inlägg från personer som berättar om vad de har utfört för träning eller utmaning. 

 

Det är framförallt via Instagram som informanten har funnit inspiration till sin egen 

träning och hälsa. Informanten söker regelbundet inspiration via Instagram genom att 

exempelvis gå in på olika hashtags på ämnet. Informanten förklarade att det 

framförallt är andra personers hängivenhet till träningen samt inspiration till nya 

träningsövningar som gör att materialet hon tar del av via sociala medier, såsom 

Instagram, sporrar henne. 
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”Kan de lägga undan tid [till träning och hälsa] så kan jag, kan de prestera så 

kan jag. Sedan så kan man få inspiration till att göra något nytt, någon ny 

övning som man inte gjort förut.”  

 

Informanten delar med sig av sin egen träning och hälsa via sociala medier. Hon 

använder sig framförallt av Instagram och Facebook i detta syfte. Vid tillfället för 

intervjun hade informanten 88 följare på Instagram. Informanten berättade att hennes 

syfte med att dela denna typ av information via sociala medier bland annat är för att 

se eller bokföra sin egen utveckling, hon medgav dock att delandet har ett tvåfaldigt 

syfte.  

 

”Det är lite som en dubbelgrej, att lägga ut en grej för att inspirera andra, 

men av likes och kommentarer så blir man peppad och motiverad själv.” 

 

Vidare berättade informanten att hon anser att Instagram är det lämpligaste sociala 

mediet för att dela med sig av sin träning och hälsa. 

 

”För att man har en bild och ett kort budskap. Det är kort och koncist, och 

vem som helst kan läsa igenom det utan att det tar tio år. Blogginlägg kan 

skrivas långt och utförligt, men Instagram är kort och koncist. Det är inget 

mellansnack.” 

 

Gällande de tekniska aspekterna av fotoapplikationen Instagram förklarade 

informanten att det framförallt är möjligheten att lägga på fotofilter på sina bilder som 

gör applikationen särskilt fördelaktig.  

 

”Man kan lägga på filter så att man ser lite snyggare ut, med skuggor och 

kontrast och så. Tänk ifall hela livet kunde vara i Lo-Fi.” 

 

Informanten medgav att hon känner att hon fått mycket uppmuntran för sin träning via 

sociala medier. Informanten får snälla kommentarer på inlägg hon gör om sin träning 

och hälsa. Hon ansåg också att de kommentarer hon får på sina inlägg om sin träning 
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och hälsa i sociala medier är sådana uttalanden som personer aldrig säger till henne 

vid fysiska möten.  

 

Informanten berättade också att hon sett hur vänner och bekanta har inspirerats till att 

själva förändra sin livsstil och börja träna eller leva sundare, till följd av de inlägg 

informanten har publicerat via sociala medier. Hon medgav att det är sedan hon 

började dela med sig av sin träning och hälsa via sociala medier som vänner och 

bekanta har börjat prata om just träning och hälsa och hört av sig till henne på ämnet.   

 

”De ringer och säger att det här är tack vare dig, du inspirerar mig! Det är 

egentligen det bästa kvittot man kan få, att det inte bara är för egot utan att 

det faktiskt kan hjälpa någon annan.” 

 

Informanten ansåg att innan Instagram började användas som en kanal för att berätta 

om sin träning och hälsa så tog personer inte tag i sin hälsa.  

 

”Jag tror att det är för att de ser att man får feedback på det, de har också 

börjat lägga upp sin träning och hälsa på sociala medier nu.” 

 

Informanten har inte känt av några negativa effekter av sitt delande av sin träning och 

hälsa via sociala medier. Däremot ansåg hon att det ibland kan vara ett vågspel om 

hon ska publicera något via sociala medier eller inte.  

 

”Jag ser mig inte som en person som visar upp mig själv, men nu börjar jag få 

muskler och för att visa det så måste man väl lägga upp en bild på sig själv i 

sport-bh. Då tänker jag att va fan är inte det här lite hej jag är arton år?”  

 

Informanten förklarade att det som gör att hon fortsätter att förmedla sin träning och 

hälsa via sociala medier, det som förhindrar att det blir enformigt eller att hon tappar 

intresse för det, är att hon hela tiden sätter nya mål för sig själv. Målen i sig medgav 

hon att hon inte alltid berättar om i sociala medier, det är snarare resultatet som hon är 

intresserad av att berätta om och dela i sociala medier.  



Christina Eriksson “En sund livsstil med sociala medier” 

 

28 

4.3	  Kvalitativ	  intervju:	  informant	  2	  

Informant två är en 26-årig kvinna med 22 års träningsbakgrund inom 

truppgymnastik, friidrott, gym och löpning. Hon arbetar som personlig tränare sedan 

7 år tillbaka. Intervjun genomfördes skriftligt via e-post. Informanten fick frågorna 

skickade till sig och återkom med sina skrivna svar inom fem dagar. 

 

Informanten är uppvuxen i en familj där träning och hälsa tillsammans med en sund 

livsstil legat i fokus. Hon förklarade att hon dagligen läser tidningar, böcker och 

bloggar samt tittar på bilder och filmer om träning och hälsa.  

 

”Jag finner stort intresse av detta för att hela tiden utvecklas och bygga på 

kunskap hos mig själv! Jag vill hela tiden utvecklas och komma längre med 

mitt jobb tillsammans med mig själv och slukar i mig allt jag kommer över 

inom träning och hälsa.” 

 

Informanten angav sociala medier som ett viktigt verktyg för henne, som hon ser som 

en stor källa för sin utveckling inom träning och hälsa. Hon berättade att hon dagligen 

letar inspiration genom träningsbloggar, Instagram med inriktning på träning och 

hälsa, samt delar med sig av sin egen träning och hälsa via Instagram, Facebook och 

blogg. Vid tillfället för intervjun hade informanten 8 356 följare på Instagram. Även 

inspirations- eller motivationsfilmer på YouTube anger hon som ett medium av stort 

intresse. 

 

”Jag är en daglig användare av dessa sociala medier … Det är ett verktyg till 

att växa i mig själv som personlig tränare, men även att nå ut till flera 

människor och även där utveckla och motivera dom.” 

 

Informanten berättade att den information hon tar del av via text och bild på sociala 

medier har motiverat och inspirerat henne till att aldrig ge upp på sig själv. 

 

”Jag hade aldrig kommit så långt som jag gjort idag utan motivation och 

inspiration genom andra människor som har hjärta i det de gör. Styrkan, 
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energin och glädjen till dig själv och livet genom bild, text och film.”  

  

Anledningarna till att informanten själv delar med sig av sin träning och hälsa via 

sociala medier berättade hon beror på att hon vill motivera, inspirera, nå ut och bidra 

med kunskap, utveckling och glädje till så många som möjligt. Informanten berättade 

att hon vill få andra människor att känna glädje och hjärta i det de gör, och i sig 

själva. Genom sina bidrag till sociala medier berättade informanten att hon lyckats nå 

ut till människor i hela världen och i gengäld fått positiv feedback. 

 

Sedan informanten började dela med sig av sin träning och hälsa via sociala medier 

har hennes träning och hälsa förändrats. Hon angav att hon har utvecklats som person, 

och att hon har lärt sig mer om träning, kost och hälsa. Informanten presterar och 

motiveras mot nya mål både på ett personligt plan och i sitt yrke som personlig 

tränare till följd av den tränings- och hälsorelaterad information som hon tar del av 

via sociala medier. 

 

Gällande de kanaler informanten använder sig av i sitt syfte att dela sin träning och 

hälsa angav informanten Instagram, Facebook och blogg som mest användbara. Detta 

för att hon snabbt kan nå ut med information via dessa kanaler och når en bred publik. 

Dessa sociala medier tillåter henne också att förmedla sin träning i text, bild och film. 

Vidare berättade informanten att fördelen med dessa sociala medier ligger i 

kombinationen av att dessa sociala medier tillåter henne att snabbt dela med sig av 

sina resultat och tränings- och kosttips, samt att informationen kan publiceras smidigt 

genom SmartPhone, dator eller iPad. 

 

Informanten får uppmuntran för sin egen träning via sociala medier, genom 

exempelvis feedback från personer som följer henne via sociala medier. Informanten 

har även framgångsrikt motiverat och uppmuntrat andra personer till att leva sundare. 

 

”Med den feedback jag fått via mina sociala medier tillsammans med de 

klienter jag haft online samt offline så kan jag säga med handen på hjärtat att 

jag fått andra till ett sundare liv … det värmer om hjärtat varje dag att kunna 

tillföra något helt fantastiskt genom mitt liv, min träning och mitt arbete som 

personlig tränare tillsammans med sociala medier.” 
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4.4	  Kvalitativ	  intervju:	  informant	  3	  

Informant tre är en heltidsstuderande kvinna i 22 års ålder som har gjort en 

livsstilsförändring och gått ned 32 kg i vikt. Intervjun genomfördes vid ett fysiskt 

möte. 

 

Informanten tränar 6 dagar i veckan, räknar kalorier och försöker utöver det 

upprätthålla en sund livsstil genom att sova tillräckligt och umgås med vänner och 

familj. Informanten uppgav att hon både läser om och tittar på bilder på träning och 

hälsa ofta, samt att hon regelbundet söker efter motivation till sin träning och hälsa 

via sociala medierna Instagram och Facebook. Informanten ansåg att inspirationen 

hon får genom dessa medier ger henne viljan att ge det där lilla extra. Informanten 

medgav också att det motiverar henne de dagar hennes motivation tryter. 

 

”Om man har en dålig dag till exempel så kan man slå upp Instagram, se en 

bild och tänka; ok jag går till gymmet ändå. Det är det som motiverar mig 

bäst.” 

 

Sedan informanten började läsa om och titta på bilder på träning och hälsa via sociala 

medier har hennes träning och hälsa förändrats till det bättre. Informanten berättade 

att hon gått ned 32 kg i vikt och känner att hon funnit sig själv. Livsstilsförändringen 

skedde genom informantens egen vilja men hon medgav att det är inspirationen hon 

funnit genom sociala medier som hållit igång henne.  

 

”I början var jag rädd, jag visste inte hur det skulle gå och det var svårt. Det 

var motivationen jag fick via sociala medier som höll mig igång.” 

 

Informanten delar med sig av sin egen träning och hälsa via framförallt Instagram och 

till viss del även Facebook. Vid tillfället för intervjun hade informanten 584 följare på 

Instagram. Informanten berättade att det framförallt är för att motivera andra som hon 

delar med sig av sin träning och hälsa.  

 

”Det är svårt att gå ned i vikt, via en bild kan man hjälpa någon att gå till 

gymmet. Jag vet själv hur svårt det är.” 
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Vidare förklarade informanten att delandet ger hennes ego ett litet lyft och att hon 

genom sitt delande även har lärt känna många nya människor. Informanten berättade 

också att hon fått mycket ny kunskap om träning och hälsa genom att läsa om det i 

sociala medier. Informanten ansåg att Instagram lämpade sig bäst till syftet att dela 

med sig av sin träning och hälsa. Detta för att informanten på så vis kan lära känna 

personer med samma intresse. Facebook, som informanten också till viss mån 

använder i ovan nämnda syfte, har hennes vänner och bekanta som publik. 

Informanten berättade att det därför inte ger samma utbyte som på Instagram, 

eftersom informantens publik på Facebook inte har lika hög andel tränings- och 

hälsointresserade människor som på Instagram. Gällande de tekniska aspekterna av 

Instagram är det framförallt användandet av hashtags som informanten ser som en 

särskild fördel, vilket möjliggör för informanten att nå ut till fler personer på 

Instagram.  

 

På frågan om informanten upplever att hennes skildring av sin träning och hälsa via 

sociala medier har bidragit till att andra personer har börjat leva sundare svarar 

informanten instämmande. 

  

”Jag har några bekanta och vänner som sagt; ’Nu har vi börjat gå ut och 

springa’ eller ’Jag äter bättre’. Det är jättekul att höra!” 

 

Det som gör att informanten inte tappar intresse för att dela med sig av sin träning och 

hälsa via sociala medier berättar hon beror på att hon har ett mål samt att hennes 

bidrag kan hjälpa och motivera andra personer.  

4.5	  Kvalitativ	  intervju:	  informant	  4	  

Informant fyra är en man i 28 års ålder. Intervjun genomfördes vid ett fysiskt möte. 

 

Informanten upprätthåller en sund livsstil genom att träna regelbundet, undvika att äta 

onyttig mat alltför ofta, samt genom att sysselsätta sig med ett antal hobbys och 

intressen utöver träningen och jobbet.  
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Informanten ägnar regelbundet tid till att läsa om och titta på bilder på träning och 

hälsa via sociala medier. Han följer personer som delar med sig av sin träning och 

hälsa på Instagram, samt är med i grupper på Facebook som är specifikt skapade för 

att diskutera och utbyta erfarenheter kring träning och hälsa. Informanten är särskilt 

intresserad av s.k. ”power lifters” och följer ett antal personer som utövar denna sport 

genom deras YouTube-kanaler och Facebooksidor. 

 

Informanten förklarade också att det är lättare att hålla pågående diskussioner på 

Facebook. Vilket gjort att han fört över vissa längre diskussioner om träning och hälsa 

från kommentarsfälten på Instagram till Facebook, där informanten har startat en 

grupp tillsammans med likasinnade som specifikt är ägnad åt diskussioner kring 

träning och hälsa. 

 

Informanten ansåg däremot att öppet delande av sin träning och hälsa på Facebook 

inte ger lika positiv och relevant respons som på Instagram.   

 

”Missunnsamheten finns kvar på Facebook. Där är det jantelagen som lever 

och frodas. Om någon väljer att kommentera på Instagram är det oftast 

positivt. Och så kommer man i kontakt med folk som har tips och idéer via 

Instagram. Jag upptäckte att folk inte är lika missunnsamma på Instagram. 

Folk kommenterar om de har något positivt att tillägga.” 

 

Vidare förklarade informanten att han inte upplever att han får samma typ av respons 

vid fysiska möten med människor på gymmet som den respons han får på Instagram.  

 

”Det är lite outtalat att man inte ska kritisera folk på gymmet, det är lätt hänt 

att det blir fel eller att folk tar illa upp. Därför får man inte så mycket 

konstruktiv kritik på plats, vilket är något jag saknar, men det får man i 

efterhand om man lagt upp en film eller sitt träningspass på Instagram.” 

   

Informanten nämnde både Instagram och Facebook som de två primära sociala medier 

han använder sig av i syfte att dela med sig av sin egen träning och hälsa, samt för att 

ta del av andras träning och hälsa. Vid tillfället för intervjun hade informanten 1 513 



Christina Eriksson “En sund livsstil med sociala medier” 

 

33 

följare på Instagram, vilket är informantens primära medium för att dela bilder och 

information om sin egen träning och hälsa.  

 

På frågan om de negativa effekter som kan uppstå till följd av delandet av sin träning 

och hälsa via sociala medier berättade informanten att han inte märkt av så mycket 

negativa aspekter på Instagram. Däremot nämnde informanten återigen 

missunnsamheten på Facebook, vilket är anledningen till att han valt att enbart 

diskutera sin träning och hälsa i stängda grupper på Facebook, specifikt riktade till att 

diskutera träning och hälsa.  

 

Gällande de tekniska aspekterna av Instagram nämnde informanten bland annat 

geotaggar och hashtags som framförallt fördelaktiga i applikationen. 

 

”Jag brukar försöka tagga när jag är på mitt gym. Sedan går jag in på 

geotaggen och kollar om jag känner igen någon från gymmet … och om det är 

värt att ge något utbyte däremellan. Det fungerar ju likadant med hashtags 

också. Jag har kommit i kontakt med folk genom att geotagga och vi har bra 

kontakt idag.” 

  

Informanten medgav att han känner att han får uppmuntran för sin träning genom de 

kommentarer och likes han får på Instagram.  

 

”Jag tycker det är kul att man kan få inte bara uppmuntran, utan respons 

ifrån alla typer av träningsmänniskor … Jag har följare som är Amerikanska 

Power Lifters som tävlar, de tycker att det är kul att följa mig även om jag inte 

kommit så jättelångt i min träning i förhållande till dem.” 

 

Informanten berättade också att han upplevt att andra personer i hans omgivning 

börjat leva sundare och träna sedan han började dela med sig av sin träning och hälsa i 

sociala medier. 

 

”Det är väldigt många i min närhet som kanske inte skulle våga ta steget till 

att börja ta träning seriöst eller ens sätta sin fot på ett gym som nu har gjort 

det. Jag har vid flertalet tillfällen träffat upp med folk som jag inte känner för 
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att instruera dem i träningen, inte som tränare men som gymkompis. Jag ger 

dem den kunskap jag sitter på. Det är skitkul om jag kan få någons träning att 

bli bättre än den är. Då får jag tillbaka något av det också.” 

 

Informanten förklarade också att en annan fördel med att publicera sin träning och 

hälsa på Instagram är att han kan använda det som en slags loggbok över sin träning 

för att jämföra resultat.  

 

”Jag har dåligt minne, så det är bra att gå tillbaka och kolla hur bra jag 

gjorde ifrån mig för något år sedan. Ser man resultat tror jag det hjälper folk 

att hålla fast vid träningen.  Just nu jagar jag mest bara styrkesiffror. Men det 

är min träning.” 

4.6	  Kvalitativ	  intervju:	  informant	  5	  

Informant fem är en 23 årig man. Intervjun genomfördes via e-post. Frågorna 

skickades till informanten, som återkom med sina svar inom en vecka. 

 

Informanten upprätthåller en hälsosam livsstil genom att träna och äta bra och 

hälsosam mat, exempelvis väljer han bort all form av onödigt socker, kolhydrater och 

fett samt undviker att dricka alkohol. 

 

Informanten berättade att han dagligen söker mycket inspiration till sin träning och 

hälsa via Instagram och Facebook. Det är framförallt personers målbilder som de 

delat på Instagram och Facebook som fått informanten att bli inspirerad och 

motiverad till att eftersträva samma resultat med sin egen träning.  

 

Informanten delar själv information om sin träning och hälsa via Instagram, Facebook 

och sin egen blogg. Vid tillfället för intervjun hade informanten 3 799 följare på 

Instagram. Informanten berättade att hans syfte med att dela med sig av sin träning 

och hälsa via sociala medier är för att kunna inspirera och motivera andra, såsom de 

gjort för honom. I utbyte mot sitt eget delande av sin träning och hälsa berättade 

informanten att han får feedback, komplimanger samt nya aspekter och tankesätt. 

Informanten medgav också att hans träning och hälsa har förändrats sedan han 

började dela med sig i sociala medier.  
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”Jag har kunnat ta åt mig av kritiken och applicera detta i min träning.” 

 

Vidare förklarade informanten att han anser Instagram, Facebook och träningsbloggar 

som de mest lämpade medierna för att dela med sig av sin träning och hälsa.  

 

”Man kan följa folks träningsvardag och livsstil och kan enkelt läsa om bra 

tips att kunna ta till sig.” 

 

Informanten berättade att han upplevt att delandet av sin egen träning och hälsa via 

sociala medier har uppmuntrat andra personer till att leva sundare.  

 

”Jag har coachat ett antal personer som verkligen fått göra en förändring i 

sin tidigare livsstil och därmed mått bättre och ser bättre ut, fysiskt sett. De 

berättar att de känner sig gladare än någonsin och mår bättre än någonsin. 

Detta är ett magiskt betyg tycker jag.“ 

 

När det gäller de negativa effekterna som kommit till följd av att informanten har 

delat med sig av sin träning och hälsa via sociala medier, medgav informanten att han 

fått mycket negativ kritik och feedback som han dagligen får blunda för. 

 

”Den svenska avundsjukan slår till och folk skriver betydligt mycket mer 

onödiga kommentarer än nödvändigt. Det är oftast personer som knappt 

tränar själva som påpekar att jag gör fel eller beter sig töntigt, utan att 

egentligen ha en aning om vad som krävs för att se ut eller leva som jag gör.” 

 

Trots negativa kommentarer känner sig informanten motiverad till att fortsätta dela 

med sig av sin träning eftersom han även får positiv feedback och komplimanger. 

 

”När folk till exempel berättar för mig att ’När jag ser ut som dig, då är jag 

nöjd med min träning.’ – Bara en sådan sak får mig att le och känna att jag 

faktiskt kan motivera andra till att kämpa lika hårt som jag. Jag är stolt.” 
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4.7	  Kvalitativ	  intervju:	  informant	  6	  

Informant sex är en 27 årig man som upprätthåller en sund livsstil genom att träna 

dagligen och äta sund och proteinrik mat. Intervjun genomfördes via e-post.  

 

Informanten läser dagligen information om träning och hälsa på olika forum samt 

genom att följa andra utövare på Instagram. Informanten angav att han följer personer 

han ser upp till på Instagram och att det motiverar honom genom att det får honom att 

tänka att ”kan de så kan jag”. Sedan informanten började följa dessa tränings- och 

hälsorelaterade publiceringar i sociala medier berättade han att han upplever att han 

har fått bättre form.  

 

Informanten delar också själv med sig av sin träning och hälsa via Instagram. Vid 

tillfället för intervjun hade informanten 8 014 följare på Instagram. Syftet med att dela 

med sig av sin träning och hälsa via sociala medier förklarade informanten är för att 

bli framgångsrik personlig tränare.  

 

”Jag känner att jag inspirerar andra samt bra marknadsföring av min 

produkt.” 

 

Informanten angav Instagram och bloggar som de mest fördelaktiga sociala medierna 

för att dela med sig av sin träning och hälsa. Detta för att han anser att dessa är 

snabba, enkla och personliga kanaler för delandet. Informanten berättade också att 

han har uppmuntrats till sin träning och hälsa genom att han har fått positiva 

kommentarer och fler följare och likes på sitt Instagramkonto, samt att andra har 

börjat leva sundare till följd av hans delande. 

 

Gällande de negativa effekterna av delande av träning och hälsa via sociala medier 

anger informanten press, avundsjuka och misstänksamhet som negativa effekter av 

sitt delande. Däremot förklarade han att han fortsätter att vara motiverad att dela med 

sig av sin träning och hälsa via sociala medier då det marknadsför hans verksamhet 

samt att det har positiv effekt på hans egen träning.  
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5.	  Analys	  och	  diskussion	  

Tidigare forskning har visat att socialt stöd kan hjälpa individer till att leva sundare 

och upprätthålla en fysisk aktivitet (Ståhl et al. 2001; Haughton McNeill et al. 2006; 

Yu et al. 2011; Rovinak et al. 2013). Denna undersökning har studerat om socialt stöd 

genom sociala medier kan ha samma typ av positiv effekt på en individs hälsa som det 

sociala stöd en person får genom sin direkta fysiska omgivning. Den datainsamling 

som ligger till grund för detta arbete har i stor utsträckning visat på en koppling 

mellan att ta del av tränings- och hälsorelaterat material i sociala medier, samt 

delandet av sin egen träning och hälsa via sociala medier, och motivation till att 

upprätthålla en regelbunden träning och god hälsa.  

 

Enkätundersökningen som utfördes i denna studie visade att informanterna söker 

motivation till sin träning och hälsa via sociala medier. De flesta svaranden angav 

Instagram som den mest användbara kanalen i detta syfte. Instagram var även det 

sociala medium som angavs som mest lämpat för att dela med sig av sin egen träning 

och hälsa. De kvalitativa intervjuerna visade på liknande resultat, där samtliga 

informanter nämnde Instagram som särskilt användbart i dessa syften. 

 

Vidare är det bloggar och Facebook som nämns oftast som användbara kanaler för 

såväl inhämtandet av motivation eller information om träning och hälsa, samt 

delandet av sin egen träning och hälsa. Detta i såväl enkätundersökning som 

kvalitativa intervjuer. Just inhämtandet av information om träning och hälsa har i 

tidigare studier visat sig ha en positivt bidragande effekt till upprätthållandet av en 

sund livsstil (Ståhl et al., 2001). Ståhl et al. (2001) fann att personer som innehade 

kunskap om ett visst träningsprogram var mer benägna att upprätthålla eller motiveras 

till att själva utföra fysisk aktivitet. Liknande kan antas att inhämtande av information 

via sociala medier ger individer ny kunskap som kan hjälpa dem i sin träning och 

hälsa och på så sätt motivera dem till att upprätthålla en sund livsstil. 

 

En ökad kunskap kan alltså föreslås vara en faktor till hur personer motiveras. 

Ytterligare motiverande element av just den tränings- och hälsorelaterade information 

som delas eller tas del av via sociala medier är, av denna undersökning att döma, 

bland annat möjligheten att få feedback från likasinnade. En av informanterna som 
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intervjuades i denna undersökning nämnde att han får den typ av feedback han 

behöver i sin träning genom kommentarer på Instagram och Facebook. Vidare 

nämnde en annan informant att hon får mer komplimanger för sin träning och hälsa 

via sociala medier än vid fysiska möten med människor. Två av informanterna i de 

kvalitativa intervjuerna beskrev att vetskapen om att andra individer har utfört träning 

sporrar dem under devisen ”kan de så kan jag”. I övrigt tyder datainsamlingen för 

denna studie även på att jämförandet individer emellan, som möjliggörs av foto- och 

textdelning via sociala medier, är det som motiverar personer till att träna och leva 

sundare. 

 

Tidigare forskning har också visat att individer som för dagbok över sina beteenden 

visar prov på viktnedgång och ökad fysisk aktivitet (Baumer et al., 2012). Att föra 

dagbok av sina tränings- och hälsobeteenden kan liknas vid hur de individer som 

nämns i denna undersökning använder sig av sociala medier. Som exempel kan 

fotoapplikationen Instagram användas som en slags fotodagbok med tillhörande 

textstycken som beskriver en individs regelbundna tränings- och hälsobeteenden. I 

såväl enkätundersökningen som de kvalitativa intervjuerna har informanter nämnt att 

de använder sig av sociala medier så som Instagram och Facebook för att föra 

loggbok över sin träning och hälsa samt för att kartlägga sina resultat och sin 

utveckling. 

 

Dourish (2001) talar om Embodied Interaction och om hur individer skapar sin 

betydelse för ett visst system genom användandet av det och interaktionen med andra 

personer i systemet (Dourish, 2004).  I denna studie är det relevant att ange Instagram 

som ett exempel på ett system där användare har skapat nya möjligheter och 

användningsområden för applikationen. Samtliga personer som intervjuades i denna 

studie använder Instagram i syfte att dela med sig av sin träning och hälsa. De har 

således skapat en personlig betydelse för applikationen. Vidare har dessa personer 

genom sitt delande skapat möjligheter för andra personer att motiveras till att positivt 

förändra sin hälsa. Således har även personer som inte använder sig av applikationen i 

syfte att dela med sig av sin egen träning och hälsa, fått ökad motivation till träning 

och hälsa, förbättrade träningsresultat och förbättrad hälsa. Vilket tyder på att 

användandet av sociala medier, i detta fall med Instagram som exempel, har skapat 

individuell betydelse även för dessa individer. 
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Embodied Interaction (Dourish, 2001) grundas på fenomenologi, vilket är ytterligare 

en intressant aspekt att ta upp i detta sammanhang. De personer som intervjuades i 

denna studie använder sig av bland annat Instagram för att uttrycka sin livsstil, i detta 

fall en livsstil som präglas av träning och hälsa. Individerna gestaltar sig själva i form 

av bilder på bland annat hur deras kropp ser ut, för att exempelvis förmedla en 

kroppslig förändring som skett till följd av träning och hälsosam mat. Det skulle 

förvisso vara möjligt att dela med sig av sin träning och hälsa via sociala medier 

enbart i textform. Denna studie har däremot visat att det framförallt är fotografier som 

används såväl i syfte att dela med sig, som att motiveras till sin egen träning och 

hälsa. Dessa fotografier kan liknas vid hur fenomenologi används för att visa hur 

saker och ting förhåller sig till varandra i verkligheten (Egidius, n.d.). 

 

Samtliga informanter i de kvalitativa intervjuerna hade sett prov på att deras delande 

av sin egen träning och hälsa via sociala medier har uppmuntrat andra personer till att 

anamma en mer hälsosam livsstil, exempelvis att en individ har börjat träna till följd 

av att de sett tränings- och hälsorelaterade inlägg från informanten i fråga. Även 

enkätundersökningen tydde på detta, där en majoritet av svaranden angav att de 

motiverats till att träna eller leva sundare till följd av tränings- och hälsorelaterade 

inlägg som de sett i sociala medier. 

 

Det finns en antydan om att motivation till träning och hälsa som en individ erhåller 

via sociala medier skiljer sig från den motivation som finns att hämta via fysisk 

kontakt med människor på exempelvis en träningsanläggning. Informant fyra berörde 

denna aspekt då han berättade att han inte upplever att han får samma typ av respons 

och feedback på sin träning vid fysiska möten med människor på gymmet, så som han 

får via Instagram. Även informant ett berättade att hon får mer komplimanger via 

sociala medier än vid fysiska möten med människor. Detta föreslår att sociala medier 

så som Instagram möjliggör för och uppmuntrar människor till att dela med sig av 

sina erfarenheter, tips, råd och komplimanger mer frikostigt än vid fysiska möten. 

Vad denna skillnad beror på ligger utanför ramen för detta arbete, men visar likväl på 

en fördel i delandet av träning och hälsa via sociala medier.  

 



Christina Eriksson “En sund livsstil med sociala medier” 

 

40 

Ovan nämndes tidigare forskning som visat på att socialt stöd vid fysiska möten kan 

ge ökad motivation till fysisk aktivitet och hälsa (Ståhl et al., 2001). En intressant 

upptäckt i denna studie gällande denna aspekt är att en av intervjupersonerna 

berättade om hur så kallade geotaggar har skapat möjligheter för honom att bestämma 

fysiska möten med individer han har träffat via sociala medier. Deras kommunikation 

och stöd för varandras träning har alltså påbörjats via sociala medier för att sedan 

utvecklas till att inbegripa även fysiska möten för att utföra träning samt diskutera 

träning och hälsa. I såväl intervjuer som enkätundersökning är det flera informanter 

som nämner att hashtags har ett liknande syfte som geotaggar i att det möjliggör för 

användare att finna relevant material och likasinnade individer att kommunicera med 

om träning och hälsa. Således finns det anledning att påstå att både geotaggar och 

hashtags är två av de tekniska aspekterna av sociala medier som stödjer 

upprätthållandet av en sund livsstil. 

 

En intressant aspekt av denna studie, som är viktig att påpeka, är att även om denna 

undersökning i huvudsak har visat på att delandet och mottagandet av tränings- och 

hälsorelaterat material i sociala medier har en positiv inverkan på personers 

motivation till träning och hälsa, så finns det en antydan också om negativa aspekter i 

detta. I den enkätundersökning som utfördes i denna studie var det flera respondenter 

som i det öppna kommentarsfältet, ämnat för övriga kommentarer, nämnde att 

närvaron av tränings- och hälsorelaterat material i sociala medier kan vara negativt. 

Kommentarerna tydde på att flera av respondenterna upplevde att mycket av det 

tränings- och hälsorelaterade material som delas i sociala medier ger en orealistisk, 

skuldbeläggande och ohälsosam press på i synnerhet unga kvinnor. I framtida 

forskning kan det därför vara intressant att undersöka vilka inlägg i sociala medier 

som upplevs som motiverande respektive ohälsosamt eller negativt hetsande.  
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6.	  Slutsatser	  

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur individer använder sig av sociala 

medier för att upprätthålla en regelbunden träning och hälsa. Datainsamlingen skedde 

dels genom en kvantitativ enkätundersökning samt sex kvalitativa intervjuer. Samtliga 

intervjupersoner delade med sig av sin träning och hälsa via sociala medier, alla 

använde sig i huvudsak av Instagram i detta syfte. Intervjupersonerna hade varierande 

antal följare på sina Instagramkonton, från 88 följare till och med 8 356 följare. 

Oavsett antal följare meddelade samtliga intervjupersoner att delandet av deras 

träning och hälsa via sociala medier har motiverat dem själva samt uppmuntrat andra 

till att anamma och upprätthålla en regelbunden träning och sund livsstil. 

 

Resultatet av denna undersökning har visat prov på att såväl delande av sin egen 

träning och hälsa via sociala medier samt att ta del av andra personers träning och 

hälsa via sociala medier kan ha positiv inverkan på upprätthållandet av en sund 

livsstil. Detta är en möjlighet som i stor utsträckning har skapats av användarna själva 

genom att de har valt att använda sina konton i sociala medier i detta syfte och funnit 

en metod för att motivera sig själva och andra till en sund livsstil. Vidare visar 

resultatet av denna undersökning att socialt stöd för fysisk aktivitet kan ha effekt även 

via sociala medier, där kommunikationen till stor del sker med främlingar i form av 

kommentarer och likes på inlägg. 
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8.	  Bilagor	  

8.1	  Bilaga	  1:	  Enkätfrågor	  

Kön 

• Man 

• Kvinna 

 

Ålder: 

• 20 år eller yngre 

• 21-30 år 

• 31-40 år 

• 41-50 år 

• 51-60 år 

• 61 år eller äldre 

 

Är du engagerad i din träning och hälsa?  

Här menas att du i någon grad regelbundet ägnar tid åt din egen träning och hälsa. 

• Ja 

• Nej 

  

Har du någon gång sökt motivation till träning och hälsa via sociala medier?  

Här menas att du exempelvis har tittat på tränings- och hälsorelaterade bilder på 

Instagram, läst bloggar om träning och hälsa etc.  

• Ja 

• Nej 

 

Har du någon gång delat med dig av din träning och hälsa via sociala medier?  

Här menas exempelvis att du publicerat en bild på när du tränar, berättat om din 

träning i en statusuppdatering, etc.  

• Ja 

• Nej 

 

Om ja, varför har du delat med dig av din träning och hälsa via sociala medier? 
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• Öppet kommentarsfält 

 

Vilka av följande sociala medier anser du är mest användbara för att finna 

motivation till din träning och hälsa? 

• Instagram 

• Facebook 

• Twitter 

• Flickr 

• Pinterest 

• Annat, i så fall vad:  

• Inget av ovanstående 

 

Vilka av följande sociala medier anser du är mest användbara för att själv dela 

med dig av din träning och hälsa? 

• Instagram 

• Facebook 

• Twitter 

• Flickr 

• Pinterest 

• Annat, i så fall vad:  

• Inget av ovanstående 

 

Har du någon gång känt att du har fått uppmuntran för din träning och hälsa 

från andra personer via sociala medier?  

Exempelvis genom kommentarer eller ”likes”.   

• Ja 

• Nej 

 

Om ja, ge gärna något exempel på hur du känner att du har fått uppmuntran för 

din träning och hälsa från andra personer via sociala medier. 

• Öppet kommentarsfält 
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Har du någon gång motiverats till att träna eller leva sundare till följd av 

tränings- och hälsorelaterade inlägg som du har sett i sociala medier?   

Exempelvis tränings- och hälsorelaterade bilder på Instagram, statusuppdateringar 

liknande ”Idag har jag varit ute och sprungit en mil!”, etc. 

• Ja 

• Nej 

• Vet ej 

 

Övriga kommentarer: 

• Öppet kommentarsfält 
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8.2	  Bilaga	  2:	  Ramverk	  intervjufrågor	  

1. På vilka sätt upprätthåller du en sund livsstil? 

 

2. Ägnar du någon tid till att läsa om eller titta på bilder på träning och hälsa? 

 

3. Har du osökt eller medvetet funnit motivation eller inspiration till din träning och 

hälsa via sociala medier? 

3a. På vilka sociala medier har du funnit motivation eller inspiration? 

3b. Söker du denna typ av motivation eller inspiration via sociala medier 

regelbundet? 

3c. På vilka sätt har de bilder eller den text du sett eller läst i sociala medier 

motiverat eller inspirerat dig till att träna?  

3d. Har din träning och/eller hälsa förändrats sedan du började söka 

motivation och inspiration via sociala medier? 

 

4. Delar du med dig av din träning och hälsa via sociala medier? 

4a. Vilka sociala medier använder du dig av i detta syfte? 

4b. Vad har du för syfte med att dela med dig av din träning och hälsa via 

sociala medier? 

4c. Vad känner du att du får i utbyte av att dela med dig av din träning och 

hälsa via sociala medier? 

4d. Har din träning och/eller hälsa förändrats sedan du började dela med dig 

av din träning och hälsa via sociala medier? 

 

5. Vilka sociala medier anser du är mest lämpade för att dela med dig av din träning 

och hälsa? 

5a. Vad är det som gör just dessa sociala medier till lämpliga kanaler att dela 

din träning och hälsa? 

5b. Finns det tekniska aspekter av just dessa sociala medier som gör att de är 

bättre lämpade än andra för att dela din träning och hälsa? 

 

6. Har du någon gång känt att du har fått uppmuntran för din träning och hälsa via 

sociala medier? 
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6a. På vilka sätt? 

 

7. Har du upplevt att andra personer har börjat leva sundare till följd av att de har sett 

dina tränings- och hälsorelaterade inlägg i sociala medier? 

 

8. Har du någon gång märkt av några negativa effekter av att dela med dig av din 

träning och hälsa i sociala medier? Exempelvis stress, press, negativ feedback från 

följare, etc. 

 

9. Vad är det som motiverar dig till att fortsätta att förmedla din träning och hälsa via 

sociala medier? dvs. vad är det som gör att det inte blir tråkigt och upprepande? 

 

10. Övriga kommentarer, tankar, synpunkter? 

	  


