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SAMMANFATTNING 

Unga vuxna tenderar att spendera mer tid på sociala medier än på någon annan daglig 

aktivitet, där det populäraste sättet att kommunicera är genom att dela bilder. Samtidigt har 

intresset för hälsa och fitness hos allmänheten ökat de senaste åren. Tidigare studier påvisar 

att ett ständigt fokus på hälsa och fitness kan leda till låg självkänsla och missnöje över sin 

kropp. Majotiteten av de tidigare studierna har fokuserat på de negativa hälsoutfallen med 

sociala medier och påverkan på människors hälsa. Syftet med studien var att ur en neutral 

synvinkel, beskriva unga kvinnors upplevelser samt påverkan av sociala mediers exponering 

av kost och träning. En kvalitativ metod tillämpades med två fokusgrupper där deltagarna 

rekryterades via ett strategiskt urval med kriterierna: kvinna, mellan 18-30 år samt använder 

sig av minst två sociala medier. Vid analys av data tillämpades en manifest innehållsanalys 

med induktiv ansats. Resultatet visar att sociala medier används mellan sex till tio timmar 

om dagen och de vanligaste sociala medierna är Facebook och Instagram. Det framkom både 

positiva och negativa hälsoutfall med exponeringen, som motivation och inspiration samt 

upplevd press och ångest, men trots de negativa effekterna upplevde respondenterna 

exponeringen som övervägande positiv.  

 

Nyckelord: Fokusgrupp, Hälsofrämjande, Kvalitativ Metod, Unga kvinnor 

  



ABSTRACT  

Young adults tend to spend more time on social media than on any other daily activity, where 

the most popular way to communicate is by sharing pictures. At the same time, interest in 

health and fitness among the public has increased in recent years. Previous studies indicate 

that a constant focus on health and fitness can lead to low self-esteem and dissatisfaction 

with one´s body.  The majority of the previous studies have focused on the negative aspects 

of social media and the impact on people's health. The aim of the study was to describe young 

women´s experiences, and the impact of social media exposure of diet and exercise, from a 

neutral point of view. A qualitative method was applied with two focus groups where 

participants were recruited through a purposive sample with the criteria: woman between 18-

30 years and the use of at least two social media. A manifest content analysis with an 

inductive approach was applied in the analysis of the data. The result shows that social media 

is used between six and ten hours a day and the most common social medias are Facebook 

and Instagram. Both positive and negative aspects of exposure were revealed, such as 

motivation and inspiration, and perceived pressure and anxiety, but despite the negative 

effects, respondents experienced exposure predominantly positive. 
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1 INTRODUKTION 

Fysisk aktivitet och en hälsosam kosthållning, gärna i kombination, är två viktiga 

komponenter för att uppnå en god hälsa. För att främja hälsa och välbefinnande är även 

socialt stöd en viktig komponent. Samtidigt som användandet av sociala medier tenderar att 

uppta en stor del av unga vuxnas vardag, har allmänhetens intresse för hälsa och fitness ökat 

de senaste åren, vilket bidrar till att kost och träning får en ökad exponering. Det vanligaste 

sättet att kommunicera via sociala medier är genom att dela bilder och över 2,3 miljarder 

människor är registrerade på de tio mest populära sociala medier runt om i världen. 

Tillgängligheten till sociala medier bidrar till att skapa trender i samhället vilket kan bidra 

med både positiva och negativa hälsoutfall. Det är viktigt för folkhälsan att undersöka om 

sociala medier kan bidra till en god hälsa hos människor eller om det medför en negativ 

psykisk påfrestning att ständigt bli exponerad för kost och träning på de olika sociala 

medierna. Forskning kring ämnet behövs för att veta om sociala medier bidrar till 

hälsofrämjande åtgärder eller om förebyggande insatser bör övervägas.  

Val av ämne till studien grundar sig i egna upplevelser av att exponering av kost och träning i 

sociala medier har ökat. Eftersom unga vuxna lägger extremt mycket tid på att uppdatera sig 

på sociala medier uppkom funderingar kring hur unga kvinnor påverkas utav exponeringen, 

när de ständig utsätts för information, bilder samt filmer kring kost och träning. En ökad 

förståelse för fenomenet kan användas till framtida folkhälsoarbete kring sociala medier och 

unga kvinnors hälsa.   
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2 BAKGRUND  

2.1 Hälsa 

 

År 1948 tog Världshälsoorganisationen fram definitionen av hälsa som lyder: ”Hälsa är ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt samt socialt välbefinnande, inte enbart avsaknad av 

sjukdom eller handikapp”. Hälsa definieras ytterligare som ett positivt begrepp som är en 

resurs för vardagen och tillåter människor att åstadkomma ett individuellt, socialt samt 

ekonomiskt produktivt liv. Förhållandet mellan de sociala och ekonomiska förhållandena, 

den fysiska miljön samt den individuella livsstilen och hälsan ger tillsammans en holistisk 

syn på hälsa. Hälsa är enligt Världshälsoorganisationen en grundläggande mänsklig rättighet 

(Världshälsoorganisationen, 1998).    

2.1.1 Folkhälsa 

Enligt Världshälsoorganisationen (1998) är folkhälsa ett socialt och politiskt begrepp med 

syfte att förbättra hälsa, öka livslängd samt förbättra livskvalitet hos hela befolkningar. En 

förbättrad folkhälsa uppnås genom att främja hälsa, förebygga sjukdomar och andra 

betydande hälsoinsatser. Världshälsoorganisationen beskriver vidare att folkhälsa är konsten 

att främja hälsa, förebygga sjukdom samt öka livslängden genom samhällets organiserade 

insatser.  

För folkhälsoarbetet i Sverige finns det elva målområden som samtliga ska bidra till 

processen att nå det övergripande nationella målet, "att skapa samhälleliga förutsättningar 

för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen". Samtliga elva målområden rör hälsans 

bestämningsfaktorer (Figur 1), de livsvillkor och levnadsvanor som påverkar människors 

hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2015a). Målområde nio handlar om hur regelbunden fysisk 

aktivitet kan främja hälsa samt motverkar en rad olika välfärdsjukdomar samtidigt som ökad 

fysisk aktivitet även bidrar till en förbättrad samhällsekonomi (Folkhälsomyndigheten, 

2015b). Målområde tio, Matvanor och livsmedel, innefattar hur goda matvanor kan bidra till 

en positiv hälsoutvecklig i befolkningen. Tillsammans med fysisk aktivitet, kan goda 

matvanor förebygga ett flertal olika sjukdomar, exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, diabetes 

typ-2 samt psykisk ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2015c).  

2.1.2 Hälsans bestämningsfaktorer  

Dahlgren och Whitehead (2007) liknar modellen för bestämningsfaktorerna som en 

regnbåge, uppbyggd i olika lager. De olika bestämningsfaktorerna påverkar individens hälsa 

utifrån fyra olika lager (Figur 1). I centrum för figuren finns individen med ålder, kön samt 

arv. Lagret närmast individen innehåller individuella livsstilsfaktorer som socialt stöd och 

sociala nätverk. Därefter finns den social- och samhälleligapåverkan med faktorer som 

kostvanor, motion, tobak samt alkohol. Lagret näst längst ut handlar om arbetsmiljö samt 
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livsvillkor där faktorer som påverkar är exempelvis utbildning, arbetslöshet samt hälso- och 

sjukvård. Det yttersta lagret beskriver socioekonomiska, kulturella samt miljöfaktorer.  

Världshälsoorganisationens (1998) definition av livsstil lyder: ”Ett sätt att leva utifrån 

identifierbara beteendemönster som är bestäms av samspelet mellan en individs personliga 

egenskaper, socialt interaktioner och socioekonomiska och miljömässiga 

levnadsförhållanden”.  

 

 

Figur 1: Hälsans bestämningsfaktorer (Dahlgren & Whitehead, 2007).    

2.2 Sociala medier 

 

Unga vuxna (18-25 år) tenderar att spendera mer tid på media och teknik, än någon annan 

daglig aktivitet.  Sociala medier som Facebook, Twitter och Instagram har blivit en del i 

ungas vardagliga liv, där det mest populära sättet att kommunicera är genom att dela bilder. 

Rapporter har visat att unga vuxna spenderar mellan elva och tolv timmar om dagen på olika 

sociala medier. Majoriteten av de unga vuxna har tillgång till sociala medier via sina 

mobiltelefoner vilket gör det extremt lättillgängligt och ökar därmed frekvensen av 

användandet. Nästan 80 procent av individer mellan 18 och 29 år delar med sig av bilder de 

tagit, på olika sociala medier (Vaterlaus, Patten, Roche, & Young, 2014).   

Befolkningen i Sverige har en ökad tillgång till internet via mobiltelefonen vilket kan medföra 

både positiva och negativa konsekvenser i både livsstil och vardagsliv. En ständig 

internetuppkoppling bidrar till ökad möjlighet för kommunikation samt information. 

Samtidigt som gränser mellan den fysiska samt mediavärlden inte länge är lika tydlig 

(Westlund, 2010).  Enligt Brooks (2015) finns det över 2,3 miljarder registrerande användare 
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på de tio populäraste sociala medierna runt om i världen, där Facebook är en av de mest 

besökta. Tillgängligheten till sociala medier bidrar bland annat till att skapa trender i 

samhället. 

Carlsson (2010) menar att sociala medier skiljer sig från de traditionella massmedierna som 

TV, radio samt dagstidningar, då de skapar förutsättningar för social interaktion via olika 

sociala nätverk som Facebook, bloggar och diskussionsforum. Medier har utveckats till en av 

de inflytelserikaste samhällskrafterna, vilket ger upphov till frågan om vilken effekt som 

budskapen i media har på individer och samhälle. Carlsson (2010) menar även att det inte 

länge enbart handlar om hur medierna påverkar människan, utan även hur människan 

påverkar medierna.  

2.3 Sociala mediers påverkan på hälsa 

 

Sociala medier kan ha ett samband med olika hälsobeteenden hos unga vuxna. Sociala 

medier kan ha en annan påverkan på unga vuxna och deras hälsobeteenden än de klassiska 

medierna som exempelvis TV. En förklaring kan vara att sociala medier används för att visa 

omgivningen vad individerna äter genom inlägg som innehåller recept och bilder på mat. 

Sociala medier ger även möjlighet att framställa sig själv på ett bättre sätt än vad 

verkligenheten egentligen är, genom att enbart visa det hälsosamma och undanhålla det som 

anses vara ohälsosamt (Vaterlaus, Patten, Roche, & Young, 2014). 

Enligt Rysst (2010) har det skett en ökning i intresset för hälsa och fitness hos allmänheten i 

många västländer under de senaste tio åren. Tidigare forskning visar att ständigt fokus på 

hälsa, fitness och kroppen kan ha ett stort inflytande i hur människor uppfattar kroppsideal 

samt hur de ser på sin egen kropp. Mestadels kvinnor men även ett ökat antal män känner en 

medveten eller omedveten press över att se bra ut vilket påverkar individerna på olika sätt.  

Dominanta kroppsideal kan ge negativa hälsoeffekter då fler människor känner sig missnöjda 

med sina kroppar och på så sätt utför ohälsosamma metoder för att nå idealet. 

Utseendemässiga sociala krav kan vara överdrivna och omöjliga att uppfylla, vilket kan bidra 

till stress samt låg självkänsla hos unga kvinnor. Ett visst kroppsideal påverkar hur individer 

är tillfredsställda eller missnöjda med sin kropp. Rysst (2010) menar att det finns en stark 

koppling till folkhälsa då ett ökat missnöje med kroppen är ett ökande fenomen.  

 

Vaterlaus, Patten, Roche, och Young (2014) har gjort en studie om hur sociala medier 

påverkar unga vuxnas syn på kost och träning. Majoriteten av unga vuxna ser både för och 

nackdelar med sociala medier, då de kan uppfattas som både motivation och hinder. Bilder 

på individer som lyckats med livsstilsförändringar, exempelvis viktnedgång och 

utvecklingsprocesser i specifika träningsformer anses ge motivation. Sociala medier kan även 

vara en motivationsfaktor när det kommer till hälsosam kost, samt att det ger en ökad 

tillgång till nya träningsövningar. Hinder som sociala medier kan medföra är att det kan ge 

felaktig information om en träningsövning, anses störande under träning samt att träningen 

kan bli uppskjuten. Att det ständigt laddas upp träningsbilder samt bilder på mat kan även 

det ses som ett störningsmoment. Ännu ett negativt hälsoutfall är att bilder på vältränade 

individer kan leda till missnöje över sin egen kropp hos unga vuxna som exponeras för 

bilderna. 
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Även Boepple och Thompson (2014) menar att träning inte enbart är förknippat med positiva 

hälsoeffekter utan kan även leda till negativa utfall. Om utseende ligger till grund för 

motivation till träning, snarare än att uppnå en god hälsa, kan det leda till en rad negativa 

hälsoutfall som kroppsligt missnöje, låg självkänsla samt ätstörningar. Problematik med 

sociala medier, exempelvis bloggar som utger sig för att främja en sund och hälsosam livsstil, 

kan bidra till en normalisering av negativa hälsobeteenden och attityder. Hälsoinformation 

på sociala medier kan få negativa följder för de individer som tar del av innehållet då det 

många gånger fokuserar på utseende, ett smalt kroppsideal samt en skev syn på kost. Fler och 

fler individer använder sig av internet som källa för information gällande utseende-, vikt- 

samt hälsofrågor, vilket gör att sociala medier når en väldigt bred publik.  

Internetanvändande generellt, framför allt Facebook, har ett samband med att unga kvinnor 

efterstävar ett smalt kroppsideal. Sociala medier tenderar att bidra till ett ökat 

kroppsmedvetande genom att internationalisera kroppsideal, kroppskontroll samt 

värderingar relaterade till utseende. Unga människor tenderar att jämföra sig med kompisar i 

sociala medier, som i sin tur framställer sig själva i bättre dager, vilket medför att andra tror 

sig ha ett sämre liv än omgivningen. Det finns även ett samband mellan ett högt antal vänner 

på Facebook och en ökad kroppskontroll bland kvinnor (Manago, Ward, Lemm, Reed & 

Seabrook, 2014). Även Pritchard och Cramblitt (2014) menar att media har en stark koppling 

till kvinnors strävan efter idealkroppen. Det är dock inte specifikt att kvinnor efterstävar en 

smal kropp samtidigt som män strävar efter muskler, utan önskan efter att vara smal eller att 

ha muskler finns hos båda könen. Pritchard och Cramblitt menar även att det atletiska 

kvinnoidealet börjar internationaliseras. 

Enligt Schraml, Perski, Grossi och Simonsson-Sarnecki (2011) är kvinnor mer mottagliga för 

stress och psykisk ohälsa, exempelvis depression, än män. Kostvanor och träning kan ha en 

betydande inverkan på fysiskt och psykiskt välbefinnande. Beteenden som uppkommer 

under tonåren kan många gånger vara svåra att förändra vid ett senare skede i livet. 

Hälsosamma livsstilsvanor som god kosthållning och regelbunden träning kan bidra till 

minskad risk för stress, samtidigt som negativa livsstilsvanor kan öka känsligheten för stress.  

 

Enligt Perloff (2014) skiljer sig sociala medier från traditionella medier som tidigare varit i 

fokus för forskning om kroppspåverkan. Den ständiga tillgängligheten till sociala medier 

medför att exponeringen av bilder på olika ideal ökar, vilket i sin tur ökar möjligheten till 

social jämförelse. Perloff menar att det inte finns tillräcklig forskning om hur kvinnor 

påverkas av sociala mediers exponering av kroppsideal. Det anses vara ett viktigt ämne att 

forska vidare i då unga vuxna kvinnor spenderar mycket tid på olika sociala medier, utan att 

veta effekterna av hur det påverkar kroppsuppfattningen. Även Vaterlaus, Patten, Roche, och 

Young (2014) anser att det finns mycket kvar att lära om positiva och negativa hälsoutfall 

kring hur sociala medier påverkar hälsobeteenden. Användandet av sociala medier är som 

mest frekvent hos unga vuxna, vilket är en riskabel tidsperiod att utveckla dåliga kost- och 

träningsvanor, det anses därför vara viktigt att identifiera hur hälsobeteenden påverkas av 

sociala medier. Perloff (2014) menar att samhället har insett att stereotypa kroppsideal kan 

leda till olika hälsorisker fortsätter det dominera på sociala medier.  
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2.4 Teoretiskt perspektiv 

2.4.1 Teorin om social jämförelse 

Teorin om social jämförelse utgår ifrån att människan använder andra individer som 

jämförelsegrund till att bedöma egna attityder, åsikter samt förmågor (Festinger, 1954). 

Festinger menar att människan drar sig till individer med liknande värderingar och en lite, 

inte för mycket, bättre förmåga än en själv. Sociala jämförelser har en stor betydelse för 

utvecklingen av en positiv social identitet (Carle, Nilsson, Alvaro & Garrido, 2006). Social 

jämförelse hjälper att avgöra hur människan bör bete sig i en viss situation, genom att skapa 

sammanhang mellan tillgänglig information och situationen. Människan påverkas inte 

enbart utifrån hur omgivningen agerar, utan även genom hur ser till jämförselsen med 

omgivningen. Festinger menar även att en jämförelse med andra är ett måste för att veta om 

en åsikt är den korrekta. Den sociala verkligheten ser till andras agerande och deras 

verklighet samt grundar sig i människans omgivning som den även jämför sig med (Nilsson, 

1996).   

Även Morrison och Bennett (2009) menar att människans beteende, känslor, värderingar 

samt attityder påverkas utifrån sociala normer, familj och vänner, det vill säga ens 

omgivning. Människan lär av erfarenheter, positiva som negativa, men även via exponering 

samt observation av andra människors beteenden och erfarenheter.   

2.4.2 Socialt stöd  

Världshälsoorganisationen (1998) menar att det befintliga sociala stöd som finns till för 

individer och grupper i samhället kan skapa en buffert mot negativa händelser i livet samt 

bidra med en förbättring av livskvaliteten. Det sociala stödet innefattar en rad olika 

komponenter som emotionellt stöd samt erbjudande av materiella resurser och tjänster. 

Även Andersson (2009) menar att det sociala stödet har en viktig betydelse för att främja 

hälsa samt välbefinnande och samtidigt minska riskerna för sjukdom och mortalitet. Det 

finns två sidor av det sociala stödet, den som kan skapa konflikt och negativ stress men även 

den som bidrar med resurser för att främja individens hälsa och utveckling.  Det har även 

visat sig att socialt stöd har en direkt effekt på hälsa och kan resultera i en positiv livssyn och 

en hälsosam livsstil.  

2.5 Problemformulering 

Samhället, speciellt unga vuxna, spenderar mycket tid på olika sociala medier. Studier visar 

att kvinnor lättare drabbas av stress och psykisk ohälsa samt att beteenden som uppkommer 

i ungdomen kan vara svåra att förändra vid senare tidpunkt. Hälsoeffekter kring 

användandet av sociala medier är ett relativt outforskat fenomen och eftersom de tendrar att 

ta en större plats i unga vuxnas liv, är det viktigt att undersöka hur det frekventa 

användandet påverkar hälsan. Samtidigt har allmänhetens intresse för hälsa och fitness ökat 
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de senaste åren, vilket bidrar till att kost och träning får en ökad exponering. Tidigare 

forskning kring hur sociala medier påverkar människors hälsa, fokuserar till mestadels på 

negativa hälsoutfall.  

Genomförandet av den aktuella studien kan, ur ett neutralt perspektiv, skapa en ökad 

förståelse för hur unga kvinnor upplever den ständiga exponeringen av kost och träning. Om 

sociala medier bidrar med positiva hälsoeffekter kan det eventuellt tillämpas i framtida 

hälsofrämjande arbete. Om sociala medier till mestadels skapar psykiskt ohälsa bör 

eventuella förebyggande åtgärder övervägas.  

3 SYFTE 

 

Syftet med studien var att beskriva unga kvinnors upplevelser och påverkan av sociala 

mediers exponering av kost samt träning.  

3.1 Frågeställningar 

 

 Hur upplever unga kvinnor exponeringen av kost i sociala medier? 

 Hur upplever unga kvinnor exponeringen av träning i sociala medier?  

 Påverkar exponeringen från sociala medier unga kvinnors egna kost- och 

träningsvanor?  

4 METOD 

4.1 Kvalitativ metod 

 

Kvalitativ metod tillämpas när syftet är att nå förståelse utifrån deltagarnas egna synvinklar 

och erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2009). Den kvalitativa metoden fokuserar även på att 

undersöka människors beteenden, känslor och upplevelser. Den kvalitativ ansats har ett 

tolkande förhållningssätt och människors beskrivning av livserfarenheter är grunden i den 
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kvalitativa metoden (Holloway & Wheeler, 2010) För att besvara studiens syfte och 

frågeställningar om unga kvinnors upplevelser, tillämpades en kvalitativ metod utifrån Kvale 

och Brinkmann (2009) samt Holloway och Wheelers (2010) resonemang.   

4.2 Urval 

 

Vid rekrytering av deltagare till studien tillämpades ett strategiskt urval efter kön, 

ålderskriterier, minst 18 år och äldst 30 år, samt att deltagarna regelbundet använde minst 

två sociala medier. Enligt Wibeck (2010) är strategiskt urval när deltagarna till studien 

rekryteras utifrån studies syfte för att nå en djupare förståelse för ett visst fenomen. 

Holloway och Wheeler (2010) beskriver vidare att deltagarna rekryteras utifrån ett specifikt 

fenomen, exempelvis att de har erfarenhet kring ämnet som studeras. 

När deltagare bokas in bör risken för bortfall finnas i åtanke, minst en extra deltagare utöver 

minimiantalet bör bokas in (Wibeck, 2010). Planen för antal deltagare till varje fokusgrupp 

var från början fyra, dock rekryterades totalt tio unga kvinnor till studien, fem deltagare till 

var fokusgrupp, efter Wibecks (2010) rekommendationer. Fem personer var i åldrarna 18-19 

år, de andra fem personerna var mellan 27-29 år. Den första fokusgruppen fick två bortfall, 

medan den andra var komplett med fem deltagare. För att nå ett bredare urval var det inget 

krav vid rekryteringen av respondenter att de skulle vara fysiskt aktiva eller ha en hälsosam 

kosthållning. Deltagarna i de olika fokusgrupperna var sen tidigare bekanta med varandra 

och majoriteten var även bekanta med intervjuaren, för att skapa en känsla av bekvämlighet 

mellan respondenterna.  

Avgränsningen till unga kvinnor i studien grundar sig i tidigare studier av Schraml, Perski, 

Grossi och Simonsson-Sarnecki (2011) och Rysst (2010) som menar att kvinnor är mer 

mottagliga för stress och psykisk ohälsa samt att främst kvinnor känner press över att se bra 

ut, medvetet eller omedvetet. 

4.3 Datainsamling 

 

När samtliga tio deltagare var identifierade skickades ett missivbrev (Bilaga A) ut via mail. 

Därefter kontaktades deltagarna igen för att bestämma tid och plats för 

fokusgruppintervjuerna. En semistrukturerad intervjuguide kring det aktuella ämnet 

utformades som stöd under fokusgrupperna. Enligt Holloway och Wheeler (2010) innehåller 

en semistrukturerad intervjuguide, frågor om ämnet som ska undersökas med utrymme för 

följdfrågor och där intervjuaren har möjlighet att styra intervjun.  

Intervjuguiden delades upp i fyra teman: Sociala medier, kost och sociala medier, träning och 

sociala medier samt upplevd påverkan. Intervjuguiden kontrollerades innan någon 

fokusgrupp genomfördes, via en pilotintervju med en individ inom ramen för 
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urvalskriterierna. Pilotintervjun genomfördes för att se om några frågor var svåra att förstå 

eller misstolkande och krävde omarbetning. Efter pilotintervjun omarbetades ett fåtal frågor 

som riskerade att skapa missförstånd eller oförstående. Bryman (2011) menar att det är 

viktigt att genomföra en pilotintervju, dels för att granska intervjufrågorna, dels för att få en 

bra helhet i undersökningen. Samma grundfrågor i den aktuella studien har ställts i båda 

grupperna, med olika följdfrågor beroende på vad som framkom under deltagarnas 

diskussioner.  

Fokuskgruppintervju är en datainsamlingsmetod inom den kvalitativa metoden, där en grupp 

med deltagare intervjuas samtidigt. När syftet med datainsamlingen är öppna upp för 

diskussion kring ett visst ämne är fokusgrupper en lämplig metod att tillämpa (Holloway & 

Wheeler, 2010). Fokusgruppintervjuer syftar även till att lyfta fram deltagarnas personliga 

åsikter samt olika uppfattningar om ämnet. Fokusgrupper är även att föredra då ett nytt 

ämne studeras (Kvale & Brinkmann, 2009). Utifrån Holloway och Wheeler (2010) samt 

Kvale och Brinkmann (2009) resonemang kring fokusgrupper ansågs det vara den mest 

relevanta datainsamlingsmetoden att tillämpa.  

Under intervjuerna användes den tidigare utformade intervjuguiden som stöd. 

Fokusgruppsintervjuerna pågick mellan 20 och 40 minuter och spelades in med en diktafon, 

vilket samtliga deltagare blev informerade om innan intervjuerna började. Efter intervjuerna 

transkriberades allt material och skrevs ut ord för ord, totalt från båda fokusgrupperna 

resulterade det i 38 sidor intervjuutskrift.  

4.4 Analys 

 

Vid analys av data tillämpades en manifest innehållsanalys med induktiv ansats. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) handlar både manifest och latent innehållsanalys handlar 

om att tolka, men tillvägagångssätten skiljer sig i tolkningsdjup. Den manifesta 

innehållsanalysen fokuserar på vad texten säger, det synliga och det uppenbara jämfört med 

en latent innehållsanalys som istället ser till den underliggande innebörden i texten. Bryman 

(2011) förklarar att en induktiv ansats innebär att en teori skapas utifrån resultatet av studien 

jämfört med en deduktiv ansats som utgår ifrån en teori.  

 

Analysen genomfördes med hjälp av meningsbärande enheter, kondensering, kodning, 

underkategorier och slutligen kategorier. Graneheim och Lundman (2004) förklarar att 

meningsbärande enhet kan vara ett stycke, en mening eller ett ord som är av intresse för 

studien. Efter att de meningsbärande enheterna identifierats sker en kondensering, vilket 

betyder att texten kortas ner men ändå behåller kärnan. Analys av data sker utifrån tolkning 

av synliga teman som i sin tur bildar kategorier. Koden fungerar som en etikett på en 

kondensering och utifrån de tre stegen skapas underkategorier och slutligen kategorier. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) tillämpas kategorierna för att reducera och strukturera 

upp långa intervjutexter. 
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Efter att det fullständiga transkriberade materialet skrivits ut, genomfördes analysen genom 

att de meningsbärande enheter och kondenseringen markerades med olika färgpennor och 

koderna markerades längst sidan på pappret. Därefter klipptes underkategorier ut till mindre 

lappar som därefter skapade kategorier. Utifrån Graneheim och Lundman (2004) 

beskrivning togs de meningsbärande enheter som ansågs vara relevanta till studien, ut ur 

intervjutexterna. Därefter kondenserades de meningsbärande enheterna till kortare texter 

genom att behålla det viktigaste i texten, utan att ändra innehållet. Efter att samtliga 

meningsbärande enheter kondenseras, skapades koder som en beskrivning till de 

meningsbärande enheterna. Därefter skapades underkategorier och kategorier utifrån 

koderna. I tabell 1 redovisas två exempel på analyseringen från meningsbärande enhet till 

kategori.  

Tabell 1: Exempel på en manifest innehållsanalys med meningsbärande enhet, kondensering, kod, 

underkategori samt kategori. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Jag tänker främst på 

Instagram, där även 

jag lägger upp varje 

dag vad man äter 

och det är oftast det 

nyttiga. Det är sällan 

man lägger upp en 

tallrik pommes. Det 

är lite skevt jämfört 

med verkligheten 

På Instagram 

lägger även jag 

oftast ut nyttig 

mat, vilket ger 

en lite skev 

bild av 

verkligheten 

Enbart fokusera 

på det 

hälsosamma 

Förskönad 

verklighet 

Upplevd press 

Jag känner att jag 

blir motiverad och 

peppad till att träna 

själv, främst när jag 

ser före- och 

efterbilder som folk 

lägger ut. Kan hon 

kan jag  

Motiverad och 

peppad när jag 

ser före- och 

efterbilder 

Andras resultat 

ger motivation 

Källa till 

motivation 

Motivation 
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4.5 Etik och kvalitetskriterier 

 

World Medical Association General Assembly (1964) har i rapporten World medical 

association declaration of Helsinki utformat ett flertal grundläggande etiska principer som är 

viktiga att ta hänsyn till vid medicinsk forskning om människor. Bryman (2011) beskriver 

vidare fyra forskningsetiska principer att ta hänsyn till vid en studie. Informationskravet 

innebär att deltagandet är frivilligt samt att de kan hoppa av undersökningen när de själva 

vill. Samtyckeskravet ger deltagarna rätten att själva bestämma över sitt deltagande i studien. 

Konfidentialitetskravet innebär att skydda uppgifterna om deltagarna så att ingen obehörig 

kan komma åt informationen samt att deltagarna kommer att avidentifieras. Med 

nyttjandekravet får informationen endast användas för det tilltänkta syftet. Samtliga etiska 

principer har tillämpats under hela studiens gång, dels genom att delge deltagarna 

principerna genom missivbrevet (Bilaga A) samt innan varje intervju påbörjades. Under 

studiens gång har deltagarnas uppgifter behandlats med största försiktighet, vid 

intervjutillfället kodades respondenterna samt att uppgifterna endast forskaren haft tillgång 

till samt att de har bevarats oåtkomliga för andra individer.   

För att öka pålitligheten i studien har olika kvalitetskriterier beaktats. Samtliga steg i 

metoden har redovisats: val av metod, urval, datainsamling samt analysprocessen vilket ökar 

överförbarheten. Resultatet har stärkts med citat från olika deltagare i studien vilket ökar 

både trovärdigheten till den aktuella studien samt överförbarheten till andra studier. 

Forskaren även har varit ärlig under hela studiens gång. Graneheim och Lundman (2004) 

menar att kvalitetskriterier bör tillämpas för att öka pålitligheten i en studie. Inom kvalitativ 

metod används begreppen trovärdighet, pålitlighet samt överförbarhet. Trovärdighet 

innefattar val av deltagare för att få en bredare variation av vad som studeras. Metod för 

datainsamling och omfattningen av data är också viktigt för trovärdighet. Pålitlighet går hand 

i hand med överförbarhet, till vilken grad resultatet av studien kan överföras till andra 

sammanhang. För stärka överförbarheten är det viktigt med en noga beskrivning av 

metoden, urval, datainsamling och analysprocess. Lämpliga citat från deltagarna i studien är 

ännu ett sätt att öka överförbarheten.  

5 RESULTAT 

Resultatdelen börjar med en kort redogörelse för hur frekvent respondenterna använder sig 

av sociala medier. Efter följer en redovisning av resultatet utifrån respektive frågeställning.  

I resultatet av studien framkommer det att samtliga deltagare använder sig av Facebook, 

Instagram och Snapchat. Några av respondenterna använder sig även av Twitter, Kik, Tumbrl 

samt läser olika bloggar med fokus på träning och skönhet. Vid uppskattning av hur många 

timmar deltagarna totalt lägger på olika sociala medier, framkom varierande svar. 

Majoriteten uppskattade sin användning till mellan sex och åtta timmar, men även svar som 
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fem till sex samt åtta till tio timmar framkom. Efter reflektion kring hur många timmar per 

dag de använder sig av olika sociala medier diskuterade respondenterna själva att de 

upplevde sig spendera för mycket tid på de olika medierna. Via mobiltelefonen finns en 

ständig uppkoppling till exempelvis Facebook och Instagram, vilket ökar tillgängligheten och 

där med användandet. Deltagarna berättade att de uppdatera sig på sociala medier direkt på 

morgonen när de vaknat, flera gånger under dagen, större delen av kvällarna samt innan 

läggdags. 

Åtta timmar, seriöst, som man har uppe telefonen nästan hela tiden. Man tittar ju typ hela 

tiden. Om man säger såhär, Facebook är ju det första man tittar (IP3)  

5.1 Kost i sociala medier 

Exponeringen av kost i sociala medier upplevs ha ökat det senaste året och tar bara mer och 

mer plats. Att kost har ett stort fokus i sociala medier upplevs vara mest positivt genom att 

bidra med motivation och inspiration till hälsosam kosthållning. Några deltagare nämnde 

dock att exponeringen av kost upplevs som hetsig. Fokus anses mest ligga på hälsosam mat 

och olika dieter. De menar att många individer, även majoriteten av respondenterna själva, 

väljer ofta att dela med sig av sina måltider på olika sociala medier. Ibland flera gånger om 

dagen.   

Det känns som att hela Instagram är typ kvarg, frukttallrikar och Celsius (IP5) 

Det finns både positiva och negativa hälsoutfall med att kost exponeras i sociala medier. När 

respondenterna diskuterade det positiva var det mycket självupplevd inspiration samt 

motivation jämfört med de negativa effekterna som var mer generellt och hur andra 

människor kan uppleva exponeringen. Flera deltagare menar att det beror på från dag till dag 

hur de påverkas av hur kost exponeras i sociala medier. Vissa dagar blir de inte negativt 

påverkade överhuvudtaget och kan äta en pizza utan att känna någon ångest, medan andra 

dagar bidrar det till en enorm stress över ett upplevt tvång att äta hälsosamt. Andra deltagare 

menar att de inte reflekterar över det speciellt mycket och att de inte alls upplever någon 

negativ påverkan utan endast upplever det som motivations- och inspirationskälla. De flesta 

respondenter upplevde dock att det finns fler positiva än negativa hälsoeffekter med 

exponeringen av kost. 

Nä alltså jag känner att det beror lite på olika dagar, ibland så tänker man bara aha, kul för dig 

då! så äter man sin pizza och så bryr man sig inte. Och vissa gånger så sitter man och har ätit 

jättedåligt en hel vecka och sen ser man att de andra har ätit skitbra, då kan det bli så. Men ja, 

det beror ju som sagt på från dag till dag (IP7)  

5.1.1 Motivation 

Fokus på hälsosam mat i sociala medier anses vara motiverande och inspirerande. Flera 

deltagare har själva hittat motivation i att ändra sina kostvanor genom att börja äta mer 
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hälsosamt, utifrån vad de ser för i sociala medier. Respondenterna nämnde även utifrån ett 

generellt perspektiv att hälsosam kost och tips på hälsosammare alternativ kan vara en 

motivationsfaktor vid exempelvis fetma.   

Jag tror verkligen att de inspirerar många, jag blir i alla fall motiverad till att äta nyttigare 

varje dag när jag hur andra gör liksom (IP1)  

Deltagarna upplevde även att om de känner sug efter skräpmat, kan sociala medier bidra till 

motivation att välja ett hälsosammare alternativ genom att andra individer visar att de äter 

hälsosamt. Respondenterna upplever exponeringen av kost i sociala medier som övervägande 

positiv.  

5.1.2 Upplevd press 

Samtidigt som kost i sociala medier kan bidra till motivation och inspiration finns det även 

negativa hälsoutfall med exponeringen. Det diskuterades kring att många troligvis inte är helt 

ärliga med hur de exponerar sina kostvanor i sociala medier när de upplevs dela med sig av 

enbart de hälsosamma måltiderna och inte när de väljer att äta något som anses vara 

ohälsosamt som pizza eller Mc Donalds. Det upplevs resultera i att det exponeras en 

förskönad bild av verkligheten. Det kan medföra en skev verklighetsuppfattning för individer 

i omgivningen genom att ge sken av att aldrig få äta någonting annat än det som anses vara 

hälsosam kost. Det kan i sin tur leda till en ohälsosam syn på kost och en upplevd press på att 

vara hälsosam. Olika dieter upplevs få ett stort fokus i sociala medier, det kan medföra en 

negativ effekt då de många gånger är individuellt anpassade och inte passar för alla. 

Det är sällan man lägger upp att man har käkat en tallrik pommes lixom. Jag tycker det är lite 

skevt jämfört med verkligheten (IP 1)  

Det som kan ge motivation och inspiration till vissa, kan bidra med press och inre stress till 

andra om omgivningen upplevs vara hälsosam vilket kan leda till en sämre självkänsla. 

Ångest inför att äta exempelvis pizza eller hamburgare när det sällan syns i sociala medier, 

var även det ett negativt hälsoutfall som framkom under diskussion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Jo men jag tror absolut att det kan upplevas som press för jag tror folk som kanske vill men 

som ändå inte är tillräckligt motiverade blir ännu mer stressade av att se hur duktiga alla 

andra är (IP2)  

5.2 Träning i sociala medier 

Deltagarna upplever att träning exponeras i större utsträckning jämfört med kost i sociala 

medier, andra menade på att träning och kost går hand i hand. Respondenterna upplever sig 

bli mer påverkade av träning än kost, men även här mer en positiv påverkan som motivation 

och inspiration än negativ påverkan.   
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Ja! Det har blivit sjukt stort. DET ser man verkligen överallt och varje dag (IP3) 

Några deltagare lyfte även att de upplever att det är ändrat fokus på vilken slags träning det 

är som exponeras. De menar på att förut var det mer fokus på löpning och hemmaträning 

medan det nu handlar om styrketräning och att bygga muskler. Det upplevs även som att 

många individer tränar för utseendets skull än för att uppnå en god hälsa. Respondenterna 

upplever att det många gånger känns viktigare att visa upp att man tränar, än att träna för 

hälsans skull. De upplever även att många som börjar träna, tränar för att satsa på att tävla i 

olika fitnessgrenar, exempelvis bodyfitness och bikinifitness, vilket de benämner som 

fitnesshets. Med detta anser ett flertal deltagare att kvinnoideal har förändrats från att vara 

så smal som möjligt till att nu även ha mycket muskler och en låg fettprocent.  

Jag tycker att det blir mer och mer, att varenda människa som börjar träna ska bli en sån där 

bodyfitness (IP 4) 

5.2.1 Träningsmotivation 

Respondenterna var tydliga med att de finner motivation och att de blir peppade av att 

träning exponeras i sociala medier. Flera av respondenterna menade även på att de själva 

blivit fysiskt aktiva efter att ha blivit motiverade av den träning som exponeras på sociala 

medier. Den största motivationskällan för deltagarna anses vara före- och efterbilder på både 

viktnedgång och viktuppgång, där man ser tydliga förändringar. Flertalet av respondenterna 

menar även att om de ser bilder eller filmer på en individ de upplever ha en fin kropp, 

försöker de träna samma övningar som individen de följer med förhoppningen att själv få 

den kroppen.  

Det ger mig motivation, för då ser man själv att det inte är omöjligt. Om någon har varit stor 

och gått ner mycket i vikt, så är det ju klart en motivation och se, vafan hon kan, fan va duktigt 

sådär vill jag också göra (IP4)   

Motivation hittar de även där de kan känna igen sig själva, samt de hos de individer som är 

ärliga med att förvandlingen inte alltid är så lätt. Filmer på träningsövningar är även en stor 

inspirationskälla till egna träningspass, övningar som är lätta att utföra efter egen förmåga. 

Kan hon kan jag – var ett uttryck som framkom flera gånger under diskussionerna, syftat 

både till viktnedgång/uppgång samt träningsövningar. En deltagare berättade att hon kan 

ligga på kvällarna och se träningsövningar som hon vill testa på gymmet dagen efter.  

 Jag känner ju själv att jag själv blir mer peppad när det är sån före- och efterbild. Någon som 

var överviktig innan och sen hej nu väger jag 80 lixom. Då känner man kan hon kan jag (IP2) 

5.2.2 Upplevd hets från omgivningen 

Exponeringen av träning i sociala medier anses till mestadels bidra med motivation och 

inspiration till egen träning, men även här framkom en del negativa hälsoutfall. Vissa dagar 

upplever sig respondenterna vara mer öppna för en negativ påverkan av exponeringen av 
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träning. Om individen ligger på soffan eller känner sig trötta efter skolan eller jobb och 

saknar motivation till träning, samtidigt som omgivningen upplevs som duktig, kan det leda 

till press och inre stress. Flera deltagare upplever även att det finns en hets kring att träna 

från omgivningen, vilket anses vara ett negativt hälsoutfall då det leder till en känsla av tvång 

att träna och att de inte längre tränar för hälsans skull. Känslan av att inte duga till samt 

känsla av misslyckande framkom även som ett negativt utfall från exponeringen av träning i 

sociala medier.  

Det beror på vilka dag och hur jag mår en dag, för oftast är det positiv och ger mig inspiration. 

Men jag är lite trött och verkligen inte orkar träna så ser man att alla andra tränar, då kan jag 

känna lite det där var jobbigt alltså (IP 4) 

En deltagare lyfte att det ibland leder till sämre självkänsla och ångest då väldigt vältränade 

kroppar florerar på sociala medier flera gånger om dagen, vilket några av de andra 

respondenterna höll med om. Det upplevs även som att många individer på sociala medier 

inte tränar för sitt välmående utan för utseendets skull, att de utsätter sin kropp för 

påfrestningar de egentligen inte mår bra av. Det var inte enbart påverkan på den psykiska 

hälsan som kom på tals under diskussionerna, utan även skaderisken med olika 

träningsövningar på sociala medier. Risken finns människor saknar kunskap vilket kan leda 

till att träningsövningar de sett på sociala medier utförs på ett felaktigt sätt, vilket kan bidra 

till kroppslig skada.  

Jag känner att jag ibland får ångest och sämre självkänsla utav allt fokus på träning, kost och 

alla rippade kroppar man matas med flera gånger om dagen (IP 1) 

Det framkom att det, även gällande träning, är beroende på dag hur man påverkas av sociala 

medier exponering av kost och träning. Det som vanligtvis upplevs som motiverande kan 

vissa dagar enbart bidra till en inre stress.   

5.3 Upplevd påverkan på egna kost- och träningsvanor 

Majoriteten av deltagarna upplever att deras kostvanor påverkas av det de ser i sociala 

medier och att det många gånger troligvis är undermedvetet. Exempelvis om en produkt har 

fått stort fokus i sociala medier under en tid, så väljer de att handla hem den produkten för 

att den ska vara hälsosam. Även bilder samt recept på hälsosam och god mat anses påverka 

kostvanorna till att själv vilja äta nyttigare och bättre kost. Respondenter som följer personer 

på sociala medier som tävlingssatsar som lägger stort fokus på olika dieter, menar att de 

omedvetet äter liknande kost vissa veckor utan att egentligen tänka på det. Andra deltagare 

upplevde att de inte påverkades speciellt mycket eller var tveksamma till om det hade någon 

påverkan, få deltagare ansåg att de inte påverkades över huvudtaget utan att de äter som de 

tidigare alltid har gjort.  
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Jag tänker ju på om jag har sett nånting, det finns ju ändå nånstans i huvudet. Exempelvis 

kvarg, då går man in på affären, tänker vafan, den här har jag sett ska vara skitbra, då köper 

jag den (IP5) 

Sociala medier upplevdes däremot ha en större påverkan på respondenternas träningsvanor 

än deras kostvanor. Inspiration och motivation är ett måste för vissa deltagare för att orka 

träna, vilket gör att sociala medier har en betydande del för deras träningsvanor som ett 

positivt hälsoutfall. Andra respondenter menar att de testar olika träningsformer utifrån vad 

som exponderas i sociala medier. En motivationsfaktor anses även vara när respondenterna 

jämför sig med andra individers maxvikter eller träningsresultat och sätter upp egna mål där 

efter.  

Anledningen till att deltagarna inte upplever sig påverkas negativt av exponeringen av kost 

och träning, är att de själva väljer vad de vill se. Känner respondenterna att de påverkas 

negativt väljer de att bläddra förbi det de inte vill se.  

Ja, jag vet inte. Det är så svårt, jag väljer ju att bläddra förbi allting på Instagram och Facebook 

när jag verkligen inte har något träningssug (IP5)  

Samtliga deltagare var överrens om att Instagram är det sociala mediet som har störst 

påverkan på respondenterna. En anledning till det är att kost och träning inte anses figurera i 

lika stor utsträckning på de andra sociala medierna som exempelvis Facebook och Twitter.   

6 DISKUSSION  

Diskussionen kommer nedan att redovisas först genom metoddiskussion, sedan 

resultatdiskussion och avslutas med en diskussion kring etik samt kvalitetskriterier.  

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Forskningsmetod 

En kvalitativ metod tillämpades utifrån studiens syfte som vill få en djupare förståelse för hur 

unga kvinnor upplever samt påverkas av sociala medier med inriktning på kost och träning. 

Den kvalitativa metoden fokuserar på att undersöka människors beteenden, känslor och 

upplevelser (Holloway & Wheeler, 2010).  

Det finns kritik riktat mot kvalitativa studier som bland annat grundar sig i svårigheten att 

replikera, eftersom det är forskaren som är verktyget i datainsamlingen kan lägga fokus på 

det forskaren anser vara intressant. Kritik brukar även riktas mot problemet med 
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generalisering, det vill säga att resultatet i kvalitativa metoder är svårt att applicera i andra 

miljöer. Dels för att deltagande antalet är för lågt för att spegla hela populationen, dels för att 

deltagarna inte är slumpmässigt utvalda (Bryman, 2011). För att öka studiens pålitlighet 

håller sig forskaren opartisk och tydlig i tillvägagångssättet under studiens gång. Då studien 

endast har totalt åtta intervjupersoner, utan ett slumpmässigt urval samt utifrån Brymans 

kriterier, anses resultatet inte vara generaliserbart. Ambitionen med studien var inte heller 

att vara generaliserbar utan att ge en ökad förståelse för ett visst fenomen. Den tillämpade 

metod anses ha svarat på studiens syfte och frågeställningar på ett lämpligt sätt.   

6.1.2 Urval 

Studien tillämpade ett strategiskt urval som enligt Wibeck (2010) innebär att deltagare 

rekryteras utifrån studiens syfte. Kriterierna för respondenterna till studien var utifrån 

målgrupp, unga kvinnor 18-30 år, samt att de använde sig av minst två sociala medier. 

Tanken med strategiskt urval var att få ett rättvisande resultat, genom att rekrytera deltagare 

inom den aktuella åldersgruppen och att samtliga använder sig av olika sociala medier. Vid 

val av urvalsmetod till studien vägdes även tidsaspekten in, eftersom tidsplanen för studien 

upplevdes relativt begränsad. Studiens resultat kan ha påverkats eftersom ett strategiskt 

urval tillämpades till rekryteringen av respondenter, vilket inte gör urvalet representativt för 

befolkningen. För att nå en bredare urvalsgrupp var det inget krav vid rekryteringen av 

respondenter att de skulle ha en hälsosam kosthållning eller vara fysiskt aktiva. 

Förhoppningen genom att bredda urvalsgruppen var att nå fler åsikter och upplevelser, inte 

enbart från de människor som redan är aktiva och har kunskap om kost och träning. 

Deltagarna som rekryterades till var grupp, var sen tidigare bekanta med varandra och 

majoriteten var även bekanta med forskaren, vilket kan ha påverkat resultatet både positivt 

och negativt. Chansen att respondenterna vågar vara öppna och dela med sig av sina tankar, 

kan öka när de känner sig bekväma med varandra och omgivningen. Samtidigt kan 

grupptryck från övriga deltagare, eller att de inte vågade vara ärliga inför intervjuaren, kan ha 

gett ett skevt resultat.  Samtliga respondenter upplevdes vara bekväma med övriga deltagare 

och forskaren, vilket medför att diskussionerna upplevdes vara ärliga.  

6.1.3 Datainsamling 

När tio respondenter identifierats, skickades ett missivbrev ut via mail. Missivbrevet 

skickades ut via mail dels för att nå mottagaren direkt, dels för att många individer har 

mailen tillgänglig via sin mobiltelefon. Mail når även deltagaren direkt jämfört med brev på 

posten som kan ta ett par arbetsdagar. Dock kan brev ha varit att föredra då det kan vara lätt 

att råka radera ett mail eller att det försvinner i mängden. Dock ansågs fördelarna med mail, 

tidseffektivt och lättillgängligt, väga upp nackdelarna. Respondenterna delades därefter in 

två fokusgrupper, den första med fem personer i åldrarna 27-29 år och den andra med fem 

personer i åldrarna 18-19 år. Båda fokusgrupperna genomfördes på platser, som samtliga 

deltagare tidigare besökt för att öka motivation till deltagande, ge känsla av bekvämlighet 

samt minska risk för distraktion. Platserna för fokusgrupperna var hemma hos en deltagare i 

var grupp. Beslutet tillämpades efter Wibecks (2010) resonemang att respondenterna bör 
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känna sig bekväma med miljön där fokusgruppen äger rum, det för att förbättre 

möjligheterna till en öppen diskussion samt minska risken för att diskussionen hämmas.   

Fokusgruppsintervjuer ansågs som den mest lämpliga datainsamlingsmetoden till studien. 

Ämnet kan upplevas som känsligt, men fördelarna med diskussion kring åsikter och 

upplevelser samt att ämnet är relativt outforskat, vägde över. Kvale och Brinkmann (2009) 

menar att fokusgruppsintervju är en lämplig datainsamlingsmetod när forskaren är ute efter 

personliga åsikter och uppfattningar från deltagarna samt om det är ett nytt ämne som ska 

studeras. Kvale och Brinkmann (2009) menar även att spontana och känslomässiga nya 

tankar kan uppkomma vid fokusgrupper som riskerar att utebli vid enskilda intervjuer.  

Det finns olika uppfattningar om hur stor antal deltagare varje fokusgrupp bör innehålla. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) består vanligtvis en fokusgrupp av sex till tio deltagare. 

Wibeck (2010) menar å andra sidan att fokusgrupper med större antal än fyra deltagare kan 

ge svårigheter i att upprätthålla samtliga deltagares uppmärksamhet. Även Svedberg (2012) 

menar även att grupper med två till tre personer ökar känslan för inflytande samt 

samhörighet hos individerna. Fem deltagare till varsin fokusgrupp bokades in, fokusgrupp ett 

hade två bortfall medan fokusgrupp två hade fullt deltagande. Trots två bortfall i fokusgrupp 

ett genomfördes intervjun med grund i Svedbergs (2012) samt Wibecks (2010) resonemang 

att mindre grupper ger ett större inflytande till medverkande deltagare. Rekryteringen av fem 

personer till var fokusgrupp gav utrymme för bortfall. Bortfallen kan dock ha påverkat 

resultatet negativt eftersom det kan vara svårare att genomföra en diskussion med mindre 

antal deltagare och färre antal personer uttrycker sina åsikter, trots att det kan vara en fördel 

vid fokusgrupper. Den andra fokusgruppen som genomfördes bidrog med mer diskussion 

jämfört med den första fokusgruppen. Det kan även bero på att forskaren hade mer 

erfarenhet av fokusgruppsintervjuer vid andra tillfället, mer kunskap om intervjuandet och 

följdfrågor till deltagarna.  

6.1.4 Analys 

Transkribering av fokusgrupper kan vara svårare och mer tidskrävande än vid enskilda 

intervjuer (Bryman, 2011). Transkriberingen av data till den aktuella studien upplevdes svår 

eftersom deltagarna vid flera tillfällen pratade samtidigt. Det var svårt i det avseendet att dels 

höra vilken av deltagarna som sa vad, dels att urskildra vad som diskuterades. Vid upprepade 

tillfällen avbröt eller talade respondenterna samtidigt som varandra, vilket kan ha påverkat 

resultatet genom att forskaren har hört fel, inte hört alls eller tagit fel på deltagare som har 

pratat. För att motverka fel vid transkribering lyssnade forskaren på de inspelade 

intervjuerna upprepade gånger, med speciellt fokus på de mer svårhörda sekvenserna.  

Vid analys av data tillämpades en manifest innehållsanalys med induktiv ansats. Manifest 

innehållsanalys fokuserar på vad texten säger, det uppenbara, istället för en latent 

innehållsanalys som ser till det bakomliggande i texten (Graneheim & Lundman, 2004). 

Tillämpningen av en manifest innehållsanalys istället för en latent innehållsanalys grundar 

sig i forskarens oerfarenhet av analysprocessen eftersom latent kräver mer kunskap och 

erfarenhet. Vid analys av data från fokusgrupper menar Bryman (2011) att det kan bli 

problem vid analys samt att det snabbt blir stora mängder data. Det kan även vara svårt för 
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forskaren att analysera både vad deltagarna säger samt hur de samspelar med varandra. 

Analysen i den aktuella studien kan ha påverkats enligt Brymans (2011) resonemang då det 

är svårt att avgöra vem som säger vad, vilket nämndes vid transkriberingen. Analysen kan ha 

påverkats om forskaren har missat något vid transkriberingen av data.  

Den induktiva ansatsen utgår från resultatet och skapar därefter en teori, jämfört med 

deduktiv där utgångspunkten är teorin (Bryman, 2011). Motivet till att en induktiv ansats 

tillämpades istället för en deduktiv ansats är att ämnesområdet för studien fortfarande anses 

vara relativt outforskat. Det finns inte så många teorier om hur sociala medier påverkar unga 

kvinnor och många av de tidigare studierna har enbart undersökt det negativa utfallet. Den 

aktuella studien går in med öppna ögon för att undersöka hur unga kvinnors upplever och 

påverkas av sociala medier.  

6.1.5 Etik och kvalitetskriterier 

Det finns fyra etiska forskningsprinciper att ta hänsyn till vid en studie: Informationskravet, 

Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet samt Nyttjandekravet (Bryman, 2011). Via 

missivbrevet (Bilaga A) samt innan intervjuerna påbörjades fick respondenterna information 

om att deltagandet i studien är frivilligt och att de när som helst under studiens gång kan 

välja att dra sig ur. Det framgick även att deras uppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt genom att koda namn samt att alla uppgifter kommer att förvaras oåtkomliga 

för andra, vilket har efterföljts av forskaren under hela studiens gång.  De fick även 

information om att materialet efter godkännande av studien, kommer att förstöras och 

därmed inte användas till något annat ändamål.  

Samtliga steg och beslut av metod, urval, datainsamling samt analysprocessen har redovisats, 

vilket stärker överförbarheten av studien. Trots att urvalet i studien inte anses vara 

representativt för befolkningen varken i antal eller slumpmässigt urval, anses resultatet av 

studien vara trovärdigt. Deltagarna upplevs ha varit ärliga i sina svar under diskussionerna 

och resultatet har även styrkts av citat från olika respondenter som deltagit i studien, vilket 

ökar både trovärdigheten och överförbarheten till andra studier. Bekantskapen hos 

deltagarna kan ha bidragit till den upplevda ärligheten i respondenternas diskussioner. 

Forskaren har varit ärlig och tydlig under studiens gång. Graneheim och Lundman (2004) 

menar att tillämpade kvalitetskriterier, trovärdighet samt överförbarhet, ökar pålitligheten av 

studien. 

6.2 Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer det att unga kvinnor använder sig av sociala medier en stor del av 

sin vakna tid, då de uppskattade svaren varierade mellan sex till tio timmar. Användningen 

är dock en uppskattad tid från deltagarna själva, så verkligheten kan vara underskattad eller 

överskattad. Deltagarna upplevde även att de vid närmare eftertanke spenderar för mycket 

tid på olika sociala medier. Enligt tidigare studier kan unga vuxna spendera mellan elva och 

tolv timmar på sociala medier (Vaterlaus, Patten, Roche, & Young, 2014), vilket stämmer 
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relativt med den aktuella studiens resultat. Facebook och Instagram är de sociala medier som 

respondenterna använder sig av mest, men några deltagare använder sig även av Twitter 

samt läser bloggar med inriktning på träning och skönhet. Resultatet kan kopplas till 

Vaterlaus, Patten, Roche och Young (2014) studie som visar att Facebook och Instagram är 

en del i unga vuxnas vardagliga liv och att det vanligaste sättet att kommunicera på är genom 

att dela med sig av bilder.  

6.2.1 Kost i sociala medier 

Exponeringen av kost i sociala medier upplevs ha ökat och fortsätter att ta mer och mer plats. 

När det gäller positiva effekter med exponering av kost i sociala medier framkommer det av 

resultatet att det främst handlar om motivation och inspiration till att äta hälsosam mat. 

Resultatet kan kopplas till Vaterlaus, Patten, Roche och Young (2014) som menar att sociala 

medier kan påverka unga vuxnas hälsobeteenden eftersom de används för att visa 

omgivningen vad individerna äter genom att dela bilder och recept. Sociala medier som 

motivationsfaktor till hälsosam kost framkommer även i samma studie gjord av Vaterlaus, 

Patten, Roche och Young (2014). Respondenterna motiveras till att äta hälsosamt utifrån vad 

de exponeras för i sociala medier, många gånger undermedvetet. Festinger (1954) och 

Morrison och Bennett (2009) menar att människan jämför sig sin omgivning, familj och 

vänner, men även genom exponering och observation av andra individer.  

Exponeringen av kost i sociala medier upplevs till mestadels vara positiv genom att motivera 

och inspirera till en hälsosam kosthållning, kan det ibland upplevas som hetsigt. Trots att 

respondenterna upplever att ständigt dela bilder på måltider kan bidra till press och inre 

stress, väljer majoriteten av deltagarna att själva göra det, ibland även flera gånger dagligen. 

Att ständigt ladda upp bilder på mat på olika sociala medier framkommer som ett 

störningsmoment även i Vaterlaus, Patten, Roche och Young (2014)  studie. Resultatet kan 

kopplas till Festingers (1954) teori om social jämförelse kring attityder. Trots att de själva kan 

uppleva det som ett negativt hälsoutfall, väljer de att själva ladda upp bilder på måltider, för 

att omgivningen gör det. Ännu en nackdel med sociala medier som framkom är att 

användarna har möjligheten att framställa sig själva bättre än hur verkligheten egentligen 

utspelar sig, genom att enbart visa det hälsosamma och undanhålla det ohälsosamma 

(Vaterlaus, Patten, Roche & Young, 2014). Att många individer troligtvis förskönar 

verkligheten är någonting som flera deltagare även i den aktuella studien lyfte. De menar att 

många troligvis inte delar med sig av bilder när de har ätit pizza eller Mc Donalds, utan 

enbart väljer att publicera när de äter hälsosam mat. Det kan bidra till en upplevd känsla av 

press och inre stress hos individen till att alltid äta hälsosamt. Boepple och Thompson (2014) 

menar att hälsoinformation på sociala medier kan bidra till en skev syn på kost för de 

individer som utsätts för innehållet.  

6.2.2 Träning i sociala medier 

Träning upplevs ha en större exponering i sociala medier jämfört med kost och även en större 

påverkan på respondenternas egna träningsvanor. Vilken slags träning det är som framställs 

upplevs ha gått från löpning och hemmaträning till styrketräning och muskelbygge. Det anses 
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vara många individer som tränar mer för utseendets skull än för att uppnå en god hälsa, 

vilket även benämns som fitnesshets. Resultatet kan kopplas till Ryssts (2010) studie som 

menar att intresset för hälsa och fitness har ökat de senaste åren. Resultatet visar att 

motivation till träning främst grundar sig i före- och efterbilder, önskan efter en upplevd 

idealkropp samt filmer på olika träningsövningar. I resultatet framkommer det att 

kvinnoidealet upplevs ha förändrats, från ett smalt ideal till mycket muskler dock fortfarande 

med låg fettprocent. Resultatet kan kopplas till Pritchard och Cramblitt (2014) som menar att 

internationaliseringen av ett atletiskt kvinnoideal börjar etableras. Före- och efterbilder som 

den största källan till motivation framkommer även i Vaterlaus, Patten, Roche och Youngs 

(2014) studie. Resultatet kan kopplas till Festingers (1954) teori om social jämförelse till 

andras förmåga. När respondenterna ser andra individer lyckas kan de se till sig själva och 

sin egen förmåga till att själva åstadkomma liknande resultat. 

Trots att sociala mediers exponering av träning upplevs till mestadels som positiv, finns det 

även negativa hälsoutfall. Ibland kan exponeringen av träning uppfattas som hetsig och som 

ett upplevt tvång från omgivningen, vilket leder till att träningen inte längre sker för hälsans 

skull utan det känns som ett måste. Bilder på vältränade kroppar som ständigt exponeras i 

sociala medier upplevs leda till sämre självkänsla och ångest vilket även framkommer i 

Ryssts (2010) samt Vaterlaus, Patten, Roche och Young (2014) studier som menar att ett 

ständigt fokus på hälsa och fitness kan leda till ett kroppsligt missnöje. Resultatet i den 

aktuella studien visar att deltagarna upplever att andra individer i deras omgivning 

exponerar en skev verklighet genom att utesluta det ohälsosamma och enbart exponera det 

som anses vara hälsosamt. Resultatet stärks i Manago, Ward, Lemm, Reed och Seabrook 

(2014) studie som påvisar att unga människor tenderar att jämföra sig med andra som 

framställer sig själva i bättre dager, vilket kan medföra en sämre självkänsla eftersom de inte 

upplever sig själv lika duktiga som sin omgivning. Även här kan resultatet kopplas till 

Festingers (1954) teori om social jämförelse, när respondenterna jämför sig med andra 

individer som de anser vara lite bättre vilket ibland kan leda till negativa utfall och känslan av 

att inte duga till.  

6.2.3 Upplevd påverkan 

Resultatet visar att majoriteten av deltagarna själva inte upplever någon direkt negativ 

påverkan av exponeringen gällande både kost och träning i sociala medier, utan de upplevde 

enbart motivation. Träningsvanorna var det som respondenterna upplevde att de blev mest 

påverkade utifrån exponeringen av sociala medier, i positiv anda. Det lyftes även att det beror 

mycket på från dag till dag om påverkan är positiv eller negativ, de var dock tydliga med att 

sociala medier till mestadels bidrar med positiva effekter. Det i resultatet som framställs som 

negativa hälsoutfall med hur kost och träning exponeras i sociala medier är mer generellt om 

hur andra individer kan uppleva det, inte som respondenterna själva upplever det. En 

anledning till det kan vara att deltagarna menade att de själva kan välja vad de vill se, 

upplever de en negativ påverkan kan de välja att bläddra förbi det. Resultatet är troligvis inte 

generaliserbart för hela befolkningen eftersom det kan vara individuellt för hur pass 

mottaglig individen är för negativ exponering, vilket kan leda till negativa hälsoutfall.  
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Respondenterna finner motivation och inspiration till hälsosam kost och träning genom att 

se till andras kosthållning och träningsresultat. Flertalet respondenter anpassar sin kost och 

träning efter hur andra individer exponerar sig i sociala medier. De jämför sig med andra 

individers kroppsresultat eller träningsresultat och sätter upp egna mål därefter. Samtidigt 

som det till mestadels bidrar med positiva utfall, kan det även leda till upplevd press, inre 

stress och sämre självkänsla. När omgivningen upplevs som hälsosam och duktig kan en 

känsla av misslyckande uppstå, när de själva inte upplevs prestera lika bra som individer i 

omgivningen. Resultatet kan kopplas till Festingers (1954) teori om social jämförelse med 

utgångspunkt i att människan jämför sig med andra individer för att bedöma egna attityder, 

åsikter och förmågor. Människan tenderar att dra sig till individer med liknande värderingar 

och med lite bättra förmåga än en själv. Även Morrison och Bennett (2009) menar att 

människans beteende och attityder påverkas utifrån individens omgivning, som familj och 

vänner. Perloff (2014) påvisar även att den ständiga tillgängligheten till sociala medier där 

det exponeras bilder på olika ideal, ökar möjligheten till social jämförelse.  

Unga kvinnor spenderar många timmar dagligen på sociala medier och mycket av 

kommunikationen med andra individer sker därigenom, dras parallellen socialt stöd med 

sociala nätverk. Det sociala stödet existerar till stor del på sociala medier, vilket kan ha 

betydelse för unga kvinnors hälsa. De finner motivation till att vara hälsosamma utifrån sin 

omgivning samtidigt som det ibland kan leda till en upplevd press att alltid kunna prestera. 

Andersson (2009) menar att det finns två sidor av det sociala stödet, stödet från familj och 

vänner, den positiva sidan som bidrar med resurser för att främja individens hälsa och 

livskvalitet samt den negativa sidan som kan leda till negativ stress och skapa konflikt. 

Resultatet visar att det finns två sidor av hur omgivningen exponerar sig, den positiva som 

motiverar och inspirerar samt den negativa som leder till upplevd press från omgivingen och 

inre stress.  

6.3 Framtida folkhälsoarbete 

Det är viktigt med fortsatt forskning om hur sociala medier påverkar människor, främst unga 

vuxna som är mest frekventa i sitt användande. Samhällets intresse för hälsa och fitness har 

ökat vilket medför att exponeringen av kost och träning i sociala medier även upplevs ha tagit 

större plats. Det är viktigt för folkhälsan att undersöka om sociala medier kan till bidra till att 

uppnå en god hälsa hos människor eller om det kan leda till psykisk ohälsa att ständigt bli 

exponerad för kost och träning på de olika sociala medierna. Eftersom ämnet anses vara 

relativt outforskat krävs vidare forskning för att veta om social medier bidrar till 

hälsofrämjande åtgärder eller om förebyggande insatser bör övervägas. 
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7 SLUTSATS 

Exponeringen av kost och träning i sociala medier upplevs ha ökat, vilket medför både 

positiva och negativa hälsoutfall. Motivation och inspiration till en hälsosam kosthållning 

samt träning är två positiva utfall som framkommer i studien. Upplevd press från 

omgivningen, inre stress, känsla av misslyckande samt låg självkänsla är några negativa 

hälsoutfall som framkom kring sociala mediers exponering av kost och träning. De negativa 

hälsoutfallen diskuterades till mestadels generellt och hur andra människor kan uppleva det, 

eftersom deltagarna själva inte till mestadels upplevde några negativa effekter med 

exponeringen. Träning i sociala medier upplevs påverka ens egna träningsvanor i större 

utsträckning än hur exponeringen av kost påverkar ens kostvanor. Sociala mediers 

exponering av kost och träning anses, utifrån resultatet av studien, vara hälsofrämjande då 

det till mestadels motiverar och inspirerar unga kvinnor till en hälsosam kosthållning samt 

aktiva inom träning, vilket är två grundläggande komponenter för att uppnå en god hälsa. 

Det är viktigt att med fortsatt forskning inom ämnet att veta om social medier bidrar till 

hälsofrämjande åtgärder eller om förebyggande insatser bör övervägas. 
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BILAGA A 

 

 

 

1 (1) 

 

Akademin för hälsa, vård och välfärd  

2015-04-08 

  

 

 

 

 

Missivbrev 
 

Hej!  

Jag heter Alexandra Lilja och skriver mitt examensarbete  i 

Folkhälsovetenskap på Mälardalens Högskola i Västerås. Syftet med arbetet 

är att beskriva hur unga kvinnor upplever sociala mediers exponering av kost 

och träning. Jag skulle gärna intervjua dig tillsammans med tre- fyra andra 

unga kvinnor i en fokusgruppintervju under cirka 30-60 minuter. Plats för 

intervju bokas samtidigt som datum för att underlätta närvaro för samtliga 

deltagare.  

Ditt deltagande i studien är viktigt för att undersökningen ska gå att 

genomföra, men det är frivilligt att delta och du kan när som helst under 

studiens gång dra dig ur. Intervjun kommer att spelas in och materialet 

kommer endast jag och min handledare ha tillgång till. Uppgifter om 

samtliga deltagare behandlas konfidentiellt, vilket innebär att deltagarna 

inte går att identifiera. 

Materialet från intervjuerna kommer endast användas för examensarbetet 

och efter godkännande av uppsatsen kommer materialet förstöras. Om du är 

intresserad av resultatet av studien kommer min examensuppsats finnas 

tillgänglig i en databas på Mälardalens Högskola, DIVA. Du kan även 

kontakta mig så mailar jag gärna över den till dig. 

Har du några frågor angående undersökningen får du gärna kontakta mig. 

 

Tack på förhand!  

Alexandra Lilja 

 

Kontaktuppgifter: 

abg12005@student.mdh.se 

073xxxxxxx 

 



 

 

 

BILAGA B 

 

Intervjuguide 

Sociala medier 

 Vilka sociala medier använder ni er av?  

 

 Hur många timmar per dag uppskattar ni att ni använder er av sociala medier?  

 

Kost och sociala medier 

 

 Hur upplever ni exponeringen av kost i sociala medier? 

 

 Vilka positiva effekter upplever ni av exponeringen av kost i sociala medier?  

 

 Vilka negativa effekter upplever ni av exponeringen av kost i sociala medier? 

 

 Upplever ni att exponeringen av kost i sociala medier påverkar era egna kostvanor? 

 

Träning och sociala medier 

 

 Hur upplever ni exponeringen av träning i sociala medier? 

 

 Vilka positiva effekter upplever ni av exponeringen av träning i sociala medier? 

 

 Vilka negativa effekter upplever ni av exponeringen av träning i sociala medier? 

 

 Upplever ni att exponeringen av träning i sociala medier påverkar era egna 

träningsvanor? 

 

 

Upplevd påverkan 

 Om ni upplever att ni påverkas av exponeringen av kost och träning, vilken/vilka 

sociala medier anser ni påverkar er mest?  

 

Finns det någonting mer ni vill tillägga?  

Slutligen, om ni kommer på någonting mer i efterhand får nå gärna kontakta mig.  

Är det okej att jag kontaktar er med eventuella följdfrågor som kan tillkomma?         



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


