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Hashtagg hälsa  
En studie av hur hälsa presenteras på Instagram  

Agnes Haverling och Emelie Hedberg 

Sammanfattning 
 
Varför är det idag så populärt att dela med sig av sitt hälsosamma liv? Mikrobloggverktyg 
som Instagram används för att dela med sig av bilder föreställande gymmet, grönsalladen och 
resultat av löparrundor, men vad är egentligen hälsa idag? Detta fick oss att vilja undersöka 
presentationer av hälsa inom Instagram. Undersökningens syfte var att studera hur och varför 
individer förmedlar bilder av hälsa genom Instagram. Vi studerade hur hälsa presenteras, vad 
hälsa är för Instagramanvändare samt vad olika individers intention är med bilderna. Vi 
utgick ifrån teorier som socialkonstruktivism, narcissism, Goffmans dramaturgiska perspektiv 
samt Bourdieus kapitalbegrepp i vår dataanalys. Som metod har vi använt observation och 
semistrukturerade intervjuer. Datan tematiserades genom kvalitativ innehållsanalys. 
Resultaten visar att hälsa till majoritet representeras av bilder föreställande mat samt 
självporträtt av individer i träningssammanhang. Vi kan även konstatera att den starkaste 
intentionen med publicering av bilder representerande hälsa är att inspirera andra och 
motivera sig själv.  
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Abstract 
 
It seems popular to showcase a healthy lifestyle today. Microblogging apps like Instagram are 
utilized to share pictures of the gym, healthy food and results from various exercises, but 
what is really considered healthy in today's society? The aim of this thesis was to examine 
why and how individuals create representations of health in the realm of Instagram. We 
examined representations of health, what it means to be healthy to Instagram users, and their 
intentions with their picture-posting. This thesis is based on social constructivist theory, 
theories concerning narcissism and identity, Goffman's dramaturgical theory and Bourdieu's 
theory concerning social capital. We used observations and semi-structured interviews to 
collect data, and qualitative content analysis to categorize and analyze it. Our examination 
concludes that health is represented by depictions of food and selfies showing the 
photographer exercising, and that the most common intention with posting pictures 
representing health is to inspire and motivate others and oneself. 
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1. Bakgrund 
 

Inledning 
Att vara hälsosam tycks vara trendigt och många visar gärna upp sitt hälsosamma liv på 
sociala medier. Både Facebook och Instagram kan användas för att dela med sig av sin vardag 
och många väljer då att dela det som ingår i deras “trendiga” liv, nämligen genom 
incheckningar på gymmet, bilder på grönsalladen och resultat av löparrundor. Dock visar en 
rapport från en SIFO-undersökning, gjord 2013, att hälften av alla svenskar som dagligen 
använder sociala medier är stressade över att deras liv inte är tillräckligt hälsosamma 
(ProViva, 2014). 
 
Nationalencyklopedin beskriver ordet hälsa som ett ”svårdefinierbart begrepp vars betydelse 
är vidare än frihet från sjukdom” och hänvisar till Världshälsoorganisationens (WHO) 
definition av ordet ifrån 1948 som ett tillstånd av totalt fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande, inte bara frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning 
(Nationalencyklopedin, 2015). Men är det såhär vi idag definierar hälsa? I Dagens Nyheter 
kan vi läsa “Hälsosam mat rena fototrenden i sociala medier”, artikeln beskriver det som att 
“Instagram har börjat på diet” (Martinsson, 2015, 25 juli) och menar att bilder på burgare och 
gourmetmat inte förekommer i samma utsträckning som förr. Detta är bara ett exempel på hur 
dagens medier beskriver hur det är att vara hälsosam, alltså genom att inte äta hamburgare, 
vilket man faktiskt kan göra och fortfarande befinna sig i det tillstånd 
Världshälsoorganisationen beskriver ovan. 
 
Så vad är egentligen att vara hälsosam idag och varför är det så populärt att dela med sig av 
sitt hälsosamma liv på till exempel Instagram? Dessa frågor väckte vårt intresse och fick oss 
att vilja undersöka presentationer och bilder av hälsa inom mikrobloggverktyget Instagram. 
 

Problembakgrund 
Vi är intresserade av att undersöka hur individer skapar representationer av hälsa online och 
hur vi gemensamt konstruerar förståelse för vad hälsa innebär och omfattar. 
Socialkonstruktivister menar att det inte är empirisk underbyggnad till fakta som är det som 
avgör om något är sant eller ej i ett givet sammanhang, utan istället är det sociala samspelet 
som är den främsta orsaken till detta (Lindgren, 2015). Kommunikation som bilder, har en 
stor betydelse i konstruktionen och detta ser vi inte minst inom medier och reklam. 
 
Inom digitala plattformar är det möjligt att själv välja ut hur du presenterar dig själv inför 
andra med hjälp av bland annat bilder, filmklipp och texter. Vill du till exempel att andra ska 
uppfatta dig som hälsosam kan du på Facebook välja att ”checka in” på gymmet, alltså 
informera andra om att du befinner dig där just då. Däremot kan du strunta i det när du istället 
befinner dig på McDonalds. Via Instagram kan du lägga ut bilder på dig själv när du tränar 
och bilder på nyttig mat och utesluta bilder föreställande den stora godisskålen. 
 
Vi skulle kunna definiera vårt undersökningsfält som en tematiskt definierad (Dayter, 2014) 
nätgemenskap då den avgränsas av temat hälsa och hur det presenteras visuellt samt i viss 
mån textuellt i det nätbaserade mikrobloggverktyget Instagram. Den specifika gemenskap vi 
studerar sträcker sig inte utanför nätet men händelser och skeenden inom nätgemenskapen 
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påverkar hur temat uppfattas och presenteras offline (Ahrne & Svensson, 2014). På samma 
sätt påverkar samhälleliga normer och attityder hur temat presenteras i nätgemenskapen. Hur 
man talar om och hanterar ämnet online får alltså konsekvenser för diskursen offline och vice 
versa. Genom användandet av hashtaggar kan bilder nå ut till individer och grupper med 
intresse för ämnet och kan på så sätt bidra till vår gemensamma förståelsekonstruktion av vad 
hälsa omfattar och innebär (Aspers, Fuehrer & Sverrisson, 2004). Dessa förståelser får i sin 
tur konsekvenser för vilken typ av bilder som publiceras och får representera hälsa i 
Instagram. 
 
Instagram är en onlinegemenskap som ger individer möjlighet att tillsammans skapa 
förståelse och kunskap om sig själva och olika fenomen. När vi söker på olika hashtaggar 
inom hälsa får vi som sökresultat de bilder användarna anser representera hälsa. Dessa bidrar 
till en typ av delad definition av situationen (Persson, 2012) i vilken följarna accepterar och 
delar den bild användaren framställer och tillsammans konstruerar en kollektiv representation 
av hälsa, vad begreppet innebär och omfattar. Émile Durkheim frågade sig vad som 
egentligen håller ihop ett samhälle och kom till slutsatsen att det hålls samman av dess 
medlemmars gemensamma övertygelser om hur världen är beskaffad, alltså ”kollektiva 
representationer” (Broady, 1998). Durkheim vidgade begreppet genom påståendet att 
kollektiva representationer även bestämmer vad som anses äga högt och lågt värde i olika 
sociala gemenskaper och sammanhang.  
 

Instagram 
Instagram lanserades 2010 som en kostnadsfri applikation för delning av foto och filmklipp 
(Instagram, 2015) och har sedan starten ökat i sitt användande inom alla ålderskategorier. 40 
procent av alla internetanvändare, under 2015, använder Instagram och 23 procent av dessa 
gör det dagligen. Skillnaden mellan åldersgrupperna är ganska stor och användarna blir färre 
och färre med stigande ålder. I gruppen 12-15 år använder 69 procent Instagram dagligen 
jämfört med 26-35-åringar där samma mätning blev 34 procent. Fler kvinnor än män 
använder Instagram i alla åldersgrupper och den största gruppen användare är tjejer i yngre 
tonåren 12-15 år där hela 83 procent av Internetanvändarna använder Instagram dagligen 
(Findahl & Davidsson, 2015). 
 
Applikationen Instagram används genom att ladda upp foton eller filmklipp och dela dessa 
med sina följare. Man kan även gilla och kommentera bilder (Instagram, 2015) och genom att 
använda särskilda hashtaggar kan man etikettera, eller kategorisera sina inlägg för att bättre 
förklara vad de handlar om. Det är även ett sätt att få andra användare att hitta bilderna 
(Kreafonbloggen, 2015). Lägger du till exempel ut en bild på din häst kan du nedanför bilden 
skriva #häst. Om man sedan gör en sökning på hashtaggen #häst kommer bilden att dyka upp 
tillsammans med alla andra bilder som hashtaggats på samma sätt. 
 
Instagram tillhandahåller funktioner som underlättar kommunikationen mellan producent och 
konsument av bilderna, t.ex. i kommentarsfältet under bilden. Här kan betraktaren återkoppla, 
ge synpunkter och ställa frågor till användaren vars bild kommenteras, varefter denne kan läsa 
synpunkter och besvara eventuella frågor. Kommentatorsfältet bildar alltså ett utrymme i 
vilket individer kan skapa förståelse och kunskap tillsammans genom sociala 
interaktionsprocesser. 
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2. Teori och tidigare forskning 
 

Tidigare forskning 
Genom publicering av bilder på Instagram via ett användarkonto kan man säga att du som 
användare presenterar en bild av dig själv. Det är bilderna på kontot som visar vem du är och 
vilka intressen du har. Det finns en hel del studier och artiklar som behandlar 
självpresentation på nätet och hur denna påverkar identitetsskapande. Till exempel skriver 
författarna av artikeln Mirror, Mirror on my Facebook Wall: Effects of Exposure to Facebook 
on Self-Esteem om studier som visat att individers självförtroende ökar när de ser på sin egen 
Facebookprofil och de blir självmedvetna genom det (Gonzales & Hancock, 2011). Detta har 
de kommit fram till genom att studera 63 studenter som utsatts för tre olika tillstånd i ett rum, 
nämligen exponering av en spegel, sin egen Facebookprofil eller ett kontrolltillstånd där de i 
samma rum inte exponerades för något. Alla deltagare fick även besvara en survey inne i 
rummet. Författarna menar att deras resultat från studien indikerar att möjligheten att själv få 
välja hur man presenteras, så som på digitala plattformar kan ha positiv inverkan på 
individers självförtroende (ibid). 
  
Mendelson och Papacharissi undersöker i en studie användandet av fotografier som ett sätt att 
presentera sig själv på sociala nätverk och som ett medel för att skapa en visuell biografi på 
nätet. De intresserar sig av hur fotografierna valts ut och hur de presenteras, men också om 
huruvida relationerna som visas genom fotografierna blir mer verkliga eftersom syftet med 
fotografiet är att det ska visas upp (Mendelson & Papacharissi, 2010). Författarna beskriver 
ny media, så som Internet, och menar att här finns möjligheten att presentera en bild av oss 
själva som vi själva önskar att den såg ut. Man kan alltså presentera en mycket selektiv bild 
av sin identitet (ibid). Författarna har valt att genomföra sin studie på collegestudenter, 
eftersom de menar att den större delen av tidigare forskning på just fotografier på sociala 
medier har gjorts på yngre individer där fotoalbumen kontrollerats av vuxna (ibid). 
Författarna har då analyserat vad fotografierna föreställer så som deltagare, miljöer, teman, 
beteenden, men också estetik och hur fotografierna är organiserade i exempelvis olika album 
(ibid). Genom att undersöka och analysera 20 962 fotografier, som collegestudenter lagt upp 
på Facebook, och även 13 543 kommentarer, som gjorts till fotografierna (ibid), kom 
författarna fram till att även om kläderna och platserna ändras på de olika fotografierna, så 
berättar i stort sätt de alla samma historier om och om igen, nämligen hur det är att leva 
collegeliv, hur det är att vara självständig fri från barndom och föräldrar och de visar vikten 
av bra relationer (ibid). Bilderna är konstruerade för att kunna visas upp för tilltänkta personer 
som tillhör samma sociala grupp och detta för att t.ex. stärka banden. Mendelson & 
Papacharissi tar in Christopher Laschs teorier om narcissism, i sin avslutande diskussion, där 
de skriver att Lasch klargör att narcissism inte motiveras av en självisk önskan, även om 
beteendet kretsar runt självet, utan istället motiveras av en önskan att bättre koppla samman 
självet med samhället (ibid). Bilderna från studien, tagna av studenter, kan man alltså med 
Laschs tanke om narcissism se som en önskan att komma in i collegelivet och känna sig 
deltagande, istället för ett behov av att visa upp sig själv och sina vänner för andra. Studien 
kan på flera sätt vara en hjälp för oss eftersom vi intresserar oss för hur hälsa presenteras på 
Instagram, något som på ett enkelt sätt styrs av användarna. Även på Instagram finns 
möjligheten att välja vilka bilder som ska presentera oss och vi kan även jämföra önskan om 
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att komma in i collegelivet med gemenskapen som kan finnas hos de som delar hälsointresse 
på Instagram. 
 
I artikeln “Can you tell who I am? Neuroticism, extraversion, and online self-presentation 
among young adults” (Michikyan, Subrahmanyam, & Dennis, 2014) studerar författarna 
bland annat hur neuroticism och falska presentationer på Facebook hänger ihop hos 
ungdomar. I studien har 261 unga vuxna i åldrarna 18 till 30 på ett universitet i södra 
Kalifornien besvarat en survey angående deras användande av Facebook. Sjutton frågor 
besvarades med hjälp av en femgradig likertskala och frågorna rörde hur ungdomarna 
presenterade sig på Facebook genom sin profil, vad de postade för typ av bilder etc. och syftet 
med dessa. Studien visar på att neuroticism och falska presentationer tycks ha ett positivt 
samband och att ungdomar med emotionell instabilitet formar sina Facebookpresentationer på 
strategiskt sätt för att få uppmuntran av andra (ibid). Författarna menar att en del unga 
personer som lider av neuroticism presenterar sig själva, på ett falskt sätt, på Facebook för att 
visa hur de skulle vilja vara, för att lura och jämföra och för att imponera på andra i större 
utsträckning (ibid). Detta är intressant för vår undersökning, då just hälsa är något som många 
önskas förknippas med och Instagram gör det möjligt att på ett enkelt och tydligt sätt välja att 
presentera en bild av sig själv som hälsosam. Instagram blir alltså ett lättillgängligt verktyg 
för vad Goffman kallar intrycksstyrning då individen väljer vilka delar av jaget som ska visas 
upp i den specifika situationen (Persson, 2012). 
 
Dayter undersöker självberöm, ett begrepp definierat som ett positivt uttalande om den egna 
personen som bör utövas med försiktighet för att inte uppfattas som skryt, och dess 
uttrycksformer i mikrobloggverktyget Twitter. Fokus ligger på nätgemenskaper med 
balettintresse och hur självberöm när det kommer till beskrivande av lyckade prestationer 
inom intresseområdet, i mindre mening uppfattas som skryt då det höjer statusen på 
professionen likaväl som individen (Dayter, 2014). Dayter har under en tid observerat uttryck 
för självberöm i den rådande diskursen inom gemenskaper bestående av balettentusiaster i 
mikrobloggverktyget Twitter. Hon har insamlat och analyserat textuell data med ett fåtal 
visuella inslag i de fall användarna länkat en bild, medan vi i vår undersökning intresserar oss 
för bildmaterial som publiceras av individer i ett annat mikrobloggverktyg, nämligen 
Instagram. Båda undersökningarna behandlar dock hur ett specifikt tema uttrycks och hur 
normer för vad som är accepterat och uppmuntrat beteende konstrueras och upprätthålls. Vi 
anser att det är intressant att studera hur vi människor som sociala varelser tillsammans i olika 
typer av grupperingar och gemenskaper skapar förståelse för hur saker och ting ska uppfattas 
och uttryckas. Vidare poängterar Dayter att många budskap förmedlade i denna typ av 
gemenskap enbart helt kan förstås av de invigda i den specifika kontexten, som även är 
mycket viktig för förståelsen av självberöm. När medlemmar i gemenskapen Dayter 
undersökt beklagar sig över blodiga fötter, ömmande muskler och hur alltför många 
ballettlektioner gör det omöjligt att ha ett socialt liv, vilket kan tyckas är beklagansvärt, ses 
detta inom ballettgemenskapen som statushöjande attribut (Dayter, 2014). Denna typ av 
gemenskaper med delade förförståelser anser vi existera inom Instagram där intressegrupper 
bildas i vilka enbart de invigda uppfattar de subtila budskap som förmedlas i bildernas 
detaljer, vilket vi vill se närmare på genom vår undersökning. 
 
Ser man Twitter som en typ av självbiografiskt narrativ (Dayter, 2014), i vilket individen 
genom bilder förmedlar en historia om sig själv och sitt liv, är det enligt Dayter inte konstigt 
att användarna försöker konstruera en positiv bild av sig själva. Detta gör de genom att 



	

5	
	

	

tilldela sig attribut tillhörande den ”idealiserade referensgruppen” (ibid) som medlemmarna 
av gemenskapen ser upp till och eftersträvar att vara del av. Vi fann dessa slutsatser 
intressanta för vår studie då individer via Instagram konstruerar en presentation av sig själva i 
relation till begreppet hälsa. Vi kommer att undersöka om vi kan finna tecken på uppvisande 
av idealiserade attribut (ibid), alltså föremål eller egenskaper som inom gemenskapen anses 
åtråvärda, under vår observation. Vi intresserar oss för att undersöka hur dessa 
framställningar påverkar andra individer i gemenskapen såväl som de ideal som skapas och 
befästs inom den. 
 
Dayters undersökning behandlar alltså självberöm och självförhävelse i mikrobloggar. Den är 
av intresse för vår undersökning då den utvecklar tankegångarna och skapar större förståelse 
för hur vi som individer i sociala gemenskaper tillsammans konstruerar kunskap och 
överenskommelser om vad som exempelvis är åtråvärt och tilldelas status och värde, en typ 
av symboliskt kapital. Den norm som skapas och befästs kan komma att stanna i den specifika 
gemenskapen eller spridas och accepteras på en större, samhällelig nivå. Vi vill liksom Dayter 
öka vår förståelse för hur vi gemensamt konstruerar normer och konventioner kring vad som 
anses socialt acceptabelt och kan höja individens symboliska kapital inom en specifik 
gemenskap. Vi har riktat in oss på ett visuellt mikrobloggverktyg medan Dayter undersökt ett 
textbaserat, men vi anser att hennes tillvägagångssätt och tankegångar är inspirerande och 
med viss modifikation applicerbara på utförandet av vår undersökning. Dayter anser att 
självberöm är ett uttryck som direkt eller indirekt krediterar personen som uttalar det med 
någonting bra, det kan handla om ägodelar, åstadkommanden eller skicklighet som ges ett 
positivt värde av individen som uttalar det och den potentiella publiken (Dayter, 2014). Detta 
resonemang är intressant att relatera till Bourdieus kapitalbegrepp (Broady, 1998) då det är 
mycket möjligt att det handlar om en gemenskapsspecifik typ av socialt kapital. En dramatisk 
viktnedgång värderas eventuellt som en värdefull prestation i sig likaväl som att den ger den 
numera smalare kroppens ägare ett högre socialt kapital i en gemenskap kretsande kring hälsa 
genom att en avsmalnande, aktiv individ kan ses som sund och attraktiv i gemenskaper med 
hälsofokus. Andra individer kanske har genomgått liknande transformationer och vet hur 
krävande det kan vara osv. Dock hade en liknande viktnedgång kanske inte lett till positiva 
reaktioner och tilldelats ett symboliskt värde i gemenskaper med andra intressen, 
förförståelser och meningskonstruktioner. 
 
Enligt Steinfield, Ellison, Lampe, och Vitak skapar internet nya sätt för individer att 
interagera med medlemmar av sociala cirklar de sedan tidigare är medlemmar av såväl som 
att knyta nya kontakter. Detta bidrar till omformning av strukturen i sociala nätverk och 
medlemmars möjligheter att vinna socialt kapital (Steinfield, Ellison, Lampe & Vitak, 2010). 
De vill inte påstå att dessa nya tekniker bidrar till klar och direkt förbättring eller försämring 
av sociala relationer, och konstruktion och fördelning av socialt kapital, utan resonerar kring 
för- och nackdelar med de nya kommunikationssätten. De har i sin studie fokuserat på 
Facebook och deras artikel beskriver hur storlek och utformning av nätverket eller 
gemenskapen påverkar utdelning av socialt kapital och hur möjlighet att nå många individer 
obegränsat av fysiska avstånd är en betydande fördel. De nämner dock även att dessa 
onlinemiljöer med möjligheter till mer eller mindre fri konstruktion av identitet innebär risk 
för identitetsstöld och förstärkning av stereotyper (ibid). I alla sociala gemenskaper finns 
olika interna idealbilder av en perfekt persona. Genom aktiva ansatser att förkroppsliga detta 
ideal kan individen skapa vad Dayter kallar en hjälte, eller hjältebild personifierandes de 
symboliska egenskaper som bildar den idealiserade identiteten (Dayter, 2014). 
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Instagramanvändare med gemensamma intressen kan hitta varandra genom så kallade 
hashtaggar som läggs in i bildtexten och används för att markera vad som avbildas. Genom 
Instagrams sökfunktion ges man snabbt tillgång till alla bilder publicerade av offentliga 
användare med den hashtag man sökt. Ferrara, Interdonato och Tagarelli undersökte bland 
annat hur olika intressegrupper bildas inom Instagram genom experiment för att se hur 
användare kan grupperas efter vilka hashtaggar de använder. De synliggör hashtaggens 
betydelse för riktade budskap mot vad de kallar mikrogemenskaper och hur medlemmar av 
dessa gemenskaper uppmuntras till publicering av bilder på specifika teman (Ferrara, 
Interdonato & Tagarelli, 2014). Detta är mycket intressant för oss då vi vill undersöka hur 
representationer av ett tema skapas i specifika tematiska mikrogemenskaper inom Instagram 
 

Teoretisk utgångspunkt 
Vi kommer att utgå ifrån socialkonstruktivistisk teori och använda begrepp ifrån Goffman, 
Bourdieu, Giddens, Persson och även från Dayter, vars studier finns beskrivna under Tidigare 
forskning. 
 
Socialkonstruktivism 
Medan många teoretiska perspektiv inom sociologin menar att den sociala verkligenhetens 
existens är helt oberoende av de individer som lever och pratar om den, tror 
socialkonstruktivister att verkligheten är socialt konstruerad och att man inom sociologin bör 
analysera den process där konstruktionen sker (Giddens & Griffiths, 2007, Berger & 
Luckmann, 1991). Teorin fokuserar på hur individer tillsammans formar de uppfattningar, 
alltså konstruktioner, vi har av olika sociala fenomen och hur vi sedan med hjälp av dessa 
uppfattningar väljer hur vi handlar och förhåller oss till fenomenen (Lindgren, 2015). Detta 
betyder alltså att våra föreställningar om till exempel hälsa och vad som förknippas med att 
vara hälsosam skapas genom våra handlingar runt detta, på till exempelvis Instagram när 
bilder hashtaggas med ord vi förknippar med detta. 
 
Inom socialkonstruktivism bemöter man självklar kunskap med en kritisk inställning 
(Lindgren, 2015). Med det menas att det inte finns en ”sann” beskrivning av exempelvis hälsa 
som gäller överallt, hela tiden, utan det är vi individer som genom våra gemensamma 
definitioner styr innebörden av ordet. Fakta om den sociala verkligheten som kan verka 
uppenbar skiljer sig mellan olika grupper och kulturer (Giddens & Griffiths, 2007) beroende 
av vilken verklighet som konstruerats just där. Kunskap om verkligenheten är dessutom 
historisk bestämd och kan variera i olika tider (Lindgren, 2015) på samma sätt som trender. 
Hälsa är ett bra exempel på hur något är socialt konstruerat och förändras över tid och rum. 
Vad som anses hälsosamt är i konstant förändring, och även om det till stor del är medicinskt 
bevisat är det individer som tolkar och konstruerar egna sanningar som sedan sprids i 
samhället. Det diskuteras dagligen vad som är giftigt och sjukdomsframkallande och 
marknaden är stor för företag som tar fram alternativ som ekologisk mat, PCB-fria leksaker 
och kläder fria från gifter. För bara 20, 30 år sedan fanns inte denna marknad och definitionen 
av vad som var hälsosamt såg helt annorlunda ut. Att servera barnen rostmackor med Nutella 
till frukost skulle idag framstå som oansvarigt och ändå känner väl de flesta 80- och 90-
talister igen denna, icke så näringsrika, kost från sin barndom? Det är vi individer i samspel 
som nu ändrat dessa vanor genom att socialt konstruera en annan verklighet om hälsa. 
 
Socialkonstruktivism är en teori som lämpar sig bra i vår studie då hälsa och definitionen om 
vad som är hälsosamt alltså är något som förändras över tid och rum beroende på vad 
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individer skapar för verklighet om det. Rön om dieter och träningstips förändras ständigt och 
det är tydligt att det är trender som styr hur individer uppfattar hälsa. Det finns ingen 
allmängiltig bild av vad ett socialt fenomen faktiskt är inom socialkonstruktivismen, men 
konstruktionerna får ändå, i form av tankesätt, kategorisering och handlande, verkliga sociala 
konsekvenser (Lindgren, 2015). 
 
Narcissism och identitet 
Thomas Johansson beskriver i sin artikel, Narcissism, kropp och modernitet, bakgrunden till 
termen ”narcissism” där han bl.a. nämner Heinz Kohuts och hans analyser om att ”självet 
formas /…/ genom ständiga speglingar i den andres ansikte” (Johansson, 1995) Johansson gör 
också en tydlig skillnad mellan identitet och narcissism där han menar att identitet har att göra 
med sociala positioner, roller och stil och har en mer generell innebörd än narcissism som å 
sin sida är mer specifik i sin innebörd och rör självkänsla och reglering av individens 
självuppfattning (ibid). Vidare för Johansson en diskussion om individers förmåga att, i 
modern tid, hålla en balans mellan krav på trygghet respektive självutveckling och att uppnå 
en narcissistisk balans. Han menar att ett extremt trygghetssökande leder till att individen blir 
totalt beroende av andras bekräftelse och har då inte förmågan att konstruera sin egen 
biografi. Att å andra sidan bara sträva efter självutveckling innebär istället ett förnekande av 
relationen till den andre och av ett beroende av omgivningen. Genom att uppnå narcissistisk 
balans får individen istället möjlighet att stäva efter självutveckling utan att behöva ge avkall 
på sin självkänsla och sitt behov av trygghet (Johansson, 1995). 
 
Begreppet ”narcissism” kommer från den grekiska mytologin och figuren Narcissus som 
dyrkar sin egen spegelbild och enligt Giddens är förhållandet mellan självet och kroppen ett 
av huvudelementen i narcissismen (Giddens, 1999). I dagens samhälle är dyrkandet av 
kroppen genom upptagenhet av till exempel matvanor ett vanligt drag hos oss individer och 
Giddens menar att kroppen har blivit central i självidentitetens reflexiva projekt och den kan 
inte längre accepteras, fostras och smyckas på traditionellt sätt (ibid). Enligt Giddens är inte 
denna livsplanering i förhållande till kroppen nödvändigtvis något narcissistiskt, utan istället 
en normal del av posttraditionella sociala miljöer (ibid). Johansson skriver att kroppen har i 
det senare blivit mer sammankopplad med stil, smak och identitet och han menar att kravet att 
presentera sig själv och sin kropp har i vissa fall ökat på grund utav den ökande 
medvetenheten om betydelsen av kroppen för identiteten (Johansson, 1995). Johansson tar 
gymmet som ett exempel på en miljö där det ställs krav på utveckling och förändring av 
kroppen och jaget, men man skulle här även kunna se de sociala plattformarna som en sådan 
miljö. Till exempel kravet man kan känna över att ta snygga bilder, lägga upp statusar att man 
tränar eller äter hälsosamt och detta speciellt om man inte sedan tidigare är nöjd med sin 
kropp. Johansson poängterar just att dessa miljöer kan vara positiva för självutveckling och 
mognad, men att det å andra sidan även kan ha en motsatt effekt på individers självkänsla och 
förmåga att utforma en identitet man känner sig nöjd med (ibid). 
 
Goffman – dramaturgiskt perspektiv 
Inom sitt dramaturgiska perspektiv menar Goffman att vi individer inte bara handlar, utan 
även tänker på hur det vi gör uppfattas av andra. Här talat Goffman om intrycksstyrning och 
menar att vi hela tiden försöker styra andras intryck av vårt handlande. Han menar att vi dels 
handlar likt de existerande normerna, alltså vad som anses vara ”rätt” beteende, dels att vi 
försöker få den vi agerar mot att dela vår definition av situationen (Persson, 2012). I ett 
samspel är det deltagarna som ”förhandlar” sig fram till en definition av situationen som de 
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båda anser besvarar frågan ”vad händer här?” (ibid). På Instagram finns denna möjlighet 
mycket lättillgängligt då det här är möjligt att lägga ut bilder som representerar det vi vill att 
andra ska identifiera oss med. Vill vi att andra ska uppfatta oss som hälsosamma kan vi välja 
att lägga ut bilder på sådant som vi och andra uppfattar som hälsosamt för att stärka den 
bilden av oss själva. Instagram gör det alltså möjligt för oss användare att anta den roll som vi 
vill att andra ska uppfatta oss, vilket betyder både att dölja sådant som inte stämmer överens 
med rollen och förstärka det som passar in. Just när det gäller att undersöka intentionen i 
publicering av bilder, tillsammans med hashtaggar som kan kopplas ihop med hälsa, passar 
Goffmans teori om intrycksstyrning bra, då det skulle kunna vara en möjlig förklaring. Det 
skulle till exempel kunna vara så att en del individer, som vill framstå som hälsosamma, 
väljer att publicera just den typ av bilder som kopplas samman med hälsa, för att på det sättet 
styra andras intryck av dem. 
 
Många begrepp inom Goffmans perspektiv är hämtade från teatervärlden, så som scenen, där 
framträdanden äger rum och denna går att dela in i den främre regionen och den bakre 
regionen (Goffman, 2014). Dessa ska alltid ses i relation till ett visst framträdande. Den 
främre regionen, eller ”on stage”, är där framträdandet äger rum och den bakre, eller ”back 
stage”, är där publiken inte ser oss och där vi kan släppa vår fasad (Persson, 2012). På 
Instagram är det användarprofilen och bilderna som är scenen och den bakre regionen är där 
personen bakom kontot befinner sig. Något som är intressant med Internet och sociala medier, 
är att det blir så tydligt vad som är främre region, det vi visar upp utåt och det är dessutom 
väldigt enkelt att gömma sig i den bakre regionen. I den bakre regionen kan vi vara en helt 
annan person än den vi visar upp i den främre. Vi kan använda ett annat namn, dölja vårt 
utseende, ja påstå oss vara en helt annan person. Även om bakre och främre region kan tyckas 
vara enkel att skilja mellan, kan vi aldrig vara riktigt säkra på att en individ handlar på samma 
sätt i ett framträdande för andra (ibid). Beroende på vem eller vilka som sitter i publiken kan 
alltså framträdandet ändras även om scenen är densamma. Ett exempel på detta är 
möjligheten till att ha olika konton inom sociala medier där man visar upp olika roller 
beroende på publik. 
 
Persson använder sig av Goffmans bakre och främre region när han talar om användningen av 
sociala medier och menar att individer ”blottar sig” via sina bloggar på ett helt annat sätt än 
vad man hade gjort i verkligheten om man träffats face-to-face (f2f) och att alltså gränsen 
mellan vad som är privat och offentligt har blivit mycket mer suddig inom dessa ”nya 
medier” (Persson, 2012). Persson beskriver oversharing som att dela med sig av eller blotta 
alltför mycket information om sitt eget eller andras privatliv, alltså mer eller mindre vad som 
sker i de bakre regionerna och inte är menat att andra ska se. Oversharing kan ske omedvetet 
eller medvetet genom exponering av nakenhet, intimitet, brutal öppenhet och skitsnack för att 
skapa uppmärksamhet. Någonting som mer eller mindre bidragit till att gränserna mellan 
främre och bakre region omdefinieras då uppvisande av vad som sker i de bakre regionerna 
tycks locka uppmärksamhet (ibid). 
 
Vi ser mycket i Goffmans teorier som kan appliceras på vår studie av Instagram. Som tidigare 
nämnt intrycksstyrning, men även det som Persson menar med att man “blottar sig” kan vi se 
i form av bilder föreställande till exempel resultat av träning. I face-to-face-kommunikation är 
det enklast att till exempel berätta att man gått ned si och så många kilo i vikt, medan det på 
Instagram blir mest effekt om man lägger ut en bild på sin kropp före och efter, inte sällan 
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föreställande naken hud. Detta kan vara vad Persson menar med att man säger, eller i detta 
fall visar, för mycket. 
 
Bourdieu - kapital, habitus och fält 
Broady beskriver Bourdieus begrepp kapital, habitus och fält och konstaterar att kapital enkelt 
sagt är symboliska och materiella tillgångar som kan delas in i olika kategorier eller former av 
kapital. Kulturellt kapital kan utgöras av kultiverat språkbruk eller kunskap med kulturellt 
värde inom det specifika fältet, socialt kapital av släkt- eller vänskapsband. Utöver dessa 
finns mer specifika typer av kapital som utbildningskapital i form av betyg och examina 
(Broady, 1998). Symboliskt kapital anses vara det mest grundläggande begreppet inom 
Bourdieus sociologi. Det är ett mycket allmänt begrepp som används för att fånga in 
fenomenet att vissa individer, institutioner, titlar, konstverk eller vetenskapliga arbeten 
åtnjuter tilltro, aktning, anseende, prestige eller igenkänns och erkänns som överlägsna andra 
genom ett erkännande baserat på sociala gruppers trosföreställningar. Broady preciserar 
genom konstaterandet att symboliskt kapital är det som av sociala grupper känns igen som 
värdefullt och tillerkännes värde. Symboliska tillgångar kan enbart omsättas i en form av 
symboliskt kapital under förutsättning att det finns en marknad för dessa tillgångar. De måste 
erkännas av gemenskapen för att bli värdefulla och ge ägaren fördelar. De måste alltså passa 
in med rådande sociala strukturer inom gemenskapen (ibid). 
 
Broady beskriver Bourdieus begrepp habitus som ett system av dispositioner som tillåter 
individer att handla, tänka och orientera sig i den sociala världen. Individens habitus 
grundläggs ofta genom de vanor denne införlivar i familjen och det dagliga livet och kan 
fungera som ett seglivat och ofta omedvetet handlingsmönster (Broady, 1998). Habitus kan 
ses som en typ av förkroppsligat kapital som kan uttryckas genom fysiska gester, 
rörelsemönster, tankesätt, språkbruk och attityder. En generell definition av begreppet fält kan 
enligt Broady vara ett system av relationer mellan positioner, med socialt fält åsyftas ett 
föränderligt område i samhället i vilket individer och institutioner strider om någonting för 
dem gemensamt. Bourdieu skiljer mellan produktionsfält i vilka vi finner de specialister som 
skapar fältspecifika föreställningar och värden, och konsumtionsfält där de individer och 
grupper som tar del av och inkorporerar dessa värden befinner sig (ibid). Vidare förklarar han 
hur termen sociologi i sammansättningar som ”utbildningssociologi” innebär utforskande av 
olika sociala eller samhälleliga förhållanden och därmed är lika gammal som 
samhällsvetenskapen (ibid). Detta kan vara ett relevant redskap i vårt utforskande av 
onlinegemenskaper med fokus på hälsa då rådande sociala konventioner och omständigheter 
påverkar användarnas beteende samt vilka olika framställningar av hälsa som presenteras och 
vinner popularitet. 
 

Sammanfattning av teorier 
De teoretiska begrepp vi kommer att analysera vår empiri med härstammar ifrån sociologiska 
teorier som socialkonstruktivism och lånas ifrån Goffman, Bourdieu, Giddens, Persson och 
Dayter. Forskare som alla intresserat sig för hur vi människor interagerar och gemensamt 
konstruerar förståelse för vår omgivning. Samtliga forskare poängterar på ett eller annat sätt 
vikten av kontext, hur alla sociala interaktioner konstrueras och existerar i en tid och plats 
som starkt påverkar hur och vad vi väljer att kommunicera. Kommunikation och 
framställning online har exempelvis andra förhållningsregler än kommunikation ansikte mot 
ansikte.  
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Johansson påpekar i sin artikel (Johansson, 1995) skillnader mellan narcissism och identitet, 
hur identitet behandlar sociala positioner, roller och stil på ett mer övergripande sätt än 
narcissism som specifikt rör individens självkänsla och självuppfattning. Han beskriver hur 
individer kan bli beroende av andras bekräftelse och ha svårt att se hur de ter sig utan att 
spegla sig i någon annans blick. Giddens menar dock att kroppen numera blivit en del av vad 
han kallar självidentitetens reflexiva projekt och tätt sammankopplad med identiteten 
(Giddens, 1999). Hur vår fysik ser ut är idag alltså en större del av vilka vi är enligt Giddens. 
Är vi inte fysiskt attraktiva kan detta gå ut över hur vi uppfattas som personer vilket bidrar till 
ett ökat behov av att presentera sig på ett attraktivt sätt. Instagram kan utgöra ett lättillgängligt 
verktyg för att visa upp sin kropp och alltså sig själv för en bredare publik. Detta kan dock i 
sin tur problematiseras, alltför stort fokus på att visa upp sin vältrimmade fysik kan uppfattas 
som skryt eller självförhävelse leda till socialt ogillande. 
 
Vi har använt begrepp lånade av Johansson och Giddens för att skapa förståelse för hur vi 
som individer kan se på oss själva, och vilka behov av att uttrycka individualitet och 
framgång genom vår hälsosamma livsstil och fysiska uppenbarelse vi har. Bourdieu går in på 
hur individer i sociala sammanhang värderar och tilldelar vissa attribut status vilket gör dem 
eftertraktade inom den gemenskap som tilldelar dem värde och på så sätt ger innehavaren av 
dem ett högre socialt kapital och status i gemenskapen (Broady, 1998). Detta är intressant för 
oss då vi undersöker hälsa, någonting som nästan kan sägas vara universellt eftersträvansvärt, 
och intresserar oss för hur hälsosamma attribut och egenskaper kan se ut inom gemenskaper 
på Instagram, hur de uttrycks och framhävs i mediet, samt olika anledningar som kan ligga 
bakom individers val att publicera framställningar av dem. Vi har sedan valt att använda oss 
av Goffman, Persson och Dayters begreppsapparat då de går in på hur individer anpassar sina 
framställningar efter situationsspecifika kontexter samt hur de vill uppfattas av sin publik. 
Goffman och Persson beskriver hur individer anpassar sin presentation, eller framställning av 
sig själva för att få publiken att dela deras definition av situationen (Goffman, 2014, Persson, 
2012), alltså hålla med om att situationen är så som individen presenterar den och individen 
själv är den hen säger sig vara. Till exempel att individen är en hälsosam person med 
erfarenhet av goda resultat av kost och träning. Dayter beskriver i sin artikel (Dayter, 2014) 
hur balettintresserade ungdomar på Twitter använde olika strategier för att öka sin status, eller 
sitt sociala kapital som Bourdieu skulle kallat det, i gemenskapen. De använde olika tekniker 
för att offentligt uttrycka sina egna framgångar och samtidigt undvika att uppfattas som 
skrytsamma, någonting som vi tidigare konstaterat kan leda till sänkt social status. 
 

Syfte och forskningsfrågor 
Undersökningens syfte är att studera hur och varför olika individer förmedlar bilder av hälsa 
genom mikrobloggverktyget Instagram. Observationen kommer att svara på frågan om hur 
hälsa presenteras genom Instagram medan intervjuerna kommer att undersöka individernas 
intention med sina presentationer av hälsa. 
 
De forskningsfrågor studien ämnar besvara är: 
 

1. Hur presenteras hälsa i mikrobloggverktyget Instagram? 

2. Vad är hälsa för Instagramanvändare? 

3. Vad är individens intention med sin presentation av hälsa? 
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3. Metod 
 

Metodansats 
Vi ämnar i vår uppsats att med hjälp av kvalitativa metoder som observation, 
semistrukturerade intervjuer och visuell metodik undersöka hur hälsa, kost och träningsvanor 
presenteras i mikrobloggverktyget Instagram, samt olika individers intention med sin 
presentation. Vi har valt en kvalitativ ansats då vi inte har som mål att utvinna kvantifierbara 
data. Vi vill se närmre på hur och varför individer väljer en viss typ av representation av hälsa 
inom den sociala arena i onlinemiljö Instagram utgör. Vi influeras i viss mån av Netnografins 
intresse av att undersöka nätbaserade miljöer, gemenskaper och kommunikationskanaler för 
att nå ökad förståelse för de sociala samspel som äger rum i denna typ av arenor (Berg, 2014) 
då vi vill undersöka temat hälsa inom Instagram. En typ av onlinegemenskap i vilken 
individer samlas kring användargenererat material i form av bilder och kommentarer taggade 
med en specifik hashtagg rörande hälsa. 
 

Observation och semistrukturerade intervjuer 
Vi har använt oss av icke-deltagande observation (Bryman, 2011), utan att ge oss till känna 
för de observerade, sett olika representationer av hälsa och frekvenser av dessa. Vi har sedan 
genomfört semistrukturerade intervjuer (ibid) via telefon i vilka vi ställt frågor baserade på 
teman i vår intervjuguide, utvecklat och ställt följdfrågor utefter intervjupersonens svar.  
 

Visuell metodik 
Vi har använt visuell metodik i och med vårt observerande och analyserande av bilder som 
publicerats inom Instagram. Denna metodik består enligt Ahrne och Svensson inom 
samhällsvetenskaperna av användning och analys av bilder för att besvara frågor om 
samhället (Ahrne & Svensson, 2014). Vi har sedan tidigare kännedom om den sociala arena 
Instagram utgör då vi båda varit aktiva inom Instagram en längre tid, vi har dock inte specifik 
och mer djupgående kunskap om den tematiserade gemenskap som samlas kring den 
specifika hashtagg vi valt att fokusera på. 
 

Visuell metodik i samhällsvetenskaperna handlar om att använda bilder och bildinformation 
för att besvara frågor om samhället. Dessa frågor kan vara mer eller mindre övergripande, 
men vanligast är att forskning av detta slag tar upp olika aspekter av människors vardagsliv. 
(Árni Sverrisson i Ahrne & Svensson, 2014:165) 

 
Enligt Sverrison finns det snart sagt inget område av samhällslivet som inte kan belysas bättre 
och mer effektivt med hjälp av bildmaterial (Ahrne & Svensson, 2014). I och med att det i 
västvärlden idag är mycket vanligt med mobiltelefoner med inbyggda kameror är det enkelt 
och lättillgängligt att dokumentera vardagen med bilder och dela dem med vänner och 
bekanta såväl som främlingar i olika typer av sociala medier. 
 
Sverrisson anser att vi kan se systematisk vetenskaplig användning av visuell metodik som ett 
verktyg för att förstå bilders sociala roll och kontext, alltså på vilka sätt bilder förmedlar och 
styrker social interaktion eller ingår i sociala situationer. Han fortsätter med att påpeka den 
sociala aspekten av bilder genom hur normer, konventioner, organisationer, hierarkier och 
andra samhällsfenomen påverkar hur vi skapar och använder bildmaterial (Ahrne & 
Svensson, 2014). Detta är intressant för oss i vår undersökning då vi intresserar oss för bilder 
skapade i och för ett socialt sammanhang, en gemenskap skapad kring ett specifikt tema. Vi 



	

12	
	

	

vill undersöka hur individer tolkar och återger vad hälsa är, och hur dessa bilder genom sin 
spridning till andra bildar en generell uppfattning och norm. Som sociala varelser konstruerar 
vi gemensamma föreställningar om vad hälsa är och ska vara som vi sedan återger och 
befäster som normer. Det bildmaterial vi observerat är en central del av vår undersökning och 
både påverkar och påverkas starkt av rådande sociala normer och konventioner. Till exempel 
hur den konventionella bilden av en hälsosam kropp eller måltid ska te sig. 
 
Sverrisson beskriver två olika typer av bildtolkning, den första innebär en naturalistisk, 
bokstavlig tolkning av bilden som en sanningsenlig reflektion av en verklighet, denna 
reflektion, eller detta utseende som Sverrisson säger, är på något sätt socialt signifikant och 
behandlas som data. Den andra typen av tolkning tar avstamp i att vi ser bilden som ett 
verktyg för att sälja någonting, övertyga betraktare eller organisera olika typer av processer. 
Vidare beskrivs hur forskare kan utgå ifrån att bilder utgör en verklighet i sig och att de därför 
bör analyseras och diskuteras som en del av en bildvärld (Ahrne & Svensson, 2014). På detta 
sätt intresserar vi som forskare oss för bildernas inneboende egenskaper, relation till andra 
bilder och roll i det större sammanhang ett bildflöde i Instagram exempelvis utgör. 
 
Vi kan argumentera för att bilder utgör en form av materiella artefakter, vilka liksom andra 
artefakter bevarar sociala relationer och konventioner genom att skapa en fast form och/eller 
avbild av dem. En bild på Instagram blir en representation och artefakt för hur hälsa såg ut 
under den period och under de förhållanden som rådde då bilden skapades. Om det finns en 
sanning i bilden eller om det är en idealiserad, eventuellt ouppnåelig bild blir mindre relevant 
om vi vill avläsa den som en representation. Det är en idealbild av hälsa oavsett om personen 
levde upp till denna bild i verkligheten eller inte. 
 

Om jag skulle formulera principerna för visuell samhällsvetenskaplig analys i en mening 
skulle den kunna vara så här: Sök samhället i bilden och bildens roll i samhället. (Sverrisson i 
Ahrne & Svensson, 2014:166) 

 
Citatet ovan belyser på ett bra och sammanfattande sätt vad vi vill åstadkomma med vår 
undersökning. Vi intresserar oss för att se hur de bilder som publiceras som en representation 
av hälsa konstrueras, hur de har påverkats och i sin tur påverkar den kollektiva konstruktion 
av vad hälsa innebär och omfattar som vi skapar och befäster som sociala varelser i mindre 
grupperingar såväl som på en samhällelig nivå. Sociala konstruktioner och föreställningar 
skapas inte i ett vakuum utan påverkas och utvecklas av de individer som interagerar i 
gemenskaper på olika nivåer och storlekar.  
 
Sverrisson talar vidare om hur forskare kan använda sig av bildsamlingar för att foga ihop 
individuella bilder till sammanhängande berättelser om samhället (Ahrne & Svensson, 2014). 
Genom att observera olika bilder, slumpmässigt utvalda men med ett gemensamt tema i form 
av en hashtagg, vill vi undersöka vilka motiv som återkommer och skapar visuella 
representationer för vad hälsa är. Vår undersökning behandlar visuella uttryck i 
mikrobloggverktyget Instagram, ett medieverktyg och en social arena med kraft att påverka 
normer och attityder på samhällelig nivå genom att ge olika sociala intressegrupper möjlighet 
att samlas, interagera och skapa delade attityder och förståelser som sedan kan föras vidare 
till en bredare publik. 
 
Sverrisson beskriver hur fotografiska bilder alltid är resultat av regi, iscensättning, 
skådespeleri och andra aktiviteter som kan vara mer eller mindre genomtänkta, och att detta 
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är en central poäng för all typ av bildtolkning (Ahrne & Svensson, 2014). Bilder som ser ut 
att vara tagna i all hast dokumenterandes en typ av ”naturligt tillstånd” är alltså även de ett 
resultat av mer eller mindre medveten iscensättning av fotografen. Denna poäng är relevant i 
vårt fall då vi observerar t.ex. en gymselfie. Individen på bilden kanske ser ut att helt obrytt 
och i all hast dokumenterat ett gymbesök genom en bild på sig själv i gymmet, men vid 
närmare betraktning kan vi kanske se hur steg vidtagits för att framställa individen på ett 
fördelaktigt sätt. Många av de selfie-entusiaster vi observerat uppvisade till exempel en lätt 
vridning i torson som framhävde axlar och rumpa medan midjan smalnades av. 
 

Avgränsningar 
På Instagram används många olika hashtaggar för att förmedla bilder inom området hälsa, så 
som #nyttig, #hälsosam med flera. Användare kan dessutom skapa oändliga antal hashtaggar 
som för de representerar hälsa (exempelvis #jagärhälsosam, #hälsaförlivet) och det skulle 
vara omöjligt för oss att observera alla dessa. Vi har valt att observera en specifik hashtagg 
som vi anser vara representativ för området hälsa inom Instagram. Dock är vi medvetna om 
att detta val bidrar till att vi inte kan observera alla typer av bilder som presenterar hälsa. En 
anledning till att vi valde just den hashtaggen, som är ett svenskt ord, är att vi vill begränsa 
oss till användare i Sverige. 
 

Urval 
Urvalet i vår studie ligger på en mikronivå (Sveningsson, Lövheim & Bergquist, 2003) då vi 
är intresserade av att få en djupare förståelse av en social gemenskaps upplevelser och 
representationer av hälsa. Som tidigare nämnts har vi valt att begränsa urvalet till användare 
inom Sverige då upplevelser och representationer av ett tema inom sociala medier är ett 
föränderligt fenomen som starkt påverkas av övriga sociala normer och attityder i samhället i 
vilka de konstrueras, befästs och rekonstrueras. Att fokusera vår undersökning på bilder 
publicerade av svenska användare ger en tydligare bild av den aktuella uppfattningen i 
Sverige. 
 
Vi har gjort ett så kallat målinriktat urval till våra observationer då vi valt ut personer som är 
relevanta för studien och för våra forskningsfrågor (Bryman, 2011), alltså de som markerar att 
deras bilder är en representation av hälsa genom en specifik hashtagg. Vi har avgränsat 
urvalet till användare med öppna konton, som vem som helst kan se utan att behöva ansöka 
om att få följa. Detta för att vi ska kunna behålla vår dolda roll i observationerna och på så 
sätt inte påverka typen av bilder som publiceras. Risken hade även funnits att vi inte blivit 
godkända som följare av användaren och på detta sätt tappat en del av urvalet. 
 
Att det på Instagram finns möjlighet att ha ett låst konto bidrar till visst bortfall. Det finns 
sannolikt användare som publicerar material vi skulle vara intresserade av men inte har haft 
möjlighet att observera. Eftersom vi i vår studie valt en kvalitativ ansats påverkar detta dock 
inte vårt resultat eftersom vi inte tänkt att dra några generella slutsatser.  
 
Utifrån urvalet för observationerna har sedan ett mindre antal användare valts ut för att få 
förfrågan om att delta i våra intervjuer. Vi har här sökt en urvalspopulation som aktivt 
använder Instagram och har valt att enbart kontakta individer som använder den hashtagg vi 
avgränsat oss till som privatpersoner. Vi intresserar oss inte för individer som skapar 
hälsorepresentationer i professionella syften eller som publicerar sponsrat innehåll. Detta för 
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att undersöka om det finns andra intentioner än marknadsföring, vilket ofta är fallet då 
hashtaggen används av till exempel företagskonton. Vi intresserar oss för hur individer skapar 
representationer av hälsa, inte företags definition av temat. 
 
Utifrån vårt målinriktade urval skickade vi förfrågningar till 30 användare, de som senast 
publicerat bilder med hashtaggen vi intresserar oss för, om att vi ville komma i kontakt med 
dem. Av dessa var det 11 som svarade, ville veta mer och delta i en intervju. När vi sedan 
kontaktade dessa var det sex användare som deltog i intervjun. Även här kan vi alltså se ett 
bortfall, vilket hade påverkat om vi var intresserade av att generalisera.  
 

Utförande 
Första delen av vår undersökning tog plats online genom observation av bilder som 
publicerats och märkts med en specifik hashtagg. Vi var mycket medvetna om att bilderna vi 
såg innehöll större eller mindre mått av poserande och editering anpassat efter hur användaren 
ville presentera av sig själv som upphovsman och ägare av Instagramkontot likaväl som vad 
som visuellt syntes i bild. Vi valde vi ut ett fåtal bilder för djupare analys som blir 
representativa för vår underliggande bildsamling. 
 
Vi har valt att göra en dold observation av bilder inom en specifik hashtagg som representerar 
hälsa. När man gör en dold observation kan man även välja om man som forskare vill vara 
deltagande eller observerande (Sveningsson et al., 2003) och eftersom vi inte annonserat ut att 
vi utför observationer har vi endast varit observerande. En av anledningarna till detta är att vi 
inte vill påverka vilken typ av bilder som läggs ut under hashtaggen genom att berätta att vi 
observerar bilder som rör hälsa. Vi tror att just det kan avskräcka en del att lägga ut bilder, 
vilket skulle medföra ett visst bortfall. Möjligheten att informera är inte heller så stor på 
Instagram. Det finns ingen huvudsida där en annonsering om detta skulle kunna läggas ut och 
eftersom vi inte har för avsikt att identifiera individerna bakom bilderna är det inte av vikt att 
informera varje användare om detta enskilt. Sveningsson, Lövheim och Bergquist poängterar 
att just “lurking”, att smyga omkring i en nätmiljö utan att ge sig till känna, har fått frågor om 
forskningsetik att komma upp till ytan (ibid) vilket vi diskuterar vidare under rubriken Etiska 
överväganden. 
 
Under vår observation ville vi se närmre på flödet av bilder märkta med en utvald hashtagg 
som representerar hälsa, så som de uppkom genom individers publicerande av bilder. Vi ville 
se dem i sin helhet på samma sätt som andra intresserade användare och/eller deltagare i 
gemenskapen kring ämnet hälsa såg det. Vi observerade därför ett bestämt antal bilder i 
bildflödet under olika tidpunkter utan att sålla bort bilder med sponsrat material eller reklam 
som vi valt att göra i vårt senare urval av objekt för djupare analys. Vi samlade under vår 
observation alltså in bilder för att skapa en bildsamling som vi senare skulle kunna använda 
som dataunderlag i vår undersökning. Vi valde 300 bilder, publicerade under olika perioder, 
för att få ett underlag som är representativt för flödet under cirka 3 veckor. Då vi undersöker 
representationer av ett fluktuerande fenomen som påverkas av rådande trender och nyheter 
och på grund av tidsbrist har ett behov av att avgränsa vår undersökning har vi valt att inte 
undersöka representationer spridda över ett bredare tidsspann. 
 
Som ett komplement till vår bilddata, och för att kunna besvara vår andra och tredje 
forskningsfråga, genomförde vi sex stycken semistrukturerade intervjuer. Vi ställde frågor 
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baserade på vår intervjuguide, så som vilken typ av bilder som publiceras, tankar innan och 
känslan efter publicering av bilder. Önskvärt hade varit om vi hade kunnat genomföra 
intervjuerna i person, men eftersom vi tyvärr hittat relativt få som ville ställa upp på en 
intervju och ingen av dessa befann sig i vårt närområde, fick vi istället använda oss av telefon. 
Mer om detta diskuterar vi under rubriken Reflektion över metoden. Vi planerade in 
intervjutiderna utifrån respondenternas önskemål och betonade att det var viktigt att de satt 
ensamma och ostörda under den tiden intervjun skulle pågå. De fick välja en tid då de inte 
kände sig stressade och vi bad dem avvara cirka 30 minuter. Majoriteten av respondenter 
valde att genomföra intervjun på kvällstid, då de befann sig hemma. Detta gjorde att vi i lugn 
och ro kunde ha ett samtal om deras Instagramanvändning, de fick tid att tänka innan de 
svarade och vi hade möjlighet att ställa följdfrågor om så behövdes. Intervjuerna varade i 
genomsnitt i 15-20 minuter och vi ställde olika typer av frågor som rörde bland annat 
respondenternas användning av Instagram, vilka typer av bilder de publicerade tillsammans 
med hashtaggar för hälsa och vilka de valde bort, hur de resonerade kring definitionen av 
hälsa och mycket kring orsaken till att de valt att publicera bilder. Med hjälp av 
högtalartelefon och en inspelningsapplikation spelade vi in samtalen som sedan 
transkriberades till text. 
 
Rennstam och Wästerfors påpekar att det i kvalitativa studier inte är mängden data som är det 
viktigaste utan den variation och innebörd som kan iakttas (Ahrne & Svensson 2014). Därför 
har vi valt att presentera en variation av intervjusvar och bilder som representerar de olika 
kategorier vi observerat, även om vi bara djupdyker i analysen av ett fåtal. Vi har reducerat 
vårt material för att avgränsa vår analys till de två mest representerade kategorierna av bilder 
vi observerat. Vår ansats är att först visa en representativ överblick av materialet vi observerat 
för att sedan göra en mer djupgående analys av kategorierna mat/kost och träningsselfies. 
Detta för att undvika en ytlig och kort presentation och analys av alla kategorier som inte 
skulle leda till dugliga svar på våra forskningsfrågor. 
 

Analysmetod 
Aspers, Fuehrer och Sverrisson beskriver hur det första steget i att läsa en bildsamling är att 
finna någon typ av gemensam dimension för att strukturera sina jämföranden av bilderna 
(Aspers et al., 2004). Vi har genom vår avgränsning i undersökningen att behandla bilder 
kategoriserade under ämnet hälsa skapat ett visst ramverk för tolkning. Vi vet att dessa bilder 
på ett eller annat sätt är menade att representera hälsa eller locka individer med intresse för 
ämnet att betrakta bilden i och med dess märkning med hashtaggen. Vidare beskriver 
författarna hur detta ramverk för tolkning inte reducerar bilderna till entydig kommunikation 
men avgränsar våra tolkningsmöjligheter (Aspers et al., 2004).). 
 
Rennstam och Wästerfors presenterar tre grundläggande steg för att underlätta 
samhällsvetenskaplig analys; att sortera, reducera och argumentera (Ahrne & Svensson 2014). 
Genom vår analys vill vi öka vår förståelse för hur individer i samspel med varandra 
konstruerar meningen av hälsa. Vad ordet kan eller bör innebära enligt social konvention 
inom Instagram. De normer, attityder och konventioner som etableras inom detta sociala 
medieverktyg kan sedan spridas och påverka desamma på samhällelig nivå. 
 
De uppfattningar och presentationer som formas till normer och konvention inom 
onlinegemenskaper på Instagram läcker ut även till offlinemiljön och påverkar vår 
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gemensamma förståelsekonstruktion av vad hälsa betyder och inte betyder på en samhällelig 
nivå. Vi anser att det är ett viktigt och intressant ämne att undersöka då det har potential att 
påverka vårt dagliga liv, oavsett om vi är aktiva användare av Instagram eller inte. 
 
Vi har sorterat den empiri vi insamlat under observationen för att göra bildsamlingen vi 
kommer att använda som datamaterial överskådlig och ordnad för att underlätta analys. 
Genom reducering av empirin har vi sedan valt ut bilder vi anser vara representativa för 
bildsamlingen i sin helhet. Vi har valt att i ett senare skede i analysen dyka djupare i frågor 
rörande vissa bilder som är intressanta för vårt undersökningssyfte, men vill från början skapa 
en överblick utan att förlora nyanser och komplexitet. Något som Rennstam och Wästerfors 
framhåller som viktigt (Ahrne & Svensson 2014). Utifrån den större överblickande 
bildsamlingen har vi sedan kategoriserat bilderna efter olika teman och motiv och kunnat 
urskilja de två största kategorierna. Vi är främst intresserade av att skildra och analysera de 
vanligast förekommande representationerna då de typer eller kategorier av bilder som oftast 
publiceras är de som bildar trender, fokuserar, befäster och rekonstruerar normer för hur hälsa 
presenteras genom Instagram. 
 
Vi har sammanfattat och kategoriserat våra observationer i begrepp som ”träningsselfie”, 
”mat/kost”, ”träningsaktivitet”, ”information/utbildning”, ”skönhet” i syfte att skapa mer 
överskådliga generaliseringar och begrepp inför vår fortsatta analys av materialet. De två 
kategorier av bildmotiv som var klart mest representerade under vår valda hashtagg var mat 
och träningsselfies. Begreppet “träningsselfie” innebär i vårt fall ett porträtt av en individ i 
direkt träningssammanhang. Vår uppdelning av observationerna i kategorier syftar till att 
skapa förståelse för vad det är vi ser, vilka bilder av hälsa som existerar och är flitigast 
representerade inom Instagram, likaväl som att underlätta förståelsekonstruktion och tolkning 
av individernas motivation till publicering av bilderna. 
 
För att bearbeta vår data har vi valt att använda oss av kvalitativ innehållsanalys, som är en av 
de vanligaste analysmetoderna när det kommer till att analysera dokument. Denna metod 
innebär att man söker efter teman (Bryman, 2011) vilket lämpar sig bra både till våra 
anteckningar från observationerna och materialet från våra intervjuer. När vi analyserat datan 
som framkommit från observationerna har vi tittat efter vilka olika kategorier/teman som varit 
utmärkande och vilka som endast förekommer ett fåtal gånger. Därefter har vi valt ut de två 
som varit mest utmärkande och genomfört djupare observationer och analyser på dessa. Då 
har vi även valt att titta närmare på de kommentarer som finns till bilderna för att få djupare 
förståelse för vad bilderna verkligen föreställer och även vad avsändaren vill säga med bilden. 
 
“Den visuella socialisationen”, den process i vilken vi i en gemenskap lär oss att tolka, 
klassificera och diskutera bilder, påverkar starkt vilka bildnormer som skapas, vilka teman 
och uttryck som vinner popularitet och bekräftelse, och vilka som förkastas (Aspers et al., 
2004). Under vår analys av bildmaterialet har vi kunnat konstatera att två återkommande 
teman och motiv i bilder representerande hälsa är mat och träningsselfies. Dessa motiv skulle 
alltså kunna sägas vara exempel på bildnormer inom området representationer av hälsa inom 
Instagram. 
 
Enligt Aspers m.fl. (2004) socialiseras vi alla in i ett kulturellt, socialt konstruerat seende i 
vilket vi tolkar bilder utifrån kunskap, erfarenhet och bildning: 
 



	

17	
	

	

Vilka bilder vi tycker om, vilken film vi gillar att se, det kök och de möbler vi tycker är 
vackra, det är inte slumpmässigt eller givet men ett uttryck för sociala positioner och 
positionerande. (Aspers et al., 2004:18). 

 
Vi lär oss alltså att se och tolka bilder, individer insatta i en gemenskap lär sig känna igen 
vissa tecken och specifika detaljer i visuella uttryck och har mer eller mindre 
gemenskapsspecifika tolkningsramar. Specifika seenden och tolkningssätt upprätthålls av de 
normer som råder i gemenskapen (Aspers et al., 2004). Författarna förklarar den visuella 
socialisationen som en del av den allmäna socialisationsprocess vi alla genomgår och liksom 
denna innebär olika tolkningsramar beroende på vilken gemenskap vi socialiseras in i. Vi kan 
se olika mening i samma uttryck, exempelvis en bild, vilket i sin tur innebär att bildens 
mångtydighet är en social konstruktion i sig. Författarna fortsätter med påståendet att bilder 
kan tolkas på olika sätt men inte hur som helst, vi kan se på dem som komponenter som 
skapar och tilldelas mening av den kontext de befinner sig i (ibid). 
 

De ingår alltid som en del i en social relation och en kontext av något slag som de är med om 
att utforma (Aspers et al., 2004:18) 

 
Vi vill liksom författarna påstå att bilder skapar och får sin mening av kontexten. 
(Aspers et al., 2004). En individ tolkar en och samma bild på olika sätt beroende på kontexten 
hen befinner sig i. En bild med en hashtagg kopplad till hälsa kan tolkas annorlunda beroende 
på om betraktaren till exempel sitter på bussen på väg till jobb eller skola, är hemma och just 
har ätit en stor portion glass eller är på väg till gymmet.  
 
Vi har lagt stor vikt vid att undvika förenklade antaganden och eventuella förutfattade 
meningar gällande individers motivation till publicering av bilder. Det skulle kunna röra sig 
om förutfattade meningar om att de som fokuserar på dokumentation av sin kropp genom att 
ta många selfies och träningsselfies har narcissistiska drag, att de som följer strikta dieter och 
jobbar mot en idealkropp som mål har sin egna fysiska uppenbarelse som huvudsakliga 
intresse och eventuellt är ofriska med överdrivet kroppsfokus. 
 
Bilderna vi analyserat begripliggörs genom vår text likt de bilder av fiskebåtar Sverrisson 
granskat för att undersöka den tekniska utvecklingen under tidigt 1900-tal (Aspers et al., 
2004). Författaren ser båtbilderna som historiska artefakter. Utan att vara statistiskt 
representativa för bildmaterialet författaren haft att tillgå, eller ens de avbildade båttyperna är 
de typiska för sin tid och plats på ett sätt som görs begripligt genom författarens text (ibid). Vi 
analyserar vårt bildmaterial i den mycket specifika kontext ett bildflöde avgränsat av en 
specifik hashtagg inom Instagram i Sverige 2015 utgör. Vi är väl medvetna om att rådande 
normer och konventioner rörande hälsa samt nya rön som kontinuerligt publiceras i ämnet 
påverkar vår tolkning och analys, precis som de påverkar framställningarna av temat, men vi 
har som ansats att i forskarrollen vara så objektiva som möjligt.  
 
Eftersom vi spelade in intervjuerna, har vi lätt kunnat transkribera materialet efteråt. Vi har då 
valt att använt en metod beskriven av Jan Trost som innebär att sammanfatta intervjuerna och 
omarbeta strukturen i de olika transkriptionerna (Trost, 2010). Detta gjorde vi för att de alla 
sex ska likna varandra i strukturen, vilket i sin tur hjälpt oss att få en bra överblick av vad som 
är sagt inom vilket ämne. Vi har även uteslutit material som vi ansett varit irrelevant för vår 
studie och skrivit upp citat som kan vara intressanta att ha med när vi presenterar resultatet. 
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Uppsatsens tillförlitlighet 
Enligt Bryman (2011) kritiseras ibland kvalitativa studier för att vara alltför subjektiva då de 
bygger på forskarens tolkning och uppfattning om vad som är relevant och viktigt. Kvalitativa 
studier är därför exempelvis svåra att replikera, och på grund av att urvalet ofta består av ett 
litet antal individer är de även svåra att generalisera (ibid). Inom forskning talas ofta om att en 
studie bör ha hög reliabilitet, alltså huruvida undersökningens resultat blir detsamma vid 
upprepat genomförande, eller om resultatet påverkas av slump eller tillfälligheter (ibid). Man 
mäter även validiteten vilket behandlar huruvida vi undersöker det vi säger oss undersöka och 
om datan är representativ för den tillfrågade populationen (ibid).  Hög reliabilitet och validitet 
är något som främst eftersträvas inom kvantitativa studier med mätbara data för att kunna 
verifiera kvaliteten i dessa (ibid). Inom kvalitativa studier finns istället andra begrepp bättre 
lämpade för att mäta kvaliteten på studien. Dessa är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 
och möjlighet att styrka och konfirmera (ibid).  
 
Trovärdighet 
En studies trovärdighet bedöms för att säkerställa att undersökningen utförts på rätt sätt enligt 
de regler som ska följas, och att personer inom den sociala verklighet som studerats ser 
resultaten och kan bekräfta att forskaren förstått verkligheten på rätt sätt (Bryman, 2011). Vi 
har i resultaten av vår studie använt oss av bilder och citat från vår insamlade data som 
bekräftar det vi redovisar. Under intervjuerna var vi noga med upprepa svar som kunde vara 
svåra att förstå och ställde följdfrågor om vi ville att respondenten skulle förklara tydligare, 
just för att undvika eventuella missförstånd. Vi har dessutom följt de regler och etiska 
principer som finns för till exempel inspelning av intervjuer. 
 
Överförbarhet 
Överförbarheten mäter huruvida det går att överföra studiens resultat till en annan miljö eller 
kontext. Det gäller här att göra tydliga beskrivningar av detaljer som ingår i kulturen som 
undersöks för att andra, med hjälp av dessa ska kunna avgöra om resultaten från 
undersökningen går att överföra till andra miljöer (Bryman, 2011). Vår undersökning utfördes 
i onlinemiljön Instagram och kan anses ha hög överförbarhet. Undersökningen behandlar 
ämnet hälsa inom kontexten Sverige år 2015, men i ett medie som influeras av och influerar 
internationella trender och fokus inom temat. I detta globalt tillgängliga medie skapas en 
representation av hälsa och trender inom ämnet som återspeglas och får genomslag på en 
internationell nivå, detta bidrar till en ökad överförbarhet av studiens resultat till andra 
miljöer, dock bör vi alltid uppmärksamma eventuella lokala skillnader i resultat.  
 
Pålitlighet 
Något som kan påverka resultaten är tiden. Måttet av pålitlighet kan jämföras med reliabilitet 
och behandlar frågan om studien går att återskapa vid ett senare tillfälle, alltså replikeras 
(Bryman, 2011). Vi har undersökt presentationer av, och attityder gällande ett föränderligt 
fenomen i form av hälsa, bilden av hälsa är något som ständigt förändras och varierar inom 
olika populationer runt om i världen. Att vi fått de resultat vi fått påverkas alltså av att vi till 
exempel valt att utföra studien just nu år 2015 och inte år 2025, då bilden av hälsa kanske ser 
helt annorlunda ut. Kvalitativa studier är som sagt svåra att replikera och det är därför viktigt 
att dokumentera allt noga och att materialet granskas för att öka pålitligheten (ibid). Denna 
ökar också genom att vi endast använder oss av aktuella och pålitliga källor och noggrant 
refererar till dessa. Vi redovisar även citat och exempelbilder för att stärka vår undersökning. 
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Slutligen kommer pålitligheten ytterligare förstärkas genom granskning av handledare och 
opponenter. 
 
Möjlighet att styrka och konfirmera 
Att hålla sig helt objektiv till är inte lätt inom samhällelig forskning, och det bör säkerställas 
att forskaren agerat i god tro utan att låta sig styras av egna värderingar och teoretiska 
övertygelser (Bryman, 2011). Vi har för vårt syfte i första hand granskat bilderna vi undersökt 
endast utifrån vad vi observerat, utan någon typ av tolkande blick som kan skapas genom 
bildtexter, kommentarer och egen förförståelse. Då vi båda har erfarenhet av både Instagram 
och hashtaggar och besitter kunskap om trender och rön inom hälsa, har vi varit noga med att 
försöka använda oss av “nybörjarögon”. 
 
Transparens 
Kvalitativa undersökningar har ofta bristande transparens, vilket innebär att det saknas 
fullständiga redovisningar om till exempel urvalsprocess och analys (Bryman, 2011). Vi har i 
vår undersökning försökt att öka transparensen genom att tydligt beskriva hur olika skeenden 
gått till. Vi använder även tydliga exempel för att underlätta för läsaren att förstå vårt 
analytiska tänkande. 
 

Etiska överväganden 
Berg beskriver hur forskning online präglas av att det empiriska materialet är lättillgängligt i 
och med att det publicerats offentligt online, och det därför är lätt att som forskare förutsätta 
att det är fritt fram att använda (Berg, 2014). Enligt Instagrams sekretesspolicy kan alla inlägg 
som görs offentliga komma att ses, användas eller delas av andra användare (Instagram, 
2015). Material som publicerats online är till skillnad ifrån intervjutranskriptioner eller 
anteckningar ifrån deltagande observationer offline i de flesta fall inte menade att utgöra 
underlag för analys på vetenskaplig nivå. Upphovsmännen har dock medvetet publicerat sitt 
material i ett forum där de vet att det kommer att vara fullt synligt. Instagram erbjuder 
användaren möjligheten att skapa ett offentligt eller privat konto. Har användaren ett privat 
konto är det bara följare som accepterats av användaren som kan se det publicerade 
materialet, vid ett offentligt konto kan vem som helst som se det utan godkännande ifrån 
upphovsmannen. Vi har i vår undersökning enbart analyserat material som publicerats genom 
offentliga konton. I analysen av vår observation har vi helt anonymiserat upphovsmännen, 
och vid de intervjuer vi utfört har vi informerat respondenterna om vilken typ av frågor vi är 
intresserade av att besvara och hur materialet kommer att användas. Vi har uppfyllt de etiska 
kraven på informerat samtycke och anonymiserat respondenterna. 
 

Reflektion över metod 
 
Dold observation 
En dold observation är när forskaren undersöker en miljö och individer inom denna utan att 
ge sig till känna som forskare (Bryman, 2011). Individerna som undersöks är inte medvetna 
om att de blir observerade vilket kan leda till forskningsetisk problematik. Enligt det svenska 
vetenskapsrådets krav måste de som studeras informeras om studien samt ge sitt samtycke till 
medverkan.  
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De individer vars representationer av hälsa genom användandet av en hashtagg vi vill studera 
är dock väl medvetna om att deras bilder observeras då de har offentliga konton och många 
gånger använder Instagram som ett verktyg för att just synas, visa upp sig själva och det 
narrativ de konstruerar genom sin presentation, de bilder och bildtexter de publicerar. 
Individer med offentliga konton vet att de mer eller mindre är till allmän beskådan och 
Instagram är enligt vår uppfattning en av de sociala nätgemenskaper i vilken individen i 
mycket liten utsträckning påverkas av om åskådaren är anonym eller bekant. Det är mycket 
vanligt att främmande människor ser och kommenterar bilder som publicerats offentligt, och 
det ligger inget socialt stigma i detta så länge kommentaren i sig inte bryter mot rådande 
sociala koder och konventioner. 
 
Kvalitativ intervju över telefon 
I vårt val att genomföra intervjuer över telefon finns en del aspekter vi bör ha i beaktande. Till 
exempel kan det vara svårt att hålla längre intervjuer över telefon och respondenten kan 
mycket lätt avsluta intervjun genom att lägga på luren (Bryman, 2011). Detta var en av 
anledningarna till att vi i förväg bad respondenterna presentera önskemål för intervjutid och 
att de skulle ha 30 minuter till godo. Vi anser att vi fått in bra data på de 15-20 minuter som 
intervjuerna varade, och intervjuerna hade förmodligen inte varat speciellt mycket längre om 
de varit direkta i person. Vårt ämne är inte heller något vi gissade skulle kunna röra upp några 
känslor och vi ansåg därför att risken för att någon skulle avbryta intervjun i förväg var 
väldigt liten.  
 
Det vi däremot gått miste om i och med att vi valt att genomföra intervjuerna över telefon, är 
att vi inte har någon uppfattning om respondenternas minspel och kroppsspråk i samband med 
till exempel deras svar. Bryman betonar vikten av detta när det gäller möjligheten att kunna 
avgöra om respondenten känner obehag eller blir förvirrad i samband med visa frågor 
(Bryman, 2011). Vi har dock vägt denna nackdel mot fördelen att vi haft möjlighet att 
intervjua sex personer. Hade vi valt direkta intervjuer är vi inte säkra på att svarsfrekvensen 
hade varit den samma. Som vi tidigare nämnt befann sig samtliga respondenter på annan ort. 
En lösning hade kunnat vara att fortsätta leta tänkbara intervjuobjekt, men vi ansåg att tiden 
inte fanns för att göra detta. Bryman skriver också att även han och hans kollegor genomfört 
en undersökning med hjälp av telefonintervjuer och ansåg då, utifrån den stora mängd data de 
fick in, att denna metod var mycket effektiv på grund av de tids- och kostnadsbesparingar 
som gjordes (ibid). 
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4. Resultat och analys 
 

Bilder 
Vi har använt empiridriven analys gällande de 300 bilder vi observerat. Detta innebär att vi 
reducerat och valt vilka bilder vi vill analysera mer noggrant baserat på vilka bildkategorier vi 
kunnat se var mest frekventa och alltså stod för en större del av representationerna av hälsa. 
För att uppfattas som hälsosam genom mediet Instagram uppstår krav på att framställa sig 
själv på ett visst sätt. Framställningen måste anpassas efter samhällets uppfattningar och 
överenskommelser om vad hälsa är och hur det visuellt representeras. Berg poängterar att 
nätbaserad kommunikation inte enbart skapar möjligheter utan även ställer nya typer av krav 
på att individen själv anstränger sig för att presentera sig på ett eller annat sätt (Berg, 2014). 
 
Genom analys av bildmaterialet vi samlat in under vår observation har vi kunnat definiera ett 
antal återkommande populära teman och motiv, så som bilder på mat, bilder från 
träningsaktiviteter, bilder föreställande olika typer av träningsredskap, olika inspirerande 
citat, skönhetsprodukter eller bilder med marknadsföringssyfte med flera. Vi har sedan valt att 
fördjupa vår analys på kategorier som utmärker sig och som dominerar inom det stora temat 
hälsa på Instagram. De två teman och motiv som röner störst framgång och ges mest positiv 
respons kan sägas tillhöra en idealiserad referensgrupp (Dayter, 2014) som tilldelas 
symboliskt kapital (Broady, 1998) och makt att konstruera en definition av vad hälsa är och 
hur det presenteras. De resterande deltagarna i gemenskapen eftersträvar att ingå i denna 
idealiserade referensgrupp för att vinna social status och framgång i form av fler följare. 
Många gånger genom att replikera de idealiserade bildernas motiv och budskap vilket ger 
denna typ av bilder ökad dominans och inflytande på definitionen av t.ex. hälsa.  
 
Träningsselfie 
I fallet med vår undersökning handlade de teman med 
störst framgång om, som första kategori, bilder 
föreställandes vältränade kroppar med tydligt definierade 
muskler och låg fettprocent, ofta i färd med att träna. 
Denna kategori av bilder, som i vår undersökning 
motsvarade ungefär 12 procent av bilderna, har vi valt 
att kalla “träningsselfies”. På dessa bilder har fotografen 
använt sig själv som motiv och ofta valt en spegel som 
hjälp för att lättare se hur bilden kommer att se ut. 
Utifrån vad vi kan se av bakgrunderna är bilderna ofta 
tagna i gym eller andra typer av träningslokaler, men det 
förekommer också bilder tagna utomhus, där vi tolkar 
miljöerna som löparspår eller likande. Individerna som 
poserar på bilderna tycks vara glada och stolta utifrån 
deras ansiktsuttryck och poser och de verkar vilja 
framhäva just musklerna på sina kroppar genom att 
exempelvis spänna ena armen. 
 
 
 

Figur 1: En träningsselfie där 
muskulös kroppsdel är i fokus. 
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Kost 
Den andra och dominerande typen av bilder kan 
beskrivas som ambitiöst komponerade maträtter eller 
smoothies, som enligt bildtexten (i vissa fall med länk 
till recept) beskriver den perfekta balansen av 
näringsämnen och smakbärare. Denna kategori som vi 
kort och gott valt att kalla “Kost” representerar hela 38 
procent av de 300 bilder vi observerat. Bilderna 
föreställer allt från frukt och olika juicer till hela 
middagsportioner med kött eller fiskrätter. Många av 
bilderna inriktar sig på olika typer av efterrätter, ofta 
hemgjorda, och en del föreställer olika typer av 
energidrycker eller andra kosttillskott. Vi noterade tidigt 
att bilderna innehöll väldigt få kolhydrater, alltså bröd, 
pasta eller till exempel ris, fokus ligger istället på 
färgglada bilder av grönsaker och frukter som för ögat 
ser mycket aptitliga ut. 
 
I vår djupare analys av dessa två kategorier har vi 
kompletterat analysen av bilderna med att även titta på 
de bildtexter som följer med i form av fotografens 
kommentarer. Dessa består ofta av flera olika hashtaggar 
som fotografen vill ska beskriva vad bilden föreställer. På många av bilderna inom kategorin 
“Kost” har dessa hashtaggar eller andra kommentarer hjälpt oss att förstå syftet med bilderna. 
Det är inte alltid lätt att se vad bilderna föreställer för typ av mat om man som åskådare inte 
är insatt i det aktuella temat. En bild, som vi vid en första anblick trodde föreställde ris, som 
består av kolhydrater, gjorde oss förvirrade då en av hashtaggarna beskrev bilden som LCHF 
(Low-Carbohydrate-High-Fat), en diet i vilken man inte äter kolhydrater (Livsmedelsverket, 
2015). Genom kommentaren från fotografen förstod vi dock att bilden i själva verket 
föreställde kolhydratfattigt blomkålsris. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2: Bilden visar en måltid som 
är färgstark och ser mycket aptitlig ut. 

Figur 3: Bilden ser ut att föreställa 
korvgryta med ris 

Figur 4: Vid en närmare titt av 
kommentaren till bilden förstår vi 
istället att riset är blomkålsris. 
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Hashtaggarna och kommentarerna gav oss en tydligare bild av vilken typ av mat 
Instagramanvändare anser vara hälsosam. Maten beskrevs som fri från socker, gluten och 
kolhydrater och ord som viktnedgång, fettförbränning och diet återfanns hos flera av bilderna. 
Majoriteten av kostbilderna syftar även till att inspirera andra genom att dela med sig av 
recepten på maten som fotograferats och vi tolkar det som att det som flest söker och delar är 
inspiration till alternativa efterrätter, exempelvis utan socker. 
 
Då vi efter vår observation gått igenom bildmaterialet har vi kunnat konstatera att bilder inom 
kategorin kost är överrepresenterade inom temat hälsa vilket kan tyda på en stark association 
mellan kost och hälsa. Sunda matvanor tycks vara sammankopplat med en sund kropp och 
själ. Även kategorier som träningsselfies och resultatbilder är populära att publicera. Dessa 
bilder skapar en typ av visuellt bevis på den möda och dedikation som lagts ned för att nå ett 
uppsatt mål, liksom resultaten av ansträngningen, och kan liknas vid de textuella och i viss 
mån visuella uttryck för uppoffringar och framsteg i baletten som publicerats via Twitter och 
analyserats av Dayter (Dayter, 2014). 
 
Inspiration och motivation 
En bild på mat kan tolkas på många olika sätt. Frågan om varför användaren valt att publicera 
bilden dyker genast upp. Under vår djupare analys av bilderna inom kategorin Kost 
observerade vi att en stor del av bilderna kom med ett recept i kommentarsfältet eller en länk 
till en hemsida där receptet gick att hitta, ibland som ett förtydligande var detta i kombination 
med hashtaggen #inspiration. Dessa bilder har alltså som syfte att inspirera deras följare till 
att laga samma, hälsosamma, mat som dem. Ser vi istället till bilderna inom kategorin 
träningsselfie ligger inte sällan motivation till grund för valet av motiv. En bild som visar 
användarens resultat av träningen resulterar ofta i kommentarer i form av hejarop, vilket i sin 
tur kan ge användaren motivation till att fortsätta sin träning. Genom sina uppmuntrande 
kommentarer bekräftar betraktarna alltså att de delar användarens definition av situationen 
vilket enligt Goffman är det huvudsakliga målet med vad han kallar ett “framträdande” som 
genomförs av individen för att konstruera och förmedla en idealiserad bild av sig själv 
(Goffman, 2014). 
 
Bilder med status 
Genom att använda sig av specifika hashtaggar med hälsoinriktning anser vi att användaren 
definierar bilden som en representation av vad denne anser vara en hälsosam livsstil eller 
produkt. Utöver detta skapas ofta en koppling mellan hälsa och individen som publicerar 
bilden. Det kan exempelvis röra sig om en bild som föreställer upphovspersonen på gymmet 
eller i motionsspåret, hälsosam mat eller träningsutrustning. Ofta innehåller bildbeskrivningen 
även motiverande uppmaningar och kortare berättelser om upphovspersonens väg mot sina 
hälsosamma mål, det kan röra sig om viktnedgång, ökning av muskelmassa, atletiska mål, 
överkommande av sjukdom eller mer allmänt psykiskt och fysiskt välmående. För att 
återkoppla till Bourdieus kapitalbegrepp (Broady, 1998) kan vi notera att prestationer som 
dokumenterats via bilder på Instagram och tillerkännes ett värde inom de gemenskaper som 
kretsar kring exempelvis en specifik hashtagg kan omsättas till symboliskt kapital inom denna 
sociala gemenskap. Inom gemenskapen som kretsar kring hälsa finns kännedom om hur 
krävande det kan vara att öka sin muskelmassa. En individ som kraftigt ökat sin muskelmassa 
och kunnat dokumentera processen via bilder på Instagram kan därför öka sitt symboliska 
kapital inom den sociala gemenskapen genom att dennes prestation tillerkännes värde. 
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Vägen till bilden 
Den fysiska platsen och tillfället liksom klädsel och social status ingår i kommunikationens 
meningsdimension (Åberg, 2004). Vi har i vår bildanalys varit uppmärksamma på de 
markörer eller tolkningsbara tecken som t.ex. syns i bakgrunden av en selfie, vad de säger om 
individen på bilden och det sammanhang bilden vill tillhöra. Detta blev mest tydligt i 
analysen av träningsselfies då individen genom att använda visuella markörer i form av fysisk 
plats (gym), klädsel (träningskläder) och andra markörer som träningsutrustning förtydligade 
vad hashtaggen indikerar att bilden föreställer. Det skapar tydligare tolkningsramar och 
minskar risken för att betraktaren ska missförstå vad upphovspersonen vill förmedla om sig 
själv såväl som det aktuella ämnet.  
 
I analys av bilderna för att förstå hur hälsa presenteras, är det viktigt att uppmärksamma den 
kontext bilden befinner sig i (Aspers et al., 2004). Det är som sagt inte ovanligt att bilder ges 
flera olika hashtaggar som ger bilden en djupare betydelse. Likt bilden med blomkålsriset gav 
hashtaggen #blomkålsris bilden en helt annan innebörd än om den bara hashtaggats med 
#LCHF. Sökvägen till bilden är också av vikt i observeration av bilderna. När vi genomförde 
våra observationer valde vi en specifik hashtagg inom temat och hittade bilder som vi till en 
början, tolkade utifrån den valda hashtaggen. En bild föreställde som vi tolkade det, någon 
typ av chokladboll vilket fick oss att ställa frågan: Är detta en definition av hälsosam mat? Då 
vi sedan tittade på texten till bilden kunde vi se att det utöver den hashtagg vi fokuserat på 
fanns andra hashtaggar, som #dadelbollar och #filmdag. Bilden föreställer alltså dadelbollar 
som ska ätas vid en filmdag. Hade vi hittat bilden via hashtaggen #dadelbollar hade vår första 
tolkning blivit en annan, vilket synliggör hur beroende den är av den specifika kontext 
betraktaren likaväl som bilden befinner sig i. 
 
Förförståelse (Aspers et al., 2004) kan ses som en fördel i genomgång av flödet av bilder på 
temat hälsa. Har vi kunskap om och erfarenhet av temat är det lättare att se vad bilden 
förställer och göra tydligare kopplingar till hälsa, vilket individer utan den för temat relevanta 
förförståelsen kan missa. Förförståelse inom Instagram kan också innebära att man följer 
vissa användare sedan en tid tillbaka och vet vilken typ av bilder denne brukar publicera. Ett 
exempel på detta är en användare som publicerat en bild på sig själv, utan förtydligande text, 
där dennes kroppsform inte stämde med övriga bilders definition om vad som är en hälsosam 
kropp. Kroppen var vad man skulle kunna definiera som överviktig. Denna bild blev vi så 
klart nyfikna på då den stack ut ur mängden, och tanken om förförståelse fick oss att söka oss 
vidare till samma användares tidigare publicerade bilder under samma tema. Detta gav oss då 
kunskapen att användaren bara några veckor tidigare haft en ännu bredare kroppshydda. Hade 
vi haft den förförståelsen i bagaget när vi sett den första bilden hade temat hälsa istället varit 
solklart för oss, då vi förstått att användaren strävar efter att leva mer hälsosamt och att bli av 
med sin övervikt. 
 
Aspers påpekar hur olika människor kan uppfatta bilder på radikalt olika sätt beroende på 
vilka förförståelser och delade tolkningssätt de har eller saknar (Aspers et al., 2004). Han 
beskriver den sociala sidan av vårt seende som mest intressant utifrån en 
samhällsvetenskaplig synvinkel och talar om “visuell socialisation”, hur individer lär sig att 
se bilder, avgöra vilka komponenter i bilden som är viktiga och vilken mening bilden bär. 
Han poängterar vidare vikten av att studera de visuella meningsskapande kulturerna lika väl 
som de bilder som konstrueras (ibid). Även individen som producerar och publicerar bilden är 
en konsument av de normer som råder för fotografi och representation av det valda temat 
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inom fältet i vilket de verkar. Dessa normer påverkar individens konstruerande av bilder mer 
eller mindre medvetet, som Aspers säger internaliseras fältet och dess meningsstrukturer över 
tid (ibid), vilket får som konsekvens att vissa saker tas för givet och blir en del av hur en bild 
representerandes hälsa förväntas se ut. Aspers argumenterar vidare för hur bilder skapas för 
andra individer aktiva inom samma fält, meningen etableras inom fältet vilket medför att 
enbart de invigda kan komma fram till “rätt” tolkning (ibid). En fältspecifik mening skapas 
som ofta skiljer sig ifrån den mening andra socialisationsarenor tilldelar en och samma bild. 
Vi ser alltså olika saker beroende på vilka sätt vi är socialiserade till att tolka bilden. 
 
Publiken som betraktar de hälsorepresenterande bilderna spelar en stor roll även i utformandet 
av dem liksom framtida bilder. Deras tolkningar påverkar vilka (typer av) bilder som 
populariseras och i förlängningen replikeras samt befästs som en norm eller konvention för 
vad hälsa är. Aspers beskriver hur tolkningar som sker ifrån en position med hög status i det 
relevanta fältet, eller gemenskapen som vi undersökt, många gånger ges tolkningsföreträde. 
Han fortsätter med att påstå att vi alltid bör beakta aktörernas visuella intresse likaväl som de 
strukturella ramar inom vilka de verkar för att kunna förstå hur och varför bilderna ser ut som 
de gör (Aspers et al., 2004). 
 

Intervjuer 
Syftet med intervjuerna var att få en djupare förståelse för varför individer publicerar bilder 
inom temat hälsa på Instagram. Bildanalysen kan endast ge oss svar på vilken typ av bilder 
som publiceras inom temat och det är genom dessa som temat hälsa presenteras. När vi 
frågade våra intervjuobjekt om vilken typ av bilder de publicerar inom temat hälsa på 
Instagram, stämde deras beskrivningar väl ihop med våra observationer. Samtliga berättade 
att de publicerar bilder på träning, då ofta selfies, resultatbilder och hälsosam mat, dock hade 
de lite olika inriktning med bilderna. Exempelvis var det en av respondenterna som inriktat 
sina bilder på aktiviteter med hund, en annan hade inriktning inkontinensproblem, medan en 
tredje arbetade som personlig tränare och vill värva nya kunder. Detta är återigen sådant som 
inte går att utläsa enbart genom att titta på bilden, utan kräver att man gör en djupare 
observation och även noterar texten till bilderna. En viss förförståelse är också att föredra, för 
att lättare förstå syftet med bilden, som vi tidigare beskrivit. 
 
Inspirera och motivera 
Varför har då respondenterna valt att publicera bilder inom temat hälsa? Inspirera är ett ord 
som återkommer i alla sex intervjuer, likt det vi kunde se under vår observation av bilder. Det 
handlar både om att respondenterna vill inspirera andra genom sina bilder, men också att de 
själva blir inspirerade genom att använda hashtaggar och då hitta andra som delar deras 
intresse för hälsa, kost och träning. Ett liknande ord, motivera, återkommer i nästan samma 
utsträckning i samtliga intervjuer, men här talar många av respondenterna om att de själva 
motiveras att fortsätta med träning och hälsosam kost genom att de får positiv feedback via 
sina Instagramkonton.  
 

Jag har också kontot för att inspirera och motivera mig själv att arbeta vidare med det jag gör 
för jag märker att det jag gör gillas av många, och kommer det följdfrågor till bilderna kan 
jag också utveckla mitt koncept och konversera med eventuella kunder. 

 
Ovanstående citat kan eventuellt tolkas som att representationen och den bakomliggande 
motivationen bottnar i respons ifrån betraktarna. Individens publicerande av bilder kopplas 
alltså till den positiva respons och uppmärksamhet denne får i gemenskapen online. Här 
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bekräftar återigen betraktarna genom sin positiva respons att de delar individens definition av 
situationen vilket innebär att individens “framträdande” (Goffman, 2014) lyckats och kan leda 
till framgångsrik identifikation med den idealiserade referensgrupp (Dayter, 2014) 
gemenskapen ser upp till. I fallet med respondenten ovan kan detta i sin tur leda till ökat 
symboliskt och socialt kapital och potentiellt förbättrad försäljning. Det är dock en komplex 
fråga, olika individer har sin personliga motivation till varför man vill publicera sina bilder. I 
citatet nedan kan vi se att individen finner motivation i möjligheten att få respons ifrån och 
inspirera andra. 
 

Ja, men självklart blir jag glad av likes och kommentarer. Jag blir glad över att kunna 
inspirera andra. 

 
Hälsa på insidan eller utsidan? 
Genom vår bildanalys har vi kunnat konstatera att majoriteten av bilderna som delas, via den 
hashtagg vi tittat på, föreställer mat eller någon form av träningsaktivitet. Trots detta är det 
flera av respondenterna som beskriver hälsa som något mycket större. Att känna 
välbefinnande, leva i harmoni eller att kort och gott bara vara lycklig är det som 
respondenterna beskriver som hälsa.  
 

Träning för mig är hälsa och hälsa är ju ganska så viktigt. Och sen bara att man mår bra, det 
är också hälsa. (Paus) Hälsa kan ju definieras på olika sätt. För mig är hälsa att kunna vara 
lycklig och göra det jag älskar. 

 
Ytterligare en av dem poängterar att hälsa inte är endast dieter och träning: 
 

Jag blir motiverad av att visa andra att en hälsosam livsstil inte innebära strikta dieter och 
konstant träning, man kan baka, äta god mat och godis med gott samvete. 

 
En anledning till den skevhet mellan en personlig syn på och definition av vad hälsa innebär 
och omfattar (i många fall inre lugn och harmoni), och vad individer konstruerar för bilder 
som får representera ämnet inom Instagram (ofta yttre attribut som muskulösa kroppar och 
dietmat) kan vara en motivation att vinna popularitet och fler följare inom mediet. Många av 
de mest populära bilderna liknar varandra och bidrar till att skapa och befästa trender och 
normer inom vad som är framgångsrikt att publicera. Vill en nå ut till fler och få positiv 
respons ifrån publiken är det säkra alternativet att publicera bilder liknande de som 
populariserats, även om detta också innebär en risk för att bilden försvinner i mängden. Inre 
lugn och harmoni är dessutom svårare att fånga på bild, en vältränad kropp skickar tydligare 
signaler och är enligt oss så starkt etablerad som en symbol för ett hälsosamt leverne att det är 
svårare för betraktaren att misstolka den. Trots att en muskulös fysik inte alltid är resultatet av 
hälsosamma val.  
 
Sociala medier, hälsosamt eller inte? 
I intervjuerna framkom också en problematik gällande kombinationen av hälsa och sociala 
medier. 
 

Det är viktigt med en balans när det gäller hälsa och sociala medier. Enligt mig är ett 
medieberoende osunt. 

 
Vi kan ana att individer känner stress kopplat till krav på att prestera och nå framgång inom 
sociala medier vilket kan bli kontraproduktivt i ett strävande efter fysisk och emotionell hälsa. 
Samma respondent som uttalade citatet ovan menar också att det inte är hälsosamt att tvinga 
fram bilder att publicera. Det kan uppstå press att exponera mycket av sin fysik i och med att 
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den populariserade normen till stor del består av bilder av kroppar i små och snäva 
träningskläder, vilket flera användare inte känner sig bekväma med. I de fall denna känsla av 
press blir den övervägande anledningen till publicering av bilder individen egentligen inte vill 
göra offentliga kan bilderna och situationen leda till stress och ångest hos individen. Då vi 
frågade respondenterna om det finns bilder eller motiv de inte publicerar på Instagram 
förklarade flera att de inte lägger ut bilder på naken hud. Förutom pressen ser vi det som 
Persson menar med oversharing och att vi delar med oss för mycket i våra sociala medier 
(Persson, 2012). En respondent svarar till exempel så här när vi frågar vad hen inte lägger ut 
för bilder: 
 

Nakna. För mig är det svårt att dra gränsen vad som är okej. Träningsmänniskor älskar att se 
vältränade kroppar, utan kläder, det ger mest likes, men (paus) jag kan ibland tycka att vissa 
lägger ut för utmanande bilder och det vill inte jag göra. 

 
En annan svarar: 
 

Jag lägger inte ut bilder där till exempel min bara mage syns, alltså (paus) för mycket skinn 
helt enkelt. 

 
Respondenten fortsätter sedan genom att säga: 

 
Jag vet att många gör det, men jag är inte vid mitt mål än och gillar väl bara inte att 
människor ska få se mig som typ värst. 

 
Detta citat kan tolkas som att respondenten alltså gör ett selektivt urval av bilder för att dölja 
delar av sig själv för sina åskådare. Likt Goffmans intrycksstyrning (Persson, 2012) väljer 
respondenten att endast publicera bilder som framhäver det hen är stolt över och som hen vill 
att andra ska koppla ihop med respondenten. Att det just är magen som respondenten inte är 
nöjd med kan även speglas till dagens sociala konstruktioner (Lindgren, 2015) av hur en 
mage “bör” se ut. Många av bilderna som ligger under hashtaggar med hälsoinriktning 
föreställer magar där man tydligt kan se magmusklerna och det är väl det som respondenten 
tolkar som en hälsosam mage och den egna magen som “värst” eftersom den inte lever upp 
till den konstruerade bilden. Vi kan även se Johansson beskrivning av kravet om den perfekta 
kroppen här (Johansson, 1995). Svaret handlar om självkänsla, något som respondenten tycks 
sakna i och med dennes svar. Johansson talar om krav på utveckling och förändring av 
kroppen och att detta kan ha negativ effekt på individers självkänsla (ibid) och det är något 
som är tydligt i respondentens svar. Hen känner sig inte redo att visa upp sin mage då målet 
ännu inte är nått. Detta behöver inte betyda att respondenten är långt ifrån vältränad, men 
magen beskrivs ändå som “värst”. Enligt ett tidigare citat har denne fått intrycket att 
“Träningsmänniskor älskar att se vältränade kroppar” och även detta kan tolkas som ett 
narcissistiskt beteende där kroppen är i centrum (Giddens, 1999, Johansson 1995). Det är 
alltså hur man ser ut som är det viktiga och det är så vi visar upp om vi lever ett hälsosamt liv 
eller inte. Det är genom att se förändring i kroppen som vi “lyckats”. 
 
Positiv respons 
Det är dock inte heller oproblematiskt att enbart publicera bilder på sina framgångar. 
Uppfattas bildflödet som en kavalkad av skrytbilder kan upphovspersonen få negativ respons 
i form av kommentarer och minskat antal följare.  
 

Det motiverar mig att fortsätta träna, samt att responsen är fantastiskt kul! Att så många 
intresserar sig för mig är sjukt. 
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Citatet ovan kan ses som ett exempel på en typ av skyddsbeteende som Dayter kunnat 
identifiera i sin studie. Respondenten påtalar i svaret på en fråga om vad som motiverar 
publiceringen av bilder föreställande träning och hälsa att hen väcker intresse hos många 
individer samtidigt som hen i samma andetag poängterar att det är konstigt, någonting som 
insinuerar en syn på sig själv som alldaglig eller ointressant. Meningen kan alltså ses som 
innehållandes en typ av självförhävelse som neutraliseras genom påtalandet om att intresset 
för den egna individen är “sjukt”. Detta för att undvika att meningen uppfattas som skryt och 
får negativa konsekvenser. Här är alltså intresse och respons ifrån andra individer en drivkraft 
till fortsatt publicerande av bilder rörande hälsa och träning. För att lyckas upprätthålla detta 
intresse hos publiken bör individen rimligtvis kontinuerligt publicera bilder med populära 
teman inom intressefältet. 
 

Det bidrar såklart till känslan av att ha blivit sedd, och därför finns det en anledning att lägga 
upp ytterligare en bild. 

 
Respondenten ovan poängterar att hen finner motivation till fortsatt publicerande av bilder i 
responsen denne får i form av likes och kommentarer. Det kan handla om ett behov av att bli 
sedd som tillgodoses och skapar en vilja att bibehålla uppmärksamheten individen får. Vi kan 
genom detta svar ana att individen vid brist av respons i form av likes och kommentarer 
skulle sluta publicera bilder vilket i sin tur förtydligar att respondenten inte publicerar bilder 
för sin egen skull utan förväntar sig någon typ av interaktion med betraktarna. Följaktligen 
kan vi här se att det handlar om interaktion och en möjlig känsla av gemenskap som 
motivation till fortsatt publicerande av bilder.  
 

Fast jag räknar inte likes eller är beroende av att få extrem respons. Följare känns viktigare 
eftersom man då dyker upp i fler personers flöde och då når man ut till en publik 

 
Samma respondent fortsätter med att förtydliga att det inte är enskilda likes eller 
kommentarer som är viktigast utan att vinna nya följare. Detta anses bidra till ökad spridning 
och att nå ut till fler. Kommentarer och likes syns tillfälligt men försvinner med bilden då den 
ersätts av nya och hamnar längre och längre ner i bildflödet. Följare får kontinuerligt upp de 
bilder användaren publicerar i sitt bildflöde, påminns på detta sätt om användaren och dennes 
aktivitet, kan sprida uppmärksamhet om kontot till vänner och bekanta genom kommentarer 
eller genom att publicera användarens bild genom sitt eget konto med kreditering av 
upphovspersonen och länk till dennes konto. Här kan det alltså handla om en drivkraft i form 
av att utveckla sin plattform och skapa en större publik. 
 
Negativ respons 
En av respondenterna, som fått negativ respons, menar att detta ändå driver hen framåt och 
anser liksom föregående citerade respondent att det är viktigare att synas än att få positiv 
respons. 
 

Ja, men all kritik är ju bra kritik. Jag blir positivt glad för allt. Om någon kommenterar något 
negativt är det bara att se framåt och hålla huvudet högt uppe. Det motiverar ju i och för sig 
att pusha framåt ännu mera. 

 
Alla respondenter delar dock inte den synen på respons, utan tror istället att för många 
negativa kommentarer antagligen skulle lett till ett avslut i publicerande av bilder. 
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Hade jag fått mycket skit för mina bilder hade jag nog slutat lägga ut dem. Instagrammande 
är inte värt en massa negativa vibbar. 

 
Dessa citat kan kopplas till det Johansson kallar “narcissistisk balans” (Johansson, 1995). Det 
senare av citaten tycks inte ha uppnått detta eftersom avsaknaden av bekräftelse från andra 
påverkar respondentens självbild och självutveckling. Citaten kan tolkas som att respondenten 
troligtvis skulle må dåligt om hen fått mycket negativ respons och låtit detta påverka sitt 
beslut om att publicera bilder eller inte. Självutvecklingen inom Instagram hade då antagligen 
uteblivit. Det första citaten tyder istället på det motsatta, att balansen mellan trygghet och 
självutveckling är uppnådd, eftersom självutvecklingen inte påverkas negativt och 
bekräftelsen inte blivit ett krav för att känna trygghet i sin egen roll. 
 

Sammanfattande analys 
De normer som dikterar vilka bilder av hälsa som blir framgångsrika och ger 
upphovspersonen ett ökat socialt kapital (Broady, 1998) inom det specifika fältet eller 
gemenskapen påverkas av vad Dayter kallar den för gemenskapen “idealiserade 
referensgruppen” (Dayter, 2014). Denna kan bestå av individer med svåruppnåeliga attribut 
och färdigheter som idealiseras av de resterande deltagarna i gemenskapen. Vi vill efter vår 
analys påstå att atleter, bodybuilders och fitnessmodeller på professionell eller semi-
professionell nivå tillhör en idealiserad referensgrupp. Vi har under vår bildanalys kunnat 
iaktta hur individer publicerat träningsselfies där pose, mimik och uttryck efterhärmar de hos 
de professionella och tolkar denna efterhärmning som ett sätt att närma sig eller hävda någon 
typ av tillhörighet och koppling till den idealiserade gruppen. En individ publicerar en 
träningsselfie för att visa upp eller förmedla någonting, vad som syns i bild är individen själv 
i en träningssituation, vad vi kan ana är ett uttryck för glädje, stolthet, självförhävelse, 
självförtroende eller ödmjukhet beroende på hur vi tolkar bilden. Denna tolkning beror på 
många olika faktorer men stor vikt ligger vid vår förförståelse och de tolkningsramar vi 
skapat och lärt oss genom en typ av visuell socialisation i gemenskapen vi befinner oss i 
(Aspers et al., 2004). En bild av en totalt nersvettad handduk kanske uppfattas som osmaklig i 
en gemenskap, medan den i en annan uppfattas som ett tecken eller bevis på att individen 
ansträngt sig och utfört en jobbig men i viss mån beundransvärd aktivitet eller handling. Vi 
behöver tolka för att förstå, vi behöver komma överens om gemensamma förståelser och 
tolkningsramar för att kunna värdera visuella uttryck och artefakter. För att kunna tilldela 
någonting ett värde och erkänna det, vilket krävs för att det ska bli bärare av symboliskt 
kapital (Broady, 1998), måste vi komma överens om gemensamma/delade tolkningsramar och 
förståelser av vad som anses värdefullt och eftertraktat. För att interagera i och med vår 
omvärld krävs att vi hela tiden tolkar, skapar mening och förståelse för vad vi möter. 
 
Aspers fortsätter med att beskriva hur vår symbolvärld enligt Bourdieu kan delas upp i två 
olika kulturella sfärer med legitimt, kontra icke-legitimt innehåll (Aspers et al., 2004). Det 
legitima är det som erkännes och tilldelas ett värde inom den sociala gruppen. En bild vi 
observerat på Instagram utan anspråk på att vara del av den “finkultur” som enligt Bourdieu 
är vad som tillerkännes värde och symboliskt kapital (Broady, 1998) kan fortfarande tilldelas 
ett högt symboliskt kapital unikt för det sociala sammanhang i vilket den produceras. Det kan 
röra sig om en avbildning av ämnesspecifika kunskaper, åstadkommanden eller attribut som 
tilldelas ett högt värde inom gemenskaper kretsande kring hälsa och som på så sätt ger 
innehavarna ett högre symboliskt kapital inom denna gemenskap men inte inom andra 
gemenskaper. En mycket muskulös och välbyggd kropp kan inbringa stort symboliskt kapital 
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inom en gemenskap kretsande kring muskelbyggande samtidigt som den troligtvis inte 
innebär något större symboliskt kapital inom gemenskaper med andra specifika intressen som 
politik eller ekonomi. Den blir på så sätt bärare av den kulturella och symboliska dominans 
som regerar i det aktuella sammanhanget (Aspers et al., 2004). Följaktligen kan ett fotografi 
bara vara meningsbärande i sociala sammanhang som en del av en samhälleligt bestämd 
praktik, enstaka bilder lösryckta ifrån sitt sammanhang är svårtolkade (ibid). 
 

5. Diskussion 
 
Efter att ha samlat in data som sedan analyserats ska vi försöka ge svar till våra 
forskningsfrågor som är: Hur presenteras hälsa i mikrobloggverktyget Instagram? Vad är 
hälsa för instagramanvändare? Vad är individens intention med sin presentation? 
 

Hur presenteras hälsa på Instagram? 
Genom vår analys av bildmaterialet har vi kunnat finna ett svar på vår första forskningsfråga i 
form av konstaterandet att hälsa inom Instagram presenteras genom bilder av mat och 
träningsselfies, det vill säga självporträtt av individer i färd med att träna. Dessa två 
kategorier av bilder blir alltså de dominerande representanterna för hur hälsa uttrycks på 
Instagram. För att förstå och skapa en snävare definition av vad hälsa är behöver vi en 
kontext. Detta ger motivet mening, sätter in det i ett sammanhang som skapar ett budskap för 
och till oss som betraktare. En bild på ett vattenglas kan betyda allt och ingenting om vi inte 
har någon typ av kontextuellt ramverk att förhålla oss (vår tolkning) till. Kontextualiserar vi 
med hälsosammanhang kan vi drista oss till att tolka det som en dokumentation av en 
pågående detoxkur likaväl som en påminnelse om att vi bör dricka mycket vatten för att hålla 
vår vätskebalans på en bra nivå för bibehållen hälsa och välmående. 
 

Vad är hälsa för Instagramanvändare? Vad är 
deras intention med bilderna? 
Genom analys av intervjuerna har vi funnit att individers intention med publicerandet av 
bilder representerandes hälsa kan vara olika saker beroende på individen. Det är en komplex 
fråga som lämpar sig bra för att undersökas kvalitativt då det inte finns någon typ av rätt eller 
fel svar gällande till exempel en individs intention. 
 
Genom våra intervjuer har vi kommit fram till att hälsa av de tillfrågade uppfattas som 
någonting mer än bara fysisk hälsa och en välbyggd kropp. Intentionen handlar hos många 
om att sprida information och inspiration gällande träning och välbefinnande, men 
användarna motiveras också till fortsatt publicerande av bilder genom respons ifrån följare i 
form av kommentarer och likes. Vi stötte på exempel där intentionen tydligt handlade om att 
sprida information och stöd till andra som led av en specifik åkomma och där hälsa 
uppenbarligen handlade om att må bättre i sin egen kropp genom acceptans av vad som av 
individen räknas som imperfektioner. Dessa individer vill hjälpa sig själva och andra att må 
bättre, uppnå en ökad psykisk och fysisk hälsa genom acceptans och gemenskap. 
 
Vi fick även svar som tydligt förmedlade att respons och gillande av betraktarna var vad som 
drev användaren till fortsatt publicering av bilder. Här kan det alltså handla om en typ av jakt 
på bekräftelse som sker under förevändning att individen vill bidra till förbättring av sin egen 
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såväl som andras hälsa. Sociala medier kan skapa stress kring hälsa och bidra till att individer 
fokuserar för mycket på fel saker i form av fysiska prestationer som kan dokumenteras med 
ett fotografi. De bilder som publiceras och blir norm kan även bidra till ångest hos individer 
som inte kan nå upp till de högt satta idealen. I en av våra intervjuer nämner respondenten att 
hen till exempel inte vill visa bilder på sin nakna mage på grund av ovilja att visa publiken en 
kroppsdel som inte ännu uppnår idealen. Hälsa kan vara så mycket mer än vad som kan 
förmedlas med en bild vilket också är en stor anledning till varför vi ville gå djupare i vår 
undersökning än att enbart studera bilder.  
 
Det är värt att ha i åtanke att dessa båda frågor till viss del besvaras av bilden och 
motivationen i kombination. De bildar tillsammans ett sammanhang i vilket bilderna som ett 
komplement till intervjuerna hjälper oss att förstå upphovspersonens motivation och den 
motivation som framkommer genom intervjuerna bidrar i sin tur till en förståelse av varför 
bilderna ser ut på det sätt de gör. 
 
Stereotyper 
Enligt Schroeder som studerat reklambilder är dessa i likhet med konsthistoriska porträtt 
konstruerade och redigerade i syfte att uppnå maximal övertygande kraft. Han talar om hur 
Goffman utpekat reklamen som en del av vår faktiska, fysiska omvärld med inflytande över 
hur vi förstår oss själva, vad som är rätt och fel, bra och dåligt och vad som är idealbilden i 
sammanhanget (Schroeder, 2004). Vi intresserar oss för hur individer skapar gemensamma 
föreställningar och förståelse för vad som är bra och ”hälsosamt” genom bilder på Instagram 
och även huruvida element av klass påverkar normer och konventioner. Vad som anses vara 
av god smak och en “bra” representation av hälsa ges bra respons, tillmäts ett symboliskt 
värde inom gemenskapen och kan genom sin popularitet skapa en kategori av representationer 
inom ämnet genom upprepningar av bildens tema eller motiv. 
  
Schroeder beskriver hur annonser genom att användning av välkända stereotyper anspelar på 
existerande kulturella koder återskapade av allmänna fördomar, media och sociala relationer 
(Schroeder, 2004). Vi vill se om vi kan urskilja stereotyper i bilderna som representerar hälsa, 
hur de kommer till uttryck, vad de bidrar till för tolkningar, förståelsekonstruktion och 
rekonstruktion av normer inom gemenskapen med hälsointresse. En stereotyp bild av en 
individ med träningsintresse som kommer till uttryck via Instagram är den så kallade 
“träningsselfien”, ett självporträtt av en individ med tydliga tecken på närhet till 
träningsaktivitet, kanske iklädd träningskläder, eventuellt svettig, i eller i närhet av ett gym 
eller annan plats där träning äger rum. Denna återkommande bild märkt med den specifika 
hashtagg kopplad till hälsa som vi undersökt konstruerar en uppfattning av träning som 
hälsosamt, en tränande individ är alltså en hälsosam individ enligt denna framställning. 
 
Mer än bara yta 
I enlighet med Bourdieus habitusbegrepp blandas individens kroppsliga identitet och 
kategoritillhörighet i bilder på så sätt att den visuella uppenbarelsen blir mer än bara yta 
(Aspers et al., 2004). Den kan visa vem man är genom kategoriseringar som kön, klass, 
etnicitet likaväl som individuella preferenser och egenskaper som smak, bildning och attityd. 
Aspers m.fl. beskriver hur individer tidigare på ett tydligare sätt kommunicerade identitet och 
tillhörighet genom till exempel klassrelaterad klädsel då identiteten i mångt och mycket var 
kopplad till ekonomisk status och klass. I dagens samhälle finns en uppsjö av nyanser att 
avläsa för att tolka och avläsa individens eventuella tillhörigheter, intressen och attityder. 
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Uttrycken för till exempel inkomst och medvetenhet har diversifierats. Individer kan genom 
subtila koder och tecken uttrycka identitet, intressen och attityder som kanske bara kan läsas 
och tolkas av individer med förförståelser unika för den specifika gemenskapen. De bilder 
publicerade av individer med hälsointresse vi observerat har visat prov på framhävande av 
specifik utrustning, klädsel, kosttillskott och återkommande ingredienser som kan ge utförlig 
information om upphovspersonen för individer med de nödvändiga förförståelserna för 
tolkning, eller förmedla en helt annan innebörd för de som inte är insatta i gemenskapens 
visuella teckenverktyg. Olika subkulturers framhävande av de yttre attributen i form av till 
exempel kläder, smink, hår och kroppsspråk är delar av den allmänna utvecklingen av den 
visuella dimensionen i samhället (Aspers et al., 2004). 
 
Goffman nämner hur observatörer i interaktion med en individ de inte känner, genom dennes 
uppträdande och utseende, ges ledtrådar möjliggörandes tillämpning av tidigare erfarenheter 
av liknande individer eller oprövade schablonuppfattningar på denne. Då de sen skapar sig en 
uppfattning om individen kan de välja att lita på vad hen säger om sig själv eller presenterar i 
form av dokumentära bevis (Goffman, 2014). Om betraktaren redan känner personen vars 
Instagramkonto hen följer anser vi att fotodelningsapplikationen kan bidra till fördjupad 
förståelse av personens identitet genom att visa tidigare dolda sidor, eller befästa olika sidor 
av identiteten man redan kände till, till exempel genom ökad exponering av en hälsosam 
livsstil. Instagram ger publiken möjlighet att enkelt och lättillgängligt följa hälsointresserade 
individers vardag och ta del av deras publicerande av till exempel inspirationsbilder, recept 
och resultat. Detta kan göra det lättare för betraktaren att själv utveckla ett hälsointresse, och 
även bidra till ett ökat hälso- och träningsintresse på en större skala. En liten, specialiserad 
gemenskap som brinner för sitt intresse kan på detta sätt påverka samhälleliga trender och 
attityder, oavsett om det handlar om utseendemässiga trender eller förändrade levnadsvanor. 
 
Instagram uppmanar till personliga skildringar av det egna livet. Aspers med flera beskriver 
hur alla och envar kan skapa en bild av vardagen genom fotografi och att det faller sig 
naturligt att studera fotografiska bilder i samhällsvetenskapliga undersökningar för att 
undersöka och ställa frågor om det vardagliga (Aspers et al., 2004). Instagram är en utmärkt 
källa till lättillgängligt bildmaterial som visar individuella uttryck av vardagsliv såväl som 
festligheter och andra högtidliga tillfällen. Det utgör för många användare en typ av 
fotodagbok genom vilken de kan dela med sig av bilder och videos av vad de för tillfället har 
för sig. Genom dessa visuella framställningar av det dagliga livet, som samlas i den typ av 
arkiv användarens bildflöde utgör, kan betraktaren följa användarens historia och utveckling. 
De presentationer som skapas och framställs på skärmen är ett resultat av användarnas 
planläggning och fantasi. Vi skulle kunna säga att det som sker i en främre region alltid är 
resultatet av parallella överväganden i den bakre regionen (Berg, 2014). Denna främre region 
blir då arenan i vilken framträdandet äger rum, användarens bildflöde, och den bakre blir 
offlinemiljön i vilken användaren planlägger, komponerar och fotograferar. Denna aspekt 
bidrar dock till att skapa risk för att användaren motsäger tidigare påståenden, eller genom 
tidigare beteenden motstrider det framträdande och den identitet man framställer i 
dokumenteringen av sin hälsosamma livsstil. Till exempel kan ett tidigare beteende motsäga 
användarens numera hälsosamma livsstil på ett sätt som kanske inte är önskvärt, vilket kan 
vara en av anledningarna till att många väljer att skapa ett separat konto för att beskriva sin 
hälsosamma resa och utveckling och eventuellt samtidigt ha ett parallellt konto för att 
dokumentera händelser orelaterade till hälsa. 
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Instagram är ett socialt medieverktyg med många unga användare (Findahl & Davidsson, 
2015). Det kan starkt påverka framtida normer och attityder rörande vad hälsa och innebär 
genom att unga är aktiva inom gemenskaperna kring hälsa och mediet kan förmedla och 
förankra normer och ideal hos unga, formbara medvetanden. Det är även ett effektivt sätt att 
kommunicera den innebörd man kopplar till hälsa genom hashtaggar. Det blir tydligt vilka 
representationer eller vilken typ av representationer av fenomenet som är mest gillade och 
populära genom ett speciellt bildflöde där de bilder som fått flest likes visas upp i fallande 
ordning. Är målet att nå ut till många bör man rimligen publicera bilder för att få många likes. 
Då är detta bildflöde en bra källa till inspiration för att se vilken typ av bilder, motiv, 
presentation osv. som röner störst popularitet, för att sedan publicera liknande bilder. 
Någonting som i förlängningen bidrar till att förankra och rekonstruera de förståelser och 
normer som etablerats. 
 
Som vi noterade under analysen var några motivationer till individers publicerande av bilder, 
som representerar hälsa, att motivera och få respons ifrån publiken. Detta kan tolkas som en 
ansats till att få dem att dela individens (producenten av bildens) definition av situationen 
(Goffman, 2014) och på så sätt bekräfta att framträdandet lyckats. Beroende på vad som 
framställdes i bilden kan detta i sin tur leda till en lyckad koppling av individen till den för 
gemenskapen idealiserade referensgruppen (Dayter, 2014). Aspers, Fuehrer och Sverrisson 
beskriver hur den rådande bildnormen inom ett specifikt område ofta kan spåras till 
producenterna av bilderna men att dessa inte kan diktera hur deras bilder tolkas av publiken. 
Ansträngningar kan göras för att vinkla bilden och uppmuntra till en viss typ av tolkning, men 
en bild kan tolkas på många olika sätt av olika betraktare eller på olika sätt av samma 
betraktare vid olika tillfällen eller situationer (Aspers et al., 2004). 
 
I dagens multimodala mediesamhälle är vår visuella framtoning och presentation fokuserad 
på individualisering än att framtona gemenskap i en grupp, även i löst sammansatta 
gemenskaper som den vi undersökt ligger stort fokus på individen snarare än gemenskapen. I 
och med att alla har ett individuellt konto är det sig själva de framhäver, de vill interagera 
med andra utifrån ett gemensamt intresse, men bilden som skapar konversation speglar 
individens utseende eller förehavanden. Vi har märkt att de individer vi intervjuat hade som 
ansats att synas, nå ut till andra (ofta så många som möjligt) och göra sitt individuella 
budskap hört. Oavsett om det handlade om att sprida information om sjukdom och 
rehabilitering, tips om viktnedgång eller personliga träningsvanor. Även inom en typ av 
gemenskap som hälsointresse och användandet av Instagram som socialt medie vill många 
alltså sticka ut. Beror detta då på Instagrams bristande sociala interaktionsmöjligheter eller ett 
växande fokus på det individuella identitetsprojektet i dagens samhälle? En bild kan förstås 
på olika sätt, frammana olika känslor, associationer och tolkningar beroende på individens 
känslostämning, fysiska omgivning i vilken hen befinner sig under betraktandet och vilka 
förförståelser individen har att tillgå för sin tolkning (Aspers et al., 2004). En bild är 
mångtydig, den kan inte ha en given innebörd för alla som ser den och den ges enligt 
Sverrisson mening i den teoretiska och praktiska kontext i vilken den placeras (Aspers et al., 
2004). Bilder kan förstås som tidstypiska artefakter eller gemensamma och 
gemenskapsfrämjande arbetsobjekt (ibid). Vardagsbilder kan alltså utgöra en typ av historisk 
dokumentation med potential att bilda ett narrativ som kan hjälpa till att förklara delar av 
samhällets normer och värderingar gällande olika specifika teman såväl som mer generella 
attityder under tiden som bilderna togs. Vi kan genom vår analys potentiellt se vad de bilder 
vi observerat säger om hälsa i Sverige år 2015. Vilka normer, attityder och tendenser som 
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råder, hur individer tillsammans konstruerar kunskap och förståelse för vad hälsa är, bör vara 
och omfattar. Det kan även vara intressant att reflektera över vad som inte får synas under den 
hashtagg vi undersökt. 
 
Enligt det socialkonstruktivistiska perspektivet är vissa bildkonventioner starkare än andra 
och tar längre tid att förändra, det kräver en förändring av den tolkande blicken hos en större 
del av gemenskapen. En blick som skapas och återskapas genom social interaktion (Aspers et 
al., 2004), och påverkas av vad som anses vara av god smak, åtråvärt och inte. Aspers 
påpekar hur det inte finns en enda korrekt tolkning av en bild utan ett flertal olika och 
beskriver hur bilden som reflektionsyta av betraktarens socialisering möjliggör analys av de 
olika perspektiv som används (ibid). Betraktarens socialisering in i den gemenskap kretsande 
kring hälsa vi undersöker påverkar alltså tolkningen av de bilder som publiceras, vilka motiv 
och kategorier som populariseras och eventuellt skapar norm och konvention. Den socialt 
genererade blicken hos betraktaren skapas i samråd med andra individer genom en tydlighet i 
vilka bilder som är “bra” och “dåliga”. Inom Instagram blir detta extra tydligt genom 
systemet med likes som genom siffror visar hur många som tycker att en bild är bra eller 
genom avsaknad av likes avslöjar impopularitet. Enligt Aspers bör bilder ses som 
perspektivanalytiska reflektionsytor så de inte kan anses ha en fast inneboende mening. Det 
finns ett otal olika meningar som påverkas av socialisation, utbildning, 
gemenskapstillhörighet med mera. 

 
Slutsats 
I inledningen av denna uppsats ställde vi oss frågan om varför det blivit så trendigt att dela 
med sig av sitt hälsosamma liv genom sociala medier. Vi har funnit många tecken som tyder 
på att sociala medier i själva verket kan framkalla mycket som är raka motsatsen till 
hälsosamt. Det är egentligen lite konstigt att vi vänder oss till just sociala medier för att 
undersöka trender inom hälsa. Självklart hoppas vi att alla har förmåga att bibehålla balans av 
den individuella tryggheten i jaget och den självutveckling som löper risk att utvecklas till en 
jakt på perfektion och bekräftelse. Ofta hör vi dock om så kallade “nättroll” som uppstått i vår 
tids medier enbart för att sprida negativitet, många gånger genom omotiverade 
personangrepp. Sociala medier är idag en arena där vi kan visa upp vårt sociala kapital, och 
den som inte har Facebook anses ofta vara lite underlig. Dock skapar de smarta telefonerna 
och sociala medier stress angående våra livsval, då vi jämför oss med idealbilder av andra 
individer och dagligen blir påminda om vad aktuella normer och ideal dikterar är en hälsosam 
livsstil, någonting som många av oss omöjligen kan leva upp till. Trots att många inspirerar 
och motiveras till ett nyttigare leverne via till exempel Instagram bidrar medierna även till en 
mer stillasittande vardag och för många en press i att producera den perfekta bilden av sig 
själv och det egna livet.  
 
Dagens sociala medier finns alltså tillgängliga på en armlängds avstånd genom våra 
mobiltelefoner och kan bidra till ökad stress genom jämförelse av vårt eget liv med det som 
förmedlas genom idealiserande bilder i till exempel Instagram. Att på grund av ett 
hälsointresse och intresse för fysisk aktivitet hela tiden ställas inför bilder av svåruppnåeliga, 
perfekta kroppar genom att följa träningsintresserade, eventuellt professionella atleter, kan 
bidra till en skev uppfattning om vad hälsa innebär och omfattar. Vi anser att vi som individer 
hela tiden bör påminna oss om att vad vi ser i sociala- såväl som traditionella medier är en 
idealbild av vad andra anser vara hälsa. Vad vi själva anser att hälsa är bestämmer ingen utom 
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vi. Vi kan alla bidra till en omformulering av begreppet genom att skapa nya, diversifierade 
bilder och representationer av begreppet. 
 

Metoddiskussion 
Aspers beskriver hur fotografiska bilder uttrycker det rådande samhällets sätt att tänka, 
strukturera och praktisera fotografens såväl som bildens specifika ställning i samhället. Bilder 
som förevigar ceremonier, högtider eller resor skapas och visas under specifika former och 
sammanhang (Aspers et al., 2004). Liknande om än inte identiska konventioner finns för den 
typ av bilder som får representera hälsa inom Instagram. En viss sorts bilder ackompanjeras 
av en viss sorts bildtexter, framhäver en viss sorts motiv och förväntas rimligen uppmana till 
en viss sorts respons. Konventionen dikterar på olika nivåer hur individen uttrycker sin 
presentation av hälsa för att uppnå önskat resultat. Då vi båda varit intresserade av hälsa och 
träning en längre period, och ibland tittat på vad som publicerats under den hashtagg vi nu 
fokuserat vår undersökning på, har vi noterat hur trender och attityder kring vad som anses 
hälsosamt förändrats över tid och i samklang med andra trender och intressen kopplade till 
hälsa. I sin analys av vad Schroeder (2004) kallar ”illustrativa exempel ur reklamen” 
poängteras vikten av att hela tiden genomföra analys mot bakgrund av en grundläggande syn 
på representationer som skapade och skapare av kulturell praktik. Den poäng Schroeder 
framhåller är av stor vikt för oss. För att kunna åstadkomma en giltig analys måste vi hela 
tiden påminna oss om att de bilder och representationer av temat vi undersöker är beroende av 
rådande kulturella praktiker i samhället, såväl som i mindre gemenskaper. Trender kan skapas 
och få fotfäste i mindre, mer specialiserade intressegrupper och gemenskaper och sedan 
etableras och befästas på en samhällelig nivå när de slår igenom. Behandlar vi bilderna som 
kulturella artefakter kan vi lättare se deras relation till meningsskapande kulturella koder 
inom gemenskapen vi intresserar oss för. Genom att jämföra bilder med andra av samma 
upphovsman, med liknande motiv, komposition eller tema kan vi urskilja återkommande 
mönster i representationerna, skapa kategoriseringar och lättare se vilka konventioner som 
råder (Schroeder, 2004). Det hade varit intressant att följa en eller ett antal 
Instagramanvändare under en längre tid för att se huruvida deras inlägg och representationer 
av hälsa påverkas av eventuella förändringar i kulturen kring hälsa, de trender och 
konventioner som råder. Just Instagram är ett medie som kan lämpa sig mycket väl för denna 
typ av undersökning i och med att användarnas bildflöden skapar en typ av narrativ. Bilderna 
berättar en historia om användaren och dennes utveckling genom hur de förändras, utvecklas 
och kanske får olika typer av fokus vid olika perioder i användarens liv. 
 

Förslag till vidare forskning 
Det vore som sagt intressant att följa användare under en längre tidsperiod för att kunna 
studera individens utveckling i takt eller otakt med utvecklingen av den kultur och 
intressegemenskap som fokus ligger på. Det vore även intressant att närmare undersöka vad 
som inte får synas under den hashtagg vi studerat. Vilka bilder som inte får representera hälsa 
genom att de helt enkelt inte publiceras märkta med hashtaggen, eller vilka som publiceras 
som representativa för hälsa genom en hashtagg men inte accepteras av publiken. Exempel på 
detta skulle kunna vara bilder föreställande feta kroppar som presenteras som hälsosamma. 
Då hälsa, som vi tidigare påtalat, är ett föränderligt begrepp och fenomen, vore det intressant 
att se hur bilderna under hashtaggen förändras i takt med att begreppet hälsa utvecklas och 
omformuleras. 
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Även den skevhet som uppstår mellan hälsa och sociala medier vore intressant att se närmre 
på. Sociala medier kan i värsta fall bidra till mycket stress och press istället för att utgöra ett 
delningsverktyg och en plattform för positiva möten och gemenskap, någonting som 
utvecklare av applikationer som Instagram kanske inte tänker på. Det finns även problematik 
gällande etiskt ansvarstagande och spridning av bilder och annat material som kan trigga 
ätstörningar eller självskadebeteende hos unga som kan vara intressant att utforska. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
Ålder? 
 
Varför har du valt att skaffa ett konto på Instagram? 
 
Hur ofta publicerar du bilder på Instagram? 
 
Vilken typ av bilder brukar du publicera på Instagram? Har ditt konto någon speciell 
inriktning? 
 
Vilken typ av bilder publicerar du som har med hälsa och träning att göra? (Till exempel 
selfies från träning, träningsredskap/utrustning/kläder, mat/kost, träningsmiljö, före/efter 
bilder, resultatbilder, annat). 
 
Varför publicerar du dessa bilder, vad motiverar dig att publicera bilder som har med hälsa 
och träning att göra? 
 
Brukar du hashtagga dessa bilder? I så fall varför? 
 
Hur känner du dig när du får reaktioner på bilden i form av likes och kommentarer (positiva 
& negativa)? 
 
Vilken eller vilka typer av bilder tvekar du inför att publicera på Instagram? 
 
Vilka aspekter avgör om du publicerar en bild eller inte på Instagram?  
 
Får reaktioner (positiva & negativa) på bilder dig att vilja publicera fler bilder? 
 
Har du tagit bort bilder i efterhand? Varför/vad motiverade detta? 
 
Varför har du valt att använda hashtaggen #hälsa? 
 
Varför har du valt att ha ett öppet konto på Instagram? 
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