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SAMMANFATTNING 
 
 

Titel: Den stora hälsotrenden. En kvantitativ studie om hälsa och mat på sociala medier. 

 

 

Denna studie undersöker sociala mediers påverkan på människor med fokus på mat och hälsa. 

Med hjälp av en kvantitativ enkätstudie har vi undersökt hur och på vilket sätt de sociala 

medierna spelar in i hur människor äter. Fokus ligger på vilket medie människor i åldern 18 år 

och uppåt väljer för att få inspiration till hälsosam mat, i vilken grad sociala medier förändrat 

människors medvetenhet och intresse kring hälsa och mat samt huruvida den här påverkan 

upplevs som positiv (inspirerande) eller negativ (stress/förvirring). Resultatet visar att de 

sociala medierna inte tagit över som inspirationskälla då de traditionella medierna, så som 

tidskrifter, TV och böcker, visade sig vara vanligast för att inspireras och skaffa sig 

inspiration kring mat. De sociala medierna fungerar snarare som ett komplement och har 

större popularitet hos den yngre generationen. Vidare visar studien att sociala medier delvis 

bidragit till att öka medvetenhet och intresse kring mat och hälsa. Majoriteten angav att de 

snarare inspireras än känner stress/förvirring till de hälsobudskap kring mat som florerar på 

sociala medier och studien visade ett tydligt mönster att kvinnor är både mer negativt och 

positivt påverkade än männen.  
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1. INTRODUKTION 

 

1.1 Inledning 
“När jag gick i skolan, till och med i gymnasiet så fanns inte sociala medier. Jag kunde liksom 

inte ta reda på vad som var nyttigt. Jag kunde inte titta på en Youtube video där de sa att 

mjölk kanske är farligt för dig, du kanske ska äta mer grönsaker, du kanske inte ska äta de här 

sockrade flingorna till frukost. Sånt fanns inte hörrni” 

Citat: Ida Warg, hälsobloggare och vloggare, 27 år 

 

Det här citatet säger en del om hur det på kort tid har skett en förändring i var man hämtar sin 

information. Förr var det främst TV, radio, böcker och tidningar som dominerade 

informationsflödet. Den traditionella kokboken har sedan länge varit en vanlig informations- 

och inspirationskälla när det kommer till mat. Idag är utbudet betydligt större och det finns en 

mängd olika medier att vända sig till, däribland de sociala medierna, vilka tar en allt större 

plats.  

    Något som ligger i tiden är trender inom matlagning, hälsa och välmående. Det är svårt att 

undgå alla tips på vad man bör och inte bör äta. Det finns oändligt många bloggar och 

Instagramkonton som inspirerar till träning och hälsosam mat. Det skulle kunna påstås att det 

pågår en hälsovåg i västvärlden och många är medvetna och pålästa om vad som anses bra 

eller dåligt att äta. Varje vecka är det en ny diet eller mattrend som florerar i våra 

medieflöden.  

   Sociala medier är utan tvekan ett effektfullt verktyg för att få inspiration och information till 

mat och vad som är hälsosamt att äta. Många deltar aktivt och lägger upp bilder på maträtter 

av olika slag, tipsar sina vänner om nyttiga recept och kommenterar olika matbilder på sociala 

medier. Det är lättare än någonsin att få information och inspiration om hälsosam mat 

samtidigt som många antagligen känner press att äta som “alla andra” på sociala medier.  

    Ämnet känns relevant för den tid vi lever i då Internet och särskilt sociala medier har fått en 

allt mer betydande roll. Det är intressant att studera sociala medier i förhållande till de 

traditionella medierna samt i vilken utsträckning de sociala medierna förändrat synsättet på 

mat och matlagning. 
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1.2 Problemformulering 
Idag är utbudet av traditionella och sociala medier stort. Det produceras ständigt nya 

tidskrifter och böcker samtidigt som sociala medier tar en allt större plats. Är det ständiga 

flödet i medierna med tips och recept hur man kan äta nyttigare en inspiration för människor 

eller kan det få en motsatt effekt där människor känner sig otillräckliga eller stressade att 

hänga med i hälsosvängen. Fler och fler väljer att vända sig till sociala medier. Frågan är om 

sociala medier blivit den nya källan till recept, inspiration och information kring mat eller är 

det fortfarande de äldre medierna som dominerar inom området? Vidare kan det ifrågasättas i 

vilken utsträckning de sociala medierna påverkar människors intresse och medvetenhet kring 

kost och hälsa samt om faktorer som kön, bostadsort och utbildningsnivå spelar in.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att, med hjälp av en enkät, undersöka sociala mediers betydelse 

och eventuella påverkan gällande människors matvanor. Studien ämnar undersöka vilka 

medier människor vänder sig till för att få inspiration och information till hälsosam mat och 

hur det skiljer sig mellan olika åldrar. Vidare avser studien besvara om användandet av 

sociala medier bidrar till en uppfattad förändring i människors tankar kring att äta hälsosamt. 

Målet är även att ta reda på om den här eventuella påverkan upplevs som positiv eller negativ 

för människor och eventuell skillnad mellan män och kvinnor, utbildningsnivå och bostadsort. 

För att uppnå syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 

• Var vänder sig människor för att få information om vad som är bra matvanor? Är 

sociala medier den nya plattformen för inspiration till hälsosam mat? 

• Har människors medvetenhet och intresse för hälsosam mat påverkats av sociala 

medieanvändningen?  

• Upplevs hälsobudskapen på sociala medier som positivt eller negativt för människor?  

 

1.4 Avgränsningar 

Då vi avser få en bild över hur sociala medieanvändningen och påverkan av budskap kring 

hälsosam kost kan skilja sig i olika åldrar har vi valt att studera ett brett åldersspann. Studien 

avgränsas till att studera personer boendes i Sverige i åldrarna 18 år och uppåt. Vi valde inget 

övre tak då vi anser det intressant att se hur de äldre respondenterna resonerar och jämföra hur 

val av medie skiljer sig i olika åldrar. Studien har gjorts digitalt och enkäten har endast 

skickats ut via Facebook. Eftersom vi använder Facebook som kanal för att samla in data 
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förutsätter vi att respondenterna är aktiva på sociala medier. Då sociala medier och mat är ett 

omfattande område som kan innefatta allt från att äta ekologiskt till olika allergianpassade 

matvanor, har vi valt att begränsa studien till området hälsosam mat på sociala medier. När vi 

talar om sociala mediers påverkan ska det poängteras att det handlar om respondenternas 

självupplevda påverkan. Vi kan inte påstå att denna påverkan är den fullständiga sanningen då 

vi inte utför något experiment och den mänskliga faktorn går därmed inte att undvika.  

1.5 Disposition 
Efter den inledande introduktionsdelen följer det teoretiska ramverket där vi inledningsvis 

tittar närmare på begreppet sociala medier. Därefter presenteras teorier om tvåstegshypotesen, 

uses and gratification samt diffusionsteorin och the adoption process. I nästföljande del 

presenterar vi tidigare forskning kring området där fokus ligger på mat och social klass, hur 

matlagning sett ut i olika tider samt forskning kring hur sociala medier används och dess 

styrkor och svagheter. Därefter följer ett metodkapitel där vi presenterar den kvantitativa 

metoden följt av urval, tillvägagångssätt och eventuella begränsningar med studien. Efter 

metoddelen presenteras analysen vilken är uppdelad i tre kategorier som baseras på våra tre 

frågeställningar. Resultatet av enkäten presenteras med hjälp av ett antal frekvenstabeller och 

korstabeller med utgångspunkt i de teorier och tidigare forskning som presenterats. Därefter 

diskuteras studiens slutsatser, vilka ämnar besvara syfte och frågeställningar samt förslag på 

framtida forskning inom ämnet. Slutligen finns en bilaga med samtliga enkätsvar 

sammanställda. 
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2. TEORETISKT RAMVERK 
 

I följande del kommer vi redogöra för det teoretiska ramverket. Teorierna bidrar till nya 

synvinklar och sätt att tolka materialet. Sociala medier är ett centralt fenomen i studien och 

kommer vara den teoretiska utgångspunkten. Fenomenet ska undersökas i kombination med 

tvåstegshypotesen vilken beskriver hur information når publiken genom två steg, alltså 

indirekt genom opinionsledare och vidare till publiken. Även uses and gratification är en 

viktig utgångspunkt i det teoretiska ramverket då teorin belyser vad människor gör med 

medierna och hur de har makt att välja vilka medier de vill ta del av. Slutligen beskrivs 

diffusionsteorin och the adoption process, vilket är den process som konsumenten går igenom 

innan de tar till sig en nyhet eller en produkt. 

     

2.1 Sociala medier 
I boken Strategisk kommunikation beskriver Falkheimer & Heide (2011) Jenkins syn på 

deltagarkultur och kollektiv intelligens, vilka är begrepp som han menar blivit möjliga på 

senare tid då kommunikationen gått från tämligen enkelriktad till att bli mer dubbelriktad. I 

och med nya medier har det nu blivit möjligt till direkt återkoppling och olika problem kan 

lösas genom kommunikation mellan olika deltagare som hjälps åt (Falkheimer & Heide, 

2013: 29). Sociala medier är ett bra exempel på hur deltagarkultur och kollektiv intelligens 

skapas. Dessa gör det möjligt till en mer interaktiv kommunikationsyta där alla kan interagera 

med varandra till skillnad från den enkelriktade sändare-mottagare eran som funnits tidigare.  

     Det som är unikt med sociala medier är att det nu blir relativt enkelt för 

kommunikationsstrateger att skapa samt upprätthålla en dialog med väldigt många människor 

från olika publiker. Däremot menar Falkheimer & Heide att det är oklart i vilken utsträckning 

denna dialog faktiskt används, men möjligheten finns där. En annan stor fördel med sociala 

medier, förutom dialogmöjligheterna, är att personers åsikter och aktiviteter är ganska enkla 

att kartlägga och på så vis hållas under uppsikt (Falkheimer & Heide, 2011: 32). 

    På kort tid har sociala medier fått stort genomslag och Falkheimer & Heide (2011) lyfter 

också fram hur Cooke & Buckley, i sin studie om mediernas betydelse idag, ser detta som en 

medierevolution då det påverkat hur vi människor förstår samhället samt hur vi tänker och 

agerar. De har även identifierat följande faktorer som förklarar de sociala mediernas 

betydelse: 
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1) Användargenererat innehåll (User generated content) är ett begrepp som innebär att de 

gamla gränserna mellan amatörmässigt och professionellt producerat innehåll suddas ut. 

      2) Användarna hämtar själva den information som de är intresserade av, istället för att få 

informationen skickad till sig. 

      3) Användarna har möjligheten att sätta ihop en egen berättelse. Konsumenterna kan själva 

välja vilka bilder och videoklipp de vill se istället för att någon annan (utgivaren) redan 

bestämt en sammansättning eller tablå som förekommer i TV och radioprogram. 

      4) Kring innehållet skapas sociala interaktioner vilka är viktiga för att förstå det 

användargenererade innehållet. Funktioner som att gilla, betygsätta, ranka och recensera är 

möjligheter som har haft stor betydelse för sociala mediers framgång (Falkheimer & Heide, 

2011: 33).  

          Signe Rousseau (2012: 4) menar dock i sin undersökning om mat och sociala medier att, i 

motsats till punkt 2, påpekar många mediekritiker att vi i och med sociala medier i själva 

verket har fått färre val. Att bredden av val har blivit mindre synliga då vår interaktion med 

“maskinen” blir mer skräddarsydda. Exempelvis tenderar likasinnade personer att samlas 

inom samma sociala mediekanaler vilket resulterar i att vi till slut hamnar i en situation där vi 

inte längre har lika bred vy över världen som vi behöver, men vi tenderar att tro att vår vy är 

bredare än vad den är. 

    Fenomenet kan ses på olika sätt, men de sociala medierna erbjuder hur som helst 

användaren helt andra möjligheter än vad de traditionella medierna gör. De ger en mer öppen 

och demokratisk medianvändning och bidrar till att mängder av sociala nätverk växer fram, 

nätverk som kan vara främjande både för personers sociala identitet eller kunskaper kring ett 

speciellt ämne eller intresse (Falkheimer & Heide, 2011: 33-34).  

    Med hjälp av Cooke & Buckleys fyra punkter får vi en tydligare bild av de sociala 

mediernas betydelse och hur de påverkar människor. Att utreda begreppet sociala medier och 

dess innebörd är centralt då det är utgångspunkten i studien. Att förstå begreppets innebörd 

och hur det påverkar människor ges en djupare förståelse och blir lättare att applicera och 

koppla till hälsosam mat. 

    För att reda ut exakt vad vi pratar om när vi nämner sociala medier i denna uppsats 

definierar vi begreppet på följande sätt: Sociala medier är en grupp av nya typer av online-

medier som delar antingen alla eller några av följande egenskaper:  

- Deltagande, alla uppmuntras att vara med och skapa innehåll.  

- Öppenhet, för feedback, kommentarer och delningar. 

- Konversation, åt två håll istället för den enkelriktade traditionella “broadcast”. 
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- Gemenskap, här kan grupper formas snabbt och kommunicera effektivt. 

- Uppkoppling, de flesta typer av sociala medier bygger på detta och drar nytta av länkar till 

andra sidor, resurser och människor (What is social media? Mayfield, 2008). 

De sociala medier som vi avser när vi nämner detta samlingsnamn och som vi använt i vår 

enkät är: Facebook, Instagram, bloggar, vloggar, Youtube, Twitter, Tumblr, Wine och 

Snapchat. Vi är medvetna om att det finns flera olika typer av sociala medier men dessa är de 

vi uppfattar som vanligast förekommande.  

 

2.2 Tvåstegshypotesen 
År 1940 genomförde Forskarna Lazarfeld, Berelson och Gaudet en studie av valkampanjen 

inför presidentvalet i USA. De intervjuade 600 väljare före och efter valet och resultatet 

publicerades sedan i boken The peoples choice (1944). Det som forskarna upptäckte här var 

att det fanns en grupp av människor som var mer välinformerade då de konsumerade mer 

medier än andra. Till dessa medvetna och säkra väljare vände sig de lite mer osäkra väljarna 

för att få råd och mer kunskap om presidentkandidaterna. Det visade sig alltså att det fanns 

lokala opinionsledare som i sin tur förmedlade vidare sin egen ståndpunkt utifrån det budskap 

som medierna förmedlade. Dessa opinionsledare var även jämt utspridda i alla sociala 

grupper. Teorin som här togs fram om kommunikationens påverkansprocesser är vad som 

senare kommit att kallas för tvåstegshypotesen (Thorstensson, 2006: 12-13).  

     Tvåstegshypotesen innebär alltså att information når publiken genom två steg (Se bild 1), 

alltså indirekt genom opinionsledare och vidare till övrig publik. Opinionsledaren fungerar 

mer eller mindre som en expert för andra och som en slags medlare av mediernas samlade 

information. Denna person översätter och förmedlar den egna uppfattningen de får från 

medierna och anpassar dem till publiken, eller som vi i vårt fall kan kalla följare. Generellt är 

det följande tre karaktärsdrag som separerar ledarna 

från följarna (Windahl et al. 2009: 70-71):  

1) Personens värderingar (vem man är) 

2) Kompetens (vad man vet) 

3) Strategisk social placering (vilka man känner) 

    

Enligt Weimann (1994) är opinionsledare ett namn som 

kan uppfattas något missvisande på grund av termen ledare och det hade varit mer passande 

Bild 1: Windahl et al. (2009)  
22009(2009)	  
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med termen inflytelserik. Detta eftersom de utövar ledarskap av en ytterst simpel form då 

denne främst inspirerar sin närmsta kompisgrupp, familjemedlemmar och grannar. En 

opinionsledare är alltså inte en ledare på någon hög nivå som en politiker utan en person, som 

i det nästintill osynliga, på person till person nivå, på en intim och vardaglig basis, influerar 

människor i sin närhet. En opinionsledare är ofta någon form av expert inom sin närmsta 

krets, en person som andra gärna frågar om råd inom ett visst område. De egenskaper som 

opinionsledare ofta har är intelligens, kunskap om något, ett stort intresse för något eller en 

utstrålning av förtrolighet (Weimann, 1994: 71-73). 

    Teorin om opinionsledare är applicerbar i vår studie då vi ämnar studera fältet sociala 

medier som i princip bygger på att människor inspireras av varandra. Många gånger följer 

människor personer på exempelvis sociala medier för att få antingen kunskap eller inspiration 

om något. Det kan gälla allt från ämnen som mode, politik, matlagning eller vad som helst 

som dessa personer anses vara kunniga inom. Vi kan alla mer eller mindre vara 

opinionsledare åt varandra vid olika tillfällen och vi tar bevisligen lättare till oss nyheter på 

detta sätt än direkt från ett annat medie. 

    För att koppla denna teori till vår digitala tid så menar Turcotte et al. (2015: 520) i en 

artikel i tidningen Journal of Computer-Mediated Communication vol. 20 att 

rekommendationer på Facebook ökar förtroendet för dessa medier, och gör dessutom att 

människor vill följa just dessa nyhetsmedier framöver. På så vis verkar våra vänner på sociala 

medier som opinionsledare. 

 

2.3 Uses and gratifications 
Uses and gratification är ett forskningsområde där det fokuseras på varför människor 

använder media och vad de använder den till. Med andra ord är det man söker få svar på: Vad 

gör publiken med medierna? Det centrala brukar handla om vad medier gör med människor, 

medan man inom användarforskningen, vilken uses and gratification ingår, fokuserar på vad 

människor gör med medierna. Inom användarforskningen anses det finnas en rad motiv till 

varför man konsumerar media, bland annat: underhållning, information, kognitiva behov, 

sociala behov och icke sociala behov. 

Forskningsgrenen ser på publiken ur ett humanistiskt perspektiv, där människorna är 

självständiga individer som tänker och handlar medvetet och rationellt (McQuail 1997: 70).  
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Makten beskrivs ligga i händerna på mottagaren, som själv bestämmer vilket innehåll de vill 

ta del av. På samma sätt som en konsument väljer bort en dålig produkt om det finns ett bättre 

alternativ, väljer mediekonsumenten bort mediekanaler som är sämre i jämförelse med andra. 

    McQuail (1997: 70) menar att medier kan användas på flera olika sätt och konstaterar även 

att varje medium ger olika typer av tillfredsställelse beroende på vem du är som person. Till 

exempel kan en ung person uppskatta Facebook på ett sätt medan en äldre person uppskattar 

det på ett annat sätt.  

    Filosofin om varför och hur människor använder medier är en intressant teori att utgå från 

då vi vill studera sociala medier och hur det är mediekonsumenterna själva som är med och 

skapar innehållet. Det är inte längre några enskilda experter (författare, dietister etc.) som 

sprider kunskap om vad som är nyttigt att äta, idag kan vem som helst starta en hälsoblogg 

eller ett Instagramkonto och dela med sig av deras syn på vad som, enligt dem, är nyttigt. 

Uses and gratification är en vanlig teori vid forskning om mediepublik och medieanvändning, 

den belyser att medieanvändaren gör medvetna, aktiva val och själva måste söka upp medier 

och dess innehåll för att kunna ta del av det. Sociala medier har gjort det lättare än någonsin 

att söka upp information, dock medför den här tillgängligheten även krav på 

mediekonsumenterna att förhålla sig källkritisk till informationen.  

 

2.4 Diffusionsteori och the adoption process 
Diffusionsteorin handlar om den mentala process människor går igenom innan de tar till sig 

en något nytt. Detta sker genom en femstegsprocess som Rogers tog fram 1983 och kallas 

även för the adoption process. Processen ser ut på följande vis: 

1) Awareness stage – Här blir personen medveten om nyheten eller produkten men tar inte åt 

sig så mycket detaljer ännu. 

      2) Interest stage – Här får personen ett större intresse för detaljer kring nyheten/produkten. 

      3) Evaluation stage – I denna fas överväger personen huruvida det är värt att pröva produkten 

eller inte. 

      4) Trial stage – När personen provar den nya produkten i en liten skala. 

      5) Adoption stage – Här tar personen till sig produkten eller nyheten fullkomligt (Balnaves et 

al. 2009: 61-62). 

 I början av denna process är massmedia det mest effektiva alternativet av kommunikation för 

att nå konsumenterna. I de senare stadierna är det däremot kanaler mellan människor som är 

det bästa redskapet då människor vill ha pålitlig information och som känns relevant just för 
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deras egna förhållanden. I evaluation stage, där personerna tar beslutet huruvida de ska 

omfamna eller avvisa produkten/nyheten, är det en klar fördel att ha förebilder att identifiera 

sig med vilket gör det lättare att bestämma sig för att prova nyheten. Att ge ut ett gratis 

sample i detta steg är också ett bra bidrag till avgörandet (Windahl et al. 2012: 82-84). 

    I flera olika studier har det visat sig att när diffusionen av information ritas upp i en linje 

över tid så har grafen blivit en S-formad kurva (se figur 2). Det här innebär att få personer lär 

sig om nyheten först, sedan lär sig många människor om den väldigt fort, därefter saktar 

diffusionen av. Det här betyder att de sista personerna som tar till sig nyheten kan ske relativt 

långt efter att nyheten eller produkten kom ut. Här är intensiteten av människors intresse en 

viktig faktor. Balnaves et al. (2009) skriver om Rogers kategorier. Rogers menar att 

människor tar till sig nyheter olika snabbt och att det finns fem olika kategorier av människor 

gällande hur snabbt de tar till sig något. Kategorierna är: innovators (de allra första att testa 

det nya), early adopters (här finns störst andel opinionsledare), early majority (de som 

interagerar med människor omkring sig), late majority (dessa är skeptiska till nya idéer), 

leggards (nära isolerade personer). Här ses innovators och early adopters som ekonomiskt 

stabila och hög social status, medan dessa punkter blir lägre ju närmare vi kommer leggards 

(se figur 2) (Balnaves et al. 2009: 63-64 och 305). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2: Diffusion över tid. (Rogers, 1983) 
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3. TIDIGARE FORSKNING 
 

I följande del presenteras tidigare forskning som gjorts inom fältet matvanor och sociala 

medier. Den tidigare forskningen ger en tydligare bild av hur fältet ser ut och en uppfattning 

vad som fattas inom fältet. Vi har tittat på fyra olika vetenskapliga artiklar som vi anser vara 

relevanta som stöd till vår studie. I den första artikeln fokuseras det på hur sociala medier 

används med fokus på risker kring mat, den andra artikeln studerar vilka fördelar det finns 

med att kommunicera livsmedelsfrågor via sociala medier samt vilka styrkor, svagheter, 

möjligheter och hot det finns med användningen av sociala medier. I den tredje artikeln 

behandlar Bourdieu kopplingen mellan mat och klass och i den sista artikeln analysera Holm 

et. al. (2015) hur matlagning, ur ett genusperspektiv, förändrats i historien. 

 

3.1 Sociala medier, mat och hälsoinformation 
I artikeln “Seeking information about food-related risks: The contribution of social media” 

har Kuttschreuter et al. (2014) studerat hur sociala medier används av människor med fokus 

på risker kring mat. Idag blir det allt vanligare att organisationer använder sig av sociala 

medier för att inrikta sig på särskilda målgrupper och presentera riktad information. 

Konsumenterna befinner sig på nya plattformer och det är inte längre enbart de traditionella 

medierna som bidrar med information. Det är känt sedan tidigare att sociala medier blivit en 

allt mer populär plattform för underhållning och interaktion med vänner och familj. Frågan är 

om människor även vänder sig till sociala medier för att söka information. Kuttschreuter et al. 

(2014) har studerat om människor är benägna att använda sociala medier som en kanal för att 

söka information om risker kring mat. Resultatet av studien visade att sociala medier inte är 

ett substitut till de traditionella medierna men som ett självklart komplement. Nya kanaler 

kommer inte ersätta de äldre för att söka information, dock används de sociala medierna 

många gånger för att bekräfta information som tagits fram via något av de traditionella 

medierna som till exempel TV, radio och tidningar.  

   Generellt har det forskats en hel del kring hur sociala medier används. De är inte längre 

enbart en plattform för underhållning, utan allt fler förlitar sig på de sociala medierna och 

väljer dem som sin främsta informationskälla. Tidigare forskning visar att den yngre 

generationen och kvinnor är mer benägna att vända sig till sociala medier för att söka 

information medan män och den äldre generationen hellre väljer de traditionella medierna så 
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som TV, radio och tidningar (Kuttschreuter et al. 2014). Det är intressant att vidare studera 

vilka grupper i samhället som använder sig och förlitar sig på de sociala medierna när det 

kommer till att ta reda på vad som är hälsosamt. Kommer de sociala medierna ta över som 

informationskälla på längre sikt eller kommer de fortsätta fungera som ett komplement till de 

traditionella medierna? 

 

I artikeln “Social media as a useful tool in food risk and benefit communication? A strategic 

orientation approach” har Rutsaert et al. (2014) studerat vilka fördelar det finns med att 

använda sociala medier vid kommunikation av livsmedel samt utvecklat strategier för att på 

ett optimalt sätt använda sociala medier i framtiden. För att ta reda på det här har man valt att 

utgå från den så kallade SWOT-analysen vilken syftar till att utvärdera styrkor (strengths), 

svagheter (weaknesses), möjligheter (opportunities) och hot (threats). Precis som i den ovan 

nämnda studien visade resultatet att sociala medier inte kommer ersätta de äldre medierna 

men fungera som en förlängd arm eller ett komplement. Styrkorna med att använda sig av 

sociala medier för att kommunicera risker kring livsmedel var snabbhet, tillgänglighet och 

interaktion. Svagheterna visade sig vara den låga tillförlitligheten och att en viral spridning 

via sociala medier kan skapa en hysteri snarare än att informera. Möjligheterna var att man 

med hjälp av sociala medier kan nå en specifik publik, speciellt den yngre generationen. Hot 

visade sig vara de negativa externa aspekterna som kan skapa problem vid användning av 

sociala medier. Studien visade att den digitala sfären kan bli ett hot i sig i och med att den är 

under ständig förändring. Verktygen vi använder idag kan vara inaktuella imorgon vilket gör 

att många är aktsamma med att använda sociala medier som en plattform för att nå ut med sitt 

budskap (Rutsaert et al. 2014). 

    Genom den här studien, samt tidigare nämnd studie, ser vi ett tydligt mönster som visar att 

det finns fördelar med att kommunicera via de sociala medierna. Fler och fler ser fördelarna 

med att kunna interagera med användarna och låta dem vara med och skapa budskap. Webb 

2.0 har gjort att den enskilda individen fått mer makt och inflytande när det kommer till att ta 

del av och skapa information. Om man till exempel är intresserad av kost och hälsa idag är det 

betydligt enklare att ta till sig information, men även att själv dela med sig av sin kunskap, till 

exempel genom att starta en blogg eller dela bilder och information via Facebook och 

Instagram. Frågan är om den här enkla tillgången på information gör människor mer 

engagerad i kost och hälsa och bidrar till inspiration eller om det har motsatt effekt i form av 

stress och prestationsångest. 
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3.2 Mat och social klass 
I artikeln The use of Pierre Bourdieus distinktion concepts in scientific articles studying food 

and eating: A narrativ review har författarna studerat 38 olika vetenskapliga artiklar som 

handlar om matvanor, smak, social klass, matsymbolisering, kroppen och det vetenskapliga 

området kring mat och ätande. I denna narrativa tolkning har författarna använt sig av 

Bourdieus koncept som nämns i hans bok: A Social Critique of the Judgement of Taste. 

Artikelns syfte är att syntetisera och analysera dessa artiklar för att kunna presentera 

Bourdieus teorier inom detta fält, samt ge förslag till framtida forskning. Att ha smak för lyx 

applicerades brett i denna undersökning för att se om det skilde sig mellan högre och lägre 

klasser (de Morias Sato et al. 2016). 

    Bourdieu presenterar i sitt verk de tre huvudkoncepten: habitus, kapital och fält. Genom 

dessa termer föreslår han ett sätt att förstå ätande och de symboliska och materiella koderna 

som relateras till detta. Genom att klassificera objekt kan människor klassificera sig själva, 

därav kan vi skilja mellan “jaget” och det presenterade habitus. Denna distinktion kan också 

observeras inom matvanor och smak. De olika klassificeringar som mat har fått, (det vill säga 

nyttigt, onyttigt, lätt eller tungt) motsvarar också det sätt man klassificeringar människor (de 

Morias Sato et al. 2016).  

    I denna kartläggning av artiklar kom författarna fram till att Bourdieus ramverk är ett 

relevant verktyg när det kommer till att utreda och förstå samtida samhälleliga och 

matrelaterade teman. Frågor som de Morias Sato et al. (2016) ställer sig är: Om habitus och 

matvanor bland människor av låg socioekonomisk status alltid är den samma? Vilka aspekter 

av fältet kan ha inverkan på matvanor? 

    Att tidigare forskning tyder på att matvanor skiljer sig beroende på socioekonomiska 

klasser samt att Bourdieu är tillämpbar inom ämnet, är en bra utgångspunkt i vår studie då vi 

avser undersöka mönster i matvanor var gäller både klass, kön, ålder och bostad. Gällande 

författarnas fråga som handlar om vilka aspekter som kan ha inverkan på matvanor hoppas vi 

kunna bidra med svar på då vi undersöker kopplingen mellan matvanor och sociala medier 

som är ett relativt nytt fenomen. 
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3.3 Matkulturen i vårt samhälle 
Holm et al. (2015) analyserar i sin studie hur genusperspektivet av matlagning har förändrats i 

nordiska hushåll över perioden 1997-2012. Analysen är baserad på två surveyundersökningar 

från ett projekt där de mätte förändringar i måltidsmönster. Den ena mätningen gjordes år 

1997 för att sedan göra en ny mätning med likadana frågor år 2012. Frågorna som ställdes 

handlade om respondenternas måltider de senaste dagarna samt vem som hade förberett 

maten. 

     Författarna grundar artikeln på att män och kvinnor genom historien haft olika roller när 

det kommer till distribution av mat. Det är nästan universellt att kvinnorna är de som ansvarar 

för reproduktionen, det vill säga matlagning, matning och att lära ut bordsskick. Kring denna 

skyldighet finns tvetydiga åsikter. I vissa kvalitativa empiriska studier om matlagning i 

hushåll är matlagningen listad som tråkigt och upprepande arbete som kvinnor gör i tjänst för 

andra. I andra studier påpekas matlagning vara en viktig aktivitet genom vilken kvinnor 

markerar att de är riktiga kvinnor vilket är centralt för kvinnors feminina identitet (Holm et al. 

2015).  

    Den historiska aspekten av matlagning och genus är ett viktigt underlag i vår studie då vi 

ämnar undersöka om det finns en skillnad mellan män och kvinnors påverkan rörande 

hälsosam mat på sociala medier. Holm et al. (2015) studie visade att mäns matlagning har 

ökat och att kvinnors matlagning har minskat över denna period. Det visade sig även att 

takten med denna utveckling varierade mellan olika klasser. Medan främst männen från 

medelklassen lagade mat redan 1997, ökade matlagningen bland män från arbetarklassen och 

män från den övre klassen avsevärt över de 15 år som undersökningen pågick (Holm et al. 

2015).  
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4. METOD 
 

I följande avsnitt beskrivs vår metodologiska utgångspunkt för att vidare beskriva och 

argumentera för vilka metodologiska beslut som tagits. Vidare förklaras studiens urval, 

tillvägagångssätt och genomförande. Slutligen reflekteras det kring metoden och eventuella 

problematiska eller kritiska faktorer som kan uppkomma i studien. 

 

4.1 Kvantitativ enkätstudie 
I strävan att uppnå studiens syfte kring sociala medier och hälsa samt besvara 

frågeställningarna har en kvantitativ ansats valts. Detta eftersom målet med studien är att 

kartlägga och nå fram till ett resultat genom att samla in data, analysera och se skillnader i 

siffror. 

    Trost (2007: 23) menar att ett kvantitativt angreppssätt lämpar sig om man vill ange 

frekvenser eller se procentuella skillnader mellan olika variabler. Frågeställningarna bör svara 

på frågor så som hur ofta, hur många eller hur vanligt. Ett kvalitativt angreppssätt, däremot, är 

passande när man vill försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera samt förstå eller 

hitta mönster. Trost (2007: 18) poängterar vikten att ha syftet klart för sig innan man påbörjar 

datainsamlingen. Det är sedan syftet som avgör val av metod. Ekström & Larsson (2010: 87) 

menar att fördelarna med en kvantitativ metod, och framförallt surveyundersökningar, är att 

siffror är ett överlägset sätt att argumentera då de utstrålar rationalitet och objektivitet. Att 

kunna presentera en siffra svart på vitt ger helt enkelt en högre trovärdighet än att tolka något, 

till exempel genom en kvalitativ innehållsanalys. 

         

4.2 Urval och insamling 
Ekström & Larsson (2010: 129) understryker vikten av att tillhandahålla ett material som ger 

en representativ bild av det som ska undersökas. Det är betydelsefullt att ta hänsyn till bland 

annat tidsram vilket kan uppfattas som en konsekvens av population då det hade funnits mer 

tid till att uppnå en jämnare fördelning. Trost (2007: 29) talar om vikten att ha ett så kallat 

representativt urval. Med det menas att det urval man har gjort är en miniatyr av hela 

befolkningen, var och en av de utvalda respondenterna motsvarar en del av befolkningen då 

det är omöjligt att studera alla.  
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    Data som har använts i denna undersökning har inhämtats genom en enkät som har skickats 

ut via Facebook. Respondenterna utgörs av män och kvinnor i åldrarna 18 år och uppåt 

boendes i Sverige. Urvalet som gjorts är ett så kallat bekvämlighetsurval då det är vänner och 

bekanta som tillfrågats via Facebook. Urvalet kan även tolkas vara ett så kallat snöbollsurval 

då respondenterna har möjlighet att dela vidare enkäten via till exempel Facebook (Trost 

2007: 63). Nedan presenteras fördelningen vad gäller ålder, kön, bostadsort och utbildning: 

 

 

 

Figur 1: Tabellen visar fördelningen mellan 

åldrarna hos de svarande. Åldersfördelningen 

är relativt jämnt fördelad, dock är 

åldersgruppen 25-30 något överrepresenterad.  

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Tabellen visar fördelningen mellan 

män och kvinnor. Kvinnorna är 

överrepresenterade och utgör två tredjedelar 

av de totalt antal svarande.  

 

 

 

 

 

Figur 3: Tabellen visar fördelningen av 

bostadsort. Majoriteten av respondenterna 

är boendes i storstäder och i tätorter. 

Endast ett fåtal har angett att de är bosatta 

på landsbygden.  
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Figur 4: Tabellen visar utbildningsnivån 

hos respondenterna. Majoriteten har 

universitetsutbildning på kandidatnivå. 

 

 

 

 

 

4.3 Tillvägagångssätt 
Enkäten är skapad med SurveyMonkey, ett elektroniskt verktyg som lämpar sig för denna typ 

av enkätstudier. Verktyget genererar en länk vilket bidrar till snabb och enkel distribution via 

Facebook. Enkäten innefattar 21 frågor och har besvarats av 192 respondenter. Enkäten har 

postats och skickats ut via plattformen Facebook där vi har kunnat nå ut till familj, vänner och 

bekanta. Den var tillgänglig att besvaras under cirka två månaders tid. Efter insamling av svar 

sammanställdes de automatiskt i programmet SurveyMonkey. Med hjälp av SPSS togs 

korstabeller fram mellan olika variabler, relevanta för att besvara syfte och frågeställningar.  

 

4.4 Metodreflektion och studiens begränsningar 
Kritik kan riktas mot studien genom att den inte innehåller en kombination av kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Även om en kvantitativ metod passar uppsatsens syfte och 

frågeställningar hade kombinationen av en kvalitativ metod kunnat öka trovärdigheten om 

man vill förstå respondenterna på ett djupare plan (Trost 2007: 18). Även om kvantitativa 

metoder har många fördelar har metoden kritiserats för att leda till överkvantifiering eller 

övermätning. Sociala fenomen eller företeelser görs om så att de ska passa att mäta, det här 

gör att fenomenen tappar sin egentliga mening (Ekström & Larsson 2010: 87).  

    Trost (2007: 64) talar om studiens reliabilitet vilket handlar om tillförlitlighet För att en 

studie ska anses ha hög reliabilitet eller hög kvalitet krävs det att mätningen inte influeras av 

slumpinflytelser och att mätningen vid en viss tidpunkt ska ge samma resultat vid en ny 

mätning vid en annan tidpunkt. Dock är detta svåruppnåeligt då vi människor deltar i 

processer vilket gör att det inte alltid är likadant. Trost menar att en tydlig formulering av 
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frågor och enkla ord gör reliabiliteten högre då chansen att respondenterna ska missuppfatta 

frågorna blir mindre. För att uppnå en hög reliabilitet har vi formulerat enkätfrågorna så 

tydligt som möjligt, allt för att inte våra respondenter ska missförstå frågorna. Dock kan 

representativiteten tänkas vara låg då kvinnorna är överrepresenterade samt att det finns en 

viss ojämn fördelning i ålderskategorierna. Det ska även nämnas att enkäten hade ett visst 

bortfall vilket också har betydelse för reliabiliteten.  

     Validitet är ett annat centralt begrepp och definieras som giltighet eller trovärdighet 

(Östbye, Knapskog, Helland & Larsen 2004: 40). Frågorna i till exempel en enkät ska mäta 

det som de är avsedda att mäta. För att uppnå hög validitet har vi utgått från 

frågeställningarna vid formulering av enkäten, så att vi mäter det som studien faktiskt är 

avsedd att mäta.  
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5. ANALYS 
 

I följande del kommer vi utifrån tidigare forskning och valda teorier presentera resultatet av 

enkätstudien. Analysdelen är uppdelad i tre kategorier vika grundar sig i de tre 

frågeställningar som studien ämnar besvara. Resultatet presenteras med ett antal 

frekvenstabeller och korstabeller. Den första kategorin handlar om vilket medie 

respondenterna väljer för att få råd och information om vad som är bra matvanor. Kategori 

nummer två handlar om huruvida respondenterna intresse och medvetenhet kring mat 

påverkats av sociala medier. Den sista kategorin handlar om på vilket sätt sociala medier 

påverkar användarna.  

 

5.1 Val av medie  
 

 

 

 

Figur 5: Frekvenstabellen visar vilka 

medier som är vanligast att vända sig av 

för att få råd eller information om vad som 

är bra matvanor. Tidskrifter är det 

populäraste mediet att använda sig av, 

därefter har respondenterna valt TV, följt 

av böcker och bloggar. Även om en del av 

respondenterna har angett sociala medier 

som sin främsta informationskälla är det 

fortfarande de traditionella medierna som 

är populärast.  

 

������ �


	����� 		


����� �

�	�	�� ��

���'��� #����,�%3=�����=+�+������
%#=��)��%�#�)���!�) �*��)����#���

? )#�%#��=� )!��.

����������� ��������������

@��33��

�%�!(�%=���

'��33��

F��%�

�'

@�;(��

A�,�,*�

<#!��3��)

5�;�*��(

6%#����!�

�B%����

�,)*��

C%#�

�#��;4��

6���;�!�!

�� 	�� ��� ��� ��� ��� ��� 
�� ��� ��� 	���

����!��� ����

<��**��

,���#��9���

/��**��

B����

	����

���������	
�	��������������� ����	�����	�



	  

	   19	  

 

 

 

 

Tabell 1: Ett antagande är att valet av medie för att få råd eller information om vad som är 

bra matvanor i hög grad påverkas av ålder. Vi har därför valt att titta närmare på vilket medie 

som är populärast hos de olika ålderskategorierna. Här har vi valt att titta på de fem 

populäraste medierna från ovanstående tabell, det vill säga tidskrifter, TV, böcker, bloggar 

och Instagram. Tabellen visar att den yngre generationen föredrar sociala medier i större 

utsträckning än den äldre generationen. Till exempel har 45,8 % av respondenterna i åldern 

18-24 år angett att Instagram är en av deras främsta inspirationskälla, till skillnad från 

respondenter i åldern 61 år och äldre där inga angav Instagram. Dock kan vi se att tidskrifter 

är ett medie som fortfarande har hög popularitet hos den yngre generationen. 

    Som Kuttschreuter et al. (2014) tidigare forskning visar är sociala medier inte längre endast 

underhållning för människor, utan har mer och mer övergått till att fungera som 

informationskälla. Fler och fler människor, speciellt den yngre generationen, väljer att vända 

sig till de sociala medierna och orsakerna till det här är många. Enligt Rutsaert et al. (2014) är 

de främsta styrkorna hos sociala medier tillgänglighet, snabbhet och interaktion medan de 

svagare sidorna inkluderar den låga tillförlitligheten och att en viral spridning via sociala 

medier kan skapa en hysteri snarare än att informera.  

    Falkheimer & Heide (2011) diskuterar även utifrån Cooke & Buckleys teorier de sociala 

medierna och deras innebörd. Författarna menar att fenomenet sociala medier har och har haft 

stor betydelse för hur vi människor ser på samhället och menar att de till och med bidragit till 

förändring i vårt sätt att tänka och agera. Orsaken till deras popularitet handlar, enligt Cooke 

and Buckley, om användarnas möjlighet att själva välja vilken information de vill ta del av 
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samt deras möjlighet att själva vara med och skapa innehållet. Det här fenomenet kan vi se 

tydligt av idag. Sociala medier har gjort det möjligt att skräddarsy sitt informationsflöde till 

de områden som man har störst intresse för. Lättillgängligheten, snabbheten och 

interaktionsmöjligheten i kombination med makten att påverka innehållet är förmodligen 

några av många anledningar till att unga föredrar de sociala medierna.  

    Med alla de här fördelarna kring sociala medier kan man fråga sig hur de traditionella 

medierna fortfarande har en så pass stark position, särskilt hos den äldre generationen. 

Förmodligen har begreppet vana stort inflytande, människan är en vanemänniska och att bryta 

ett gammalt mönster är för många en lång process. Förtroende är ett annat viktigt begrepp. 

Många av de sociala kanalerna kan ifrågasättas då vem som helst, utan till exempel 

utbildning, är med och skapar innehållet. Att ta del av råd och information om vad man bör 

och inte bör äta i en professionell tidskrift anses troligtvis mer förtroendegivande än till 

exempel ett inlägg på Instagram. Likaså kan professionalitet spela in i valet av medie. Många 

föredrar ett professionellt påkostat matprogram på TV där experter av olika slag skapar 

innehållet eller en bok som till exempel en utbildad dietist skrivit.  

 

5.2 Intresse och medvetenhet kring mat och hälsa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2: Tabellen visar huruvida respondenterna anser sin medvetenhet och intresse kring 

kost/hälsa påverkas av sociala medier. Även om vi inte ser en tydlig påverkan har majoriteten 

angett att sociala medier till viss del påverkar dem. Som vi kunde utläsa i tidigare tabell 

använder den yngre generationen sociala medier i större utsträckning och är på det sättet 

påverkade i högre grad än den äldre generationen. Frågan är varför de sociala medierna 

påverkar många vad gäller intresse och medvetenhet kring området mat och hälsa. En 
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anledning kan vara att trender inom mat och hälsa är utbrett i dagens svenska samhälle. Fler 

och fler intresserar sig för sitt utseende och sitt välmående. Som nämnt tidigare gör sociala 

medier det möjligt för varje enskild individ att välja vilken typ av information man vill ta del 

av. Populariteten kring området mat/hälsa gör att många väljer att följa till exempel bloggar, 

Instagramkonton och vloggar inom just det området. 

    Weimann (1994) talar om opinionsledare och menar att en opinionsledare ofta är någon typ 

av expert inom sin närmsta krets, en person som andra gärna ber om råd inom ett visst 

område. En opinionsbildare är vanligen en person som på en intim och vardaglig basis 

influerar människor i sin närhet. Sociala medier ligger i linje med teorin om 

tvåstegshypotesen då det till stor del bygger på att människor inspireras av varandra. 

Troligtvis har den här typen av opinionsbildare ett stort inflytande vad gäller människors 

ökade medvetenhet och intresse kring mat och hälsa. Det är betydligt lättare att inspireras och 

influeras av en person som man ser upp till, till exempel en känd hälsobloggare eller ett 

inspirerande Instagramkonto. Det är också lättare att inspireras av någon i sin närhet, till 

exempel någon av ens vänner på Facebook. Eftersom man själv väljer vem man inspireras av 

och eftersom de här opinionsbildarna ofta finns i ens närhet är det förmodligen lättare att få 

upp ögonen för ett särskilt område och på det sättet få en ökad medvetenhet. Turcotte et al. 

(2015) menar att rekommendationer från en opinionsledare på sociala medier är 

förtroendeingivande i högre grad. Det här tillsammans med den tillgänglighet och enkelhet 

som sociala medier möjliggjort är förmodligen bidragande faktorer till att sociala medier till 

viss del bidragit till att människor har en större medvetenhet och intresse för mat och hälsa 

idag.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3: I den här tabellen jämförs män och kvinnor i huruvida de anser att deras 
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hälsointresse har ökat eller inte i och med deras sociala medieanvändning. Tabellen visar att 

majoriteten av männen inte anser sig ha fått ett ökat hälsointresse. Bland kvinnorna, däremot, 

ser vi att majoriteten anser att de fått ett större hälsointresse. Kvinnor tycks alltså vara mer 

påverkbara än män när det kommer till hälsoinfluerade kostråd på sociala medier. Det här 

skulle bland annat kunna bero på att matlagning historiskt sätt varit en syssla för kvinnor. 

     Enligt Holm et al. (2015) har matlagning genom historien legat på kvinnans ansvar och 

även om det på senare tid har jämnats ut mellan män och kvinnor lever dessa traditioner, i viss 

utsträckning, kvar. Det här kan vara en bidragande faktor till att kvinnor i högre grad påverkas 

av hälsobudskap kring mat på sociala medier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4: Tabellen visar hur stor andel av kvinnorna och hur stor andel av männen som anser 

att deras medvetenhet kring kost och hälsa har ökat på grund av deras sociala 

medieanvändning. Tabellen visar tydligt att kvinnorna påverkas mer än männen. Över 40 % 

av kvinnorna har svarat ja till stor del eller ja till viss del medan 60 % av männen angivit att 

de knappt eller inte alls fått en ökad medvetenhet kring kost och hälsa. 

    Denna skillnad skulle kunna bero på att männen inte vill erkänna att de påverkas eller 

också handlar det om det faktum att män inte tar del av innehåll rörande mat och hälsa i lika 

stor utsträckning som kvinnorna. Siffrorna kan således visa på det som Holm et al. (2015) 

kom fram till i sin studie. Den visade att kvinnans ansvar för matlagning genom historien 

fortfarande finns djupt rotad i samhället och att de där av är mer mottagliga för budskap kring 

mat.  

    En annan faktor som förmodligen också spelar in kan vara att många kvinnor känner press 

av samhällets utseendefixering med kroppsideal som är svåra att uppnå. Män påverkas 

förmodligen också av detta men fokus kring just utseende tenderar att riktas till just kvinnor. 
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Kombinationen av uråldriga traditioner av att kvinnor stått vid spisen och har huvudansvar 

kring matlagning samt dagens svåruppnåeliga kroppsideal och hälsotrender har troligtvis gjort 

att kvinnor som använder sociala medier i dag är påverkade i högre grad än männen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5: Denna tabell visar vilken typ av bostadsort respondenterna har samt hur det är 

kopplat till hur hälsosamma de anser sig vara. På hälsoskalan 1-7 (där sju är mycket 

hälsosam), kan vi se att det inte är något större skillnad beroende på om man bor i storstad, 

tätort eller på landsbygd. Medelsnittet på hälsoskalan ligger strax under 5 på skalan vilket 

innebär att majoriteten av respondenterna, oavsett var de bor, anser sig vara strax över medel 

(4) på hälsoskalan. 

    Det skulle kunna tänkas att personer som bor i storstäder är mer hälsosamma då utbudet av 

hälsosamma restauranger och matbutiker är större samt att det finns en större medvetenhet 

kring trender i storstäder. Förvånansvärt många angav sig vara hälsosamma och fördelningen 

mellan bostadsorterna visade sig mycket lika. Det här kan bland annat bero på att vi använt 

oss av ett så kallat bekvämlighetsurval där vi endast frågat personer i vår närhet via Facebook. 

Är man inte intresserad av hälsosam mat eller hälsa undviker man förmodligen att svara på 

enkäten över huvud taget vilket kan vara en orsak till det höga genomsnittet vad gäller graden 

av hälsosamt ätande.  
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Tabell 6: I den här tabellen ser vi respondenternas utbildningsnivå kopplat till medelsnittet på 

hur hälsosamt de anser sig äta i varje utbildningsgrupp. Respondenterna som endast gått i 

grundskola har något lägre genomsnitt på hälsoskalan men i helhet visar tabellen att 

utbildningsnivån inte har någon större betydelse för huruvida respondenterna anser sig äta 

nyttigt eller ej.  

    Enligt tidigare forskning av de Morias Sato et al. (2016) gällande Bourdieus teorier visade 

det sig att klasskillnader samspelar med människors matvanor. Då utbildningsnivå var vår 

enda variabel som skulle kunna visa på klass (även om utbildning för visso är en av flera 

parametrar för att avgöra människors klass) antog vi att de högst utbildade respondenterna 

skulle anse sig mer hälsosamma, i likhet med Bourdieus resonemang kring mat och klass. 

Dock visade det sig att utbildningsnivå inte hade någon större betydelse. Intresset för hälsa 

tycks vara jämnt fördelat mellan klasserna/utbildningsnivåerna vilket visar på att hälsosamma 

matvanor inte är klassrelaterat. Återigen kan val av urval spela in i resultatet. En större 

spridning i de olika utbildningsgrupperna hade kunnat stärka resultatet och bidragit till en 

högre validitet. Majoriteten av respondenterna är utbildade på kandidatnivå och endast ett 

fåtal med forskarutbildning och grundskoleutbildning (se figur 4). Vidare är klass ett brett 

begrepp som är svårt att definiera endast utifrån utbildningsnivå. Att inkludera exempelvis 

årsinkomst och yrkesgrupp hade stärkt studiens underlag och på så sätt lett till ett mer 

trovärdigt och korrekt resultat.  
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5.3 Sociala mediers påverkan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 7: Tabellen visar i vilken grad respondenterna känner sig stressade, inspirerade och 

förvirrade kring hälsobudskap som de tagit del av via sina sociala medier. Majoriteten av 

respondenterna anger att de känner sig inspirerade snarare än stressade/förvirrade. Att så pass 

många känner inspiration av de budskap som florerar på sociala medier skulle kunna bero på 

att människor känner sig nära varandra över sociala medier. Som tidigare nämnt förlitar sig 

människor på opinionsbildare i sin närhet. Sociala medier är en kostnadsfri plattform vilken 

gör den tillgänglig för alla. Sociala medier möjliggör ett enkelt och lättillgängligt sätt att 

skaffa sig inspiration. Till skillnad från en tidskrift, en bok eller ett TV-program har man med 

sociala medier möjlighet att själv skapa sitt flöde. Det är upp till var och en vilka 

Instagramkonto man väljer att följa, vilka typer av bloggar man vill läsa och vilka 

opinionsbildare som man inspireras av. Det här gör att de sociala medierna blir betydligt mer 

personliga och individanpassande än de traditionella medierna. Till exempel bloggar och 

Instagram är forum som blir väldigt personliga då läsaren bjuds in i avsändarens vardag. 

Innehållet är ofta personligt i form av bilder från det egna hemmet och personliga texter av 

olika slag. Som tidigare nämnt talar Turcotte et al. (2015) om begreppet förtroende och hur 

rekommendationer i sociala medier har en betydligt högre förtroendehetsgrad än en 

rekommendation i till exempel en tidning. I likhet med förtroende skulle vi vilja påstå att det 

här även gäller inspiration på sociala medier. Närheten, den intima relation som uppstår, 
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igenkännighetsfaktorn och identifikationen av en opinionsbildare på sociala medier är några 

av de faktorer som bidrar till att de flesta människor anser sig inspireras av sociala medier.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 8: Då svarsfrekvensen var något utspridd när det kommer till frågan om stress och 

förvirring kring hälsobudskap på sociala medier valde vi att titta närmare på hur upplevelsen 

av stress skiljer sig mellan män och kvinnor. Korstabellen visar ett tydligt mönster att 

kvinnorna känner större press och påverkas negativt i högre grad av budskap som de tagit del 

av via sina sociala medier. Frågan är vad det här fenomenet kan bero på. 

    I forskningsområdet uses and gratification fokuseras det på varför människor använder 

media och vad de använder den till. Man vill helt enkelt ta reda på vad publiken gör med 

medierna. Forskningsgrenen belyser att medieanvändaren gör medvetna, aktiva val och själva 

måste söka upp medier och dess innehåll för att kunna ta del av det. Enligt teorin finns makten 

hos den enskilda individen då det är vi som formar medierna. I linje med uses and 

gratification skulle vi vilja påstå att den här makten också är en bidragande orsak till att 

många känner stress kring sociala medier. Att få vara en del av skapandet och ha möjlighet att 

kommentera information ses för många som något positivt men det kan även föra med sig 

negativa konsekvenser i form av stress och prestationsångest. 

     Sociala medier har gjort att möjligheterna är många och tillgängligheten stor men med det 

följer även kraven. Att ständigt se människor i sin omgivning lägga upp bilder på vad de äter 

är för många förknippat med stress snarare än inspiration. Idag är det en trend att blogga, 

lägga upp matbilder på Facebook och Instagram. Förmodligen gör det ständiga flödet av 

information att många känner en otillräcklighet och en känsla av ouppnåelighet. Mängden 

information bidrar till förvirring då det ständigt är nya hälsotips som dyker upp i det mediala 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
Känner!du!press/stress!kring!de!
hälsobudskap!rörande!mat!som!du!
tagit!del!av!på!sociala!medier?!

!
!
!

Man!

!
!
!

Kvinna!

!
Ja,!till!stor!del!

!
0!%!

!
4,2!%!

!
Ja,!till!viss!del!

!
0!%!

!
19,4!%!

!
Måttligt!

!
24,4!%!

!
25,0!%!

!
Knappt!

!
31,!1!%!

!
31,9!%!

!
Inte!alls!

!
42,2!%!

!
19,4!%!

!
!
!

Ålder!

!
!
!

Tidskrifter!

!
!
!
TV!

!
!
!

Böcker!

!
!
!

Bloggar!

!
!
!

Instagram!



	  

	   27	  

flödet. Rutsaert et al. (2014) konstaterar i sin artikel genom den klassiska SWOT-analysen att 

styrkorna med sociala medier är snabbheten och möjligheten att på kort tid nå ut till en viss 

publik på kort tid. För användarna kan det här få motsatt effekt och istället för att vara en 

fördel vara faktorer som bidrar till förvirring och stress genom att ständigt bli matad med ny 

information. Mycket av informationsflödet på sociala medier är styrt av trender och varje dag 

är det nya trender inom mat och hälsa. I Rutsaert et al. (2014) studie tittade man även på 

svagheterna med att använda sociala medier för att kommunicera ut information. Svagheterna 

visade sig vara den låga tillförlitligheten då det är oklart var exakt information kommer ifrån. 

Ytterligare en svaghet handlar om den virala spridningen som sociala medier kan skapa, 

genom att information sprids snabbt via nätet, kan den enligt författarna skapa hysteri och 

förvirring, snarare än att vara just informativ.  

    Resultatet i tabellen kan även förklaras utifrån Holm et al. (2014) tidigare forskning. 

Studien visade att kvinnor historiskt sett till stor del haft ansvar vad gäller mat och matlagning 

i hushållet. Som tidigare nämnt kan de här könsstereotypa rollerna tänkas ligga kvar i 

människors medvetande. Även om män idag tar ett betydligt större ansvar för matlagning 

råder det fortfarande en konsensus i samhället att kvinnor har det yttersta ansvaret vad gäller 

mat och matlagning.  
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6. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
 

I följande del kommer vi att presentera de slutsatser som vi kommit fram till genom analysen 

och diskutera dessa i relation till studiens frågeställningar och syfte. Först besvaras 

frågeställningarna utifrån analysens tre kategorier, därefter sammanfattas slutsatserna. 

Avslutningsvis kommer vi att presentera förslag på vidare forskning inom det undersökta 

ämnet. 

     

6.1 Val av medie 
Var vänder sig människor för att få information om vad som är bra matvanor? Är sociala 

medier den nya plattformen för inspiration till hälsosam mat?  

Här har vi sett att bland de medier där människor helst vänder sig för information inom detta 

område står sig fortfarande de traditionella medierna starka. I toppen på denna frekvens kom 

tidskrifter, TV och böcker, därefter placerade sig bloggar, Instagram och därefter flera andra 

sociala medier där få respondenter angivit att de är en av huvudkällorna till information för 

hälsosam mat. Det här visar på att sociala medier inte har tagit över fältet från de äldre 

medierna. När vi sedan ser till hur denna frekvens förhåller sig till de olika ålderskategorierna 

(se tabell 1) kan vi utläsa att de yngre respondenterna använder sociala medier betydligt mer 

än vad de äldre respondenterna gör. Vi kan även urskilja en trend att bloggar tycks vara mest 

populärt bland de som är mellan 25 och 40 år gamla vilket vi kan se som tecken på att 

personer i den yngre generationen är mer öppna till nya medier. De traditionella medierna tar 

ganska stor plats även bland den yngre halvan av respondenterna. Vi kan genom analysen 

konstatera att sociala medier är ett populärt forum att vända sig till för att få inspiration till 

hälsosam mat. Dock ser vi en tydlig trend att de traditionella medierna håller sig starka, 

särskild hos den äldre generationen. Som Kuttchreuter et al. (2014) kom fram till i sin studie 

har inte de sociala medierna ersatt de traditionella medierna utan fungerar snarare som ett 

komplement. Studien visade att nya kanaler inte kommer att ersätta de gamla men att de 

sociala medierna ofta används för att bekräfta den information som personer redan fått från 

traditionella medier. De finns helt enkelt en bekvämlighet och ett förtroende för de 

traditionella medierna som de sociala medierna inte har lyckats uppnå än.  
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6.2 Intresse och medvetenhet kring mat och hälsa 
Har människors medvetenhet och intresse för hälsosam mat påverkats av sociala 

medieanvändningen? 

Som tabell 2 visar kan vi se att det var relativt blandade svarsfrekvenser gällande huruvida 

människors medvetenhet kring kost och hälsa ökat i och med den sociala medieanvändningen 

och likaså vad gäller om hälsointresset ökat. Det vi kan se är att relativt många (ca 30 %) hade 

svarat: Ja, till viss del på båda frågorna. Omkring 16 % uppgav att de inte alls upplever att de 

har fått en ökad medvetenhet kring kost och hälsa och ungefär samma procentsats angav att 

sociala medier inte alls bidragit till ett större hälsointresse.  

     Det som är intressant är att kvinnorna angett att de påverkats i högre grad än vad männen 

angett. Som tabellerna 3 och 4 visar ser vi att både intresse och medvetenhet har ökat hos 

kvinnorna vid användning av sociala medier. Det här kan dels ligga till grund i att mat och 

matlagning sedan länge varit en kvinnosyssla. Som tidigare nämnt har kvinnan historiskt sett 

varit den som haft huvudansvar i köket. Även om det ser annorlunda ut idag kan den här 

stereotypa husmorsroll tänkas influera hur kvinnor tänker kring matlagning.  

     Vad gäller männen hade däremot majoriteten angett att de knappt eller inte alls känner att 

sociala medier påverkat deras intresse och medvetenhet för hälsosam mat. Det här kan grunda 

sig i många olika orsaker, att våga ta till sig något nytt är för många en process och den här 

processen kan ta olika lång tid för olika personer. Att förändra en vana och byta sin 

matinspirationskälla från till exempel en kokbok till att hitta recept på exempelvis Instagram 

kan vara svårt för många. Balnaves et al. (2009) diskuterar Rogers tankar om den mentala 

process människor går igenom innan de tar till sig något nytt eller byter en vana. Rogers 

menar att människor tar till sig något nytt olika snabbt och talar om fem kategorier av 

människor beroende på hur snabbt de tar till sig något: Innovators, early adopters, early 

majority, late majority och leggards. Rogers kopplar de två första kategorierna (innovators 

och early adopters) till personer som är ekonomiskt stabila och har en hög social status 

(Balnaves et al. 2009). Mycket spelar in i valet av medie, kanske stämmer det att ekonomi och 

social status är avgörande för hur snabbt man vågar skifta från att använda ett traditionellt 

medie till ett socialt medie. De Morias Sato et al. (2015) som undersökte Bourdieus teorier 

om matvanor och social klass kom fram till att teorierna fortfarande är mycket relevanta. 

Bourdieu hade tre huvudkoncept: habitus, kapital och fält. Genom dessa termer föreslog han 

ett sätt att förstå ätandet och de symboliska och materiella koderna som relateras till detta. Att 

ha smak för lyx är, enligt Bourdieu, starkt sammankopplat med hög klass.  
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     Idag ser uttrycket kring ätandet något annorlunda ut. Idag handlar ätandet, tack vare 

sociala medier, mycket om att visa upp för andra vad man äter. Man vill dela med sig av 

bilder på sociala medier och på det sättet profilera sig och bygga det personliga varumärket. 

Ätandet kan idag handla mycket om att visa för omgivningen att man har en god smak, är 

sund och hänger med i samhällets hälsotrender. Hälsa och medvetenhet tillsammans med nya 

trender inom mat är idag något som är starkt sammankopplat med klass. Idag kopplas oftast 

en god och sund hälsa ihop med klass dock kan det antas att hälsa är ett begrepp som 

definierats olika i historien. I vår studie har en övervägande del av respondenterna en 

universitetsutbildning (se figur 4), dock kunde vi inte se att utbildningsnivån påverkade hur 

hälsosam respondenterna ansåg sig vara (se tabell 6). Majoriteten av respondenterna är 

boendes i storstäder där fler människor, enligt Rogers teorier är innovators och early adopters 

vilket också kan antas bidra till en ökad medvetenhet kring hälsotrender (Balnaves et al. 

2009). Dock visade studien att bostadsort inte hade någon större inverkan i hur pass 

hälsomedveten respondenterna ansåg sig vara (se tabell 5). 

 

6.3 Sociala mediers påverkan 
Upplevs hälsobudskapen på sociala medier som positivt eller negativt för människor?  

För att besvara hur hälsobudskapen på sociala medier upplevs kan vi titta på tabell 7 i 

analysen där vi undersökt parametrarna stress/press, inspiration och förvirring. Här kan vi se 

att majoriteten av respondenterna känner inspiration av de hälsobudskap rörande mat som de 

tagit del av på sociala medier. Vad gäller stress/press och förvirring är svaren blandade men vi 

kan se att merparten inte känner stress/ press eller förvirring kring dessa budskap.  

    Vid jämförelse av könen ser vi att kvinnor känner betydligt mer stress och press än vad 

män gör (se tabell 8). Även i tabell 3 och 4 kan vi se att kvinnorna angett sig vara mer 

påverkade än männen och majoriteten anser att sociala medier bidragit till en större 

medvetenhet och intresse för hälsosam mat. Det här beror troligtvis på att kvinnor i högre 

grad påverkas av de budskap rörande mat och hälsa som de tagit del av på sociala medier. Det 

här skulle delvis kunna förklaras med den vedertagna uppfattningen att det i vårt samhälle 

riktas mer uppmärksamhet på kvinnors utseende än på mäns. Information och trender inom 

området mat och hälsa, som ofta förknippas med skönhet, blir därför i större utsträckning 

riktad till kvinnor. En annan anledning kan handla om den historiska uppfattningen om att 

kvinnor ska ha huvudansvar för matlagning. Även om samhället har förändrats mycket lever 

de stereotypa könsrollerna kvar. 
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    Teorin uses and gratifactions belyser det faktum att medieanvändaren gör aktiva och 

medvetna val då de själva söker upp det medie och det innehåll som de själva vill åt. Att vi 

med sociala medier även kan skapa eget medieinnehåll är så klart en av styrkorna men det kan 

också upplevas som stressande.  

    Inspirationen som många känner kan förklaras genom tvåstegshypotesen som innefattar 

opinionsledare som för vidare mediernas budskap, formaterar om budskapet som de själva 

uppfattat det och för sedan vidare det till människor som ser upp till opinionsledaren. Följarna 

känner på det här sättet ett förtroende för personen samtidigt som de lätt kan relatera till denne 

eftersom de upplever en närmare relation. Att känna inspiration till den grad att man själv 

väljer att testa eller anamma något nytt skulle vi vilja påstå är lättare tack vare sociala medier.  

 

6.4 Avslut 

Sammanfattningsvis kan vi se att de traditionella medierna fortfarande är det främsta valet vid 

informationssökning och inspirationskälla kring mat. Här spelar begrepp som vana, 

förtroende och professionalitet in, vilka är faktorer som kan tänkas vara avgörande när 

människor väljer ett traditionellt medie. Vid sidan av de traditionella medierna visade sig de 

sociala medierna vara ett populärt komplement, särskilt hos den yngre generationen. Både 

bloggar och Instagram hade hög svarsfrekvens hos de yngre grupperna. Snabbhet, 

lättillgänglighet och personligt innehåll är några av de faktorer som vi antar vara avgörande 

till att man väljer ett socialt medie. 

     Vidare visade studien att sociala medier delvis bidragit till ett ökat intresse och 

medvetenhet kring kost och hälsa. Här antar vi att opinionsbildare på sociala medier spelar en 

viktig roll eftersom de skapar en personlig och nära relation till mottagaren. Den här 

relationen gör att det blir lättare för mottagaren att se upp till personen och på det sättet få ett 

ökat intresse. Utbildningsnivå och bostadsort visade sig inte ha någon större betydelse, 

däremot kunde vi påvisa en stor skillnad mellan könen. 

     Majoriteten av respondenterna angav att de sociala medierna är en inspirationskälla snarare 

än en källa till stress och förvirring. Anledningen till att människor främst känner inspiration 

antar vi till stor del handlar om flexibiliteten och den personliga individanpassade möjligheten 

som sociala medier ger. Även om många angav sig vara inspirerade visade studien ett tydligt 

mönster att kvinnorna angav sig vara betydligt mer negativt påverkade av sociala medier än 

männen. Det här antar vi bero på den konsensus som råder i samhället om att kvinnors 

utseende ges mer uppmärksamhet än männens samt den historiska bilden av att kvinnan ska 

ansvara för matlagning. 
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6.5 Förslag på framtida forskning 

Denna studie har bidragit med en djupare förståelse kring sociala mediers påverkan på 

människor. Då studien är gjord med hjälp av en kvantitativ enkätstudie anser vi att den 

behöver kompletteras med fler undersökningar av kvalitativ metod. Att intervjua människor 

skulle ge en djupare förståelse på vilket sätt sociala medier inverkar våra vanor kring mat. Det 

hade även varit relevant att endast fokusera på den yngre generationen då det är denna grupp 

som främst använder sig av de sociala medierna. Eftersom vi såg ett tydligt mönster att 

kvinnor är mer påverkade än män hade det varit intressant, att genom exempelvis en kvalitativ 

intervjustudie, titta närmare på den här gruppen och finna orsaken till varför kvinnor känner 

sig mer påverkade av budskap som florerar på sociala medier. 
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