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SAMMANFATTNING
Bakgrund Synen på mat i samhället är ständigt skiftande och någon enhetlig bild av vad som
anses vara hälsosam mat existerar inte. Våra matvanor är starkt sammankopplade med vår
känsla för identitet. Sociala medier har i sin tur skapat en ny arena för interaktion och
identitetsskapande.
Syfte Syftet med denna uppsats var att undersöka hur föreställningar om hälsosam mat
konstrueras på fotodelningsapplikation Instagram samt hur man presenterar sig på Instagram
enligt Goffmans dramaturgiska teori (2009).
Metod och Material En kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera 151 matbilder
med tillhörande bildtext, vilka inkluderade förutbestämda sökord och samlades in med hjälp
av screenshots. Uppsatsen utgick från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och Goffmans
dramaturgiska teori användes som analysverktyg vid tolkningen av materialet.
Resultat och Slutsats Resultatet visade att ett fokus på råvaror och en avsaknad av
halvfabrikat var framträdande vid konstruktionen av hälsosam mat. ”Ren” mat var en viktig
del vid konstruktionen av hälsosam mat. Hälsosamma måltider konstruerades som måltider
innehållande få kolhydratrika livsmedel. Författarna fann även att konstruktionen av hälsosam
mat är mer sammankopplad med att forma kroppen än att skapa ett inre välmående. Utifrån
materialet identifierades tre olika identiteter: den träningshängivne, den självunnande och den
matlagningskunnige vilka bygger på socialt accepterade och önskvärda egenskaper. Att
framhäva dessa egenskaper kan ses som ett sätt att framställa en idealiserad bild av jaget.
Återkommande iakttagelser i materialet pekar på att en gemensam definition av olika
situationer råder på Instagram.
Nyckelord: Mat, hälsa, sociala medier, Instagram, Goffman, identitet, kostvetenskap
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ABSTRACT
Background The common perception of food in society is constantly changing and no
consistent image about what is considered healthy food does exist. Our eating habits are
strongly connected with our sense of identity. Social media has in turn created a new arena for
interaction and identity construction.
Objectives The aim of this thesis was to examine how perceptions about healthy food are
constructed in the photo-sharing application Instagram, and furthermore to examine how
people present themselves on Instagram according to Goffman's dramaturgical theory.
Methods and materials A qualitative content analysis was used to analyze 151 food images
and caption, that included predetermined keywords and were collected using screenshots. The
thesis was based on a social constructionist perspective and Goffman's dramaturgical theory
was used as an analysis tool in the interpretation of the material.
Results and conclusion The results showed that a focus on ingredients and a lack of
intermediates were prominent in the construction of healthy food. "Clean" food was an
important part in the construction of healthy food. Wholesome meals were constructed as
meals containing little carbohydrate rich foods. The authors also found that the construction
of healthy food is more related to shaping the body than to create an inner well-being. Based
on the material, three different identities emerged: the training devoted, the self-indulgent and
the cooking knowledgeable which are based on socially acceptable and desirable properties.
Highlighting these features can be seen as a method of producing an idealized image of the
self. Recurring findings in the material suggest that a common definition of different
situations prevails on Instagram.
Keyword: Food, health, social media, Instagram, Goffman, identity, food science
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BAKGRUND
Synen på mat i samhället är ständigt skiftande och någon enhetlig bild om vad som anses vara
bra mat existerar inte. Matkulturer förändras hela tiden och påverkas av många aspekter
(Holm, 2011). En mängd, inte sällan motstridiga, budskap om mat och hälsa kommuniceras
dagligen i samhället. Kvälls- och dagspress skapar ofta sensationella rubriker där livsmedel
och dieter gärna delas in i dikotomier som bra/dåligt, nyttigt/onyttigt. TV-program inom
matgenren verkar inte nå någon mättnad i tablåerna och flera ämnar förbättra människors
hälsa eller få dem att gå ner i vikt. Mat är en betydelsefull del av vår identitet då människan
konstrueras biologiskt, psykologiskt och socialt av den mat vi äter (Fischler, 1988). Vid
identitetsskapande kan vi som individer påverka den uppfattning som andra människor bildar
sig om oss genom att styra den information som överförs och som ligger till grund för andras
intryck (Van House, 2009). Fotodelningsapplikationen Instagram har medfört nya sätt att
kommunicera samt ge uttryck för den person man önskar vara och är därmed en arena för
identitetsskapande.
Mat och identitet
Fischler (1988) beskriver i enlighet med O’Doherty Jensen (2011) hur mat har betydligt fler
funktioner än att tillgodose ett näringsbehov. Utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv
bidrar sociala, kulturella och psykologiska aspekter till vad och hur vi äter. Betyder detta i sin
tur att vi även är vad vi äter? Ur en biologisk synvinkel håller mat och dryck oss vid liv och
bygger upp vår kropp. O’Doherty Jensen (2011) menar att psykologiskt kan medvetna val,
som att konsumera ekologiska produkter, skapa en känsla av ansvarstagande och renhet hos
en individ. När vi delar en måltid eller äter samma rätter skapar detta även en social
samhörighet. Med detta sagt är mat centralt för vår känsla av identitet och kan markera
likheter och skillnader mellan människor och grupper (O’Doherty Jensen, 2011). Fischler
(1988) menar i sin tur att sättet en människa äter bidrar till att stärka dess mångfald och
särställning gentemot andra som äter annorlunda eller skapa en gemenskap med personer som
äter likt en själv. O’Doherty Jensen (2011) betonar även att en människa kan ha flera
identiteter vid tillhörighet till olika sociala grupper. Att ändra sina matvanor kan vara en del i
en process där du som människa vill förändra den du önskar att vara. Att vara hälsosam kan
exempelvis vara målet för detta projekt.
Att äta hälsosamt kräver i olika utsträckning att man har en viss kunskap men även tid och
pengar att lägga på planering och förberedelse av mat. Dessutom har man i flera
kostundersökningar observerat ett samband mellan matintag och social status. Personer med
högre social status äter mer varierat och en slående skillnad bland dessa människor är att de i
högre grad strävar efter att uppnå näringsrekommendationer. Bland annat konsumeras mer
frukt och grönt (O’Doherty Jensen, 2011), något som finner stöd i den svenska
kostundersökningen Riksmaten från 2011 (Amcoff, Edberg, Enghardt Barbieri et.al., 2012).
Hälsosamma matvanor kan således ses som en statusmarkör, vilket kan vara ett resultat av
ökad kunskap eller ett sätt att konstruera en identitet för att markera en särställning gentemot
andra.
Att bestämma vad man ska äta är en komplex fråga där hänsyn tas till matens tillgänglighet
och ansvar gällande hur maten har producerats. Men framför allt påverkas matval av
konflikter inom individer vid skapandet och upprätthållandet av en identitet (Belasco, 2008).
Det finns en rangordning av livsmedel över hela världen, främst när det gäller cerealier,
grönsaker och animaliska produkter. Cerealier rankas lägst och animaliska produkter placeras
överst på skalan. Bättre levnadsvillkor resulterar därmed ofta i en större konsumtion av
animaliska produkter och framför allt kött. Människor rangordnar även måltider där frukost
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anses vara minst betydelsefull medan middagen tilldelas högst värde. En förklaring till detta
kan vara att frukost till stor del utgörs av cerealier vilka har låg status och att middag ofta
inkluderar kött vilket har hög status (O’Doherty Jensen, 2011).
Traditionella och nya medier
Om traditionella medier skrev Gripsrud (2008) att människor i egenskap av sociala varelser
känner en längtan att bli anslutna till den universella sociala verklighet som radio, TV och
tidningar innebär då anslutningen bidrar till en känsla av delaktighet. Vidare menar han att
medier bidrar till att definiera verkligheten och i förlängningen oss själva. Media bidrar till
denna process genom att presentera olika sätt att förstå och framställa världen och därigenom
påverka vad som anses bra och dåligt, viktigt och oviktigt, roligt och tråkigt (Gripsrud, 2008;
Larsson, 2008). Sandberg (2004) uttryckte det som att medierna formar vår kultur och utgör
grundmaterialet till människors kommunikations- och identitetsskapande processer. Medias
rapportering består inte av någon fullständig, objektiv återspegling utan är en sorts
konstruktion av verkligheten (Gripsrud, 2008). Sandberg (2004) skriver att medias
rapportering om hälsa öppnar upp för individer att reflektera över sin egen hälsa.
Sedan mitten av nittiotalet har internetanvändningen varit på ständig uppgång i Sverige och
användarna blir allt yngre. Idag har omkring 90 procent av befolkningen tillgång till internet
och mer än hälften av dessa är anslutna till ett socialt nätverk. Andelen som använder internet
i mobilen ökar och trenden ser ut att hålla i sig (Findahl, 2012). Tekniska framsteg har även
lett till ett större användande av mobila fotoapplikationer där bilder enkelt via internet kan
delas över hela världen (Van House, 2009). Med applikation avses i uppsatsen en mjukvara
som kan laddas ner till smartphone-telefoner. I och med applikationens mobilitet kan det
sociala nätverket följa människor vart de än går, de kan alltid uppdatera omgivningen om vad
de gör och vilken god måltid de hade till lunch. Att fotografera sin mat och dela bilderna till
sociala medier är ett fenomen som fått ökad popularitet de senaste åren (Thomas, 2013;
Kyringer, 2013). Det bekräftas vid en anblick på fotografierna samlade under sökordet mat på
Instagram. Här samlas många bilder på mat tagna i offentliga miljöer såväl som i
hemmamiljöer. I april 2013 fanns enligt Aftonbladet 8 miljoner matbilder upplagda på
Instagram (Ahlborg, 2013).
Sociala medier är kommunikationskanaler vilka genom exempelvis text och bild möjliggör
en direkt kommunikation mellan användare (Nationalencyklopedin, 2013). Sociala medier har
öppnat ett fönster mot världen genom vilket det är möjligt att visa upp sig själv samt skapa
och upprätthålla sociala kontakter. Christakis och Fowler (2010) hävdar, i linje med Gripsrud
(2008), att människan har ett grundläggande behov av att upprätta relationer med andra och
att användningen av sociala medier bara är ett nytt uttryck för det behovet. Begränsningar som
är reella i det verkliga mötet, exempelvis tid och rum skapar inga hinder vid virtuella möten.
Sociala mediers framfart har medfört nya möjligheter till uttryck och interaktion för enskilda
individer, och är därmed en arena som med stor sannolikhet bidrar till konstruktionen av vår
sociala verklighet. På senare tid har ökad uppmärksamhet ägnats åt att förstå hur sociala
medier bidrar till denna konstruktion (Ridout, Campbell & Ellis, 2012; Boyd, 2008; Miller,
1995). Denna uppsats ämnar undersöka fenomenet hälsosam mat på Instagram.
Instagram
Instagram är en mobil fotoapplikation som tillåter användaren att ögonblickligen fotografera,
justera och dela bilder genom olika sociala nätverk med familj, vänner och totala främlingar
(Instagram, 2013a). Användare av applikationen kan följa andra användare för att få tillgång
till deras bilder. Liksom det sociala mediet Facebook tillåter även Instagram användare att
gilla och kommentera andra användares inlägg. Att gilla betyder att en Instagramanvändare
kan visa att den tycker om en annan användares inlägg genom att trycka på en knapp för att
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”gilla” bilden. Sedan lanseringen av Instagram i oktober 2010 har applikationen vuxit fort och
den hade 2012 hundra miljoner användare (Instagram, 2012). Instagram lanserades
ursprungligen som en applikation anpassad för iOS, Apples egna operativsystem men
utökades i april 2012 till Googles operativsystem Android (Gunnarsson, 2012). I februari
2013 utökades applikationen till webben vilket gjorde det möjligt för användare att tillgå sitt
konto även via datorn, dock med begränsade funktioner (Albanesius, 2013).

Tidigare forskning
En betydande del av många människors sociala liv utspelar sig idag på internet vilket har
väckt ett intresse hos forskare inom samhällsvetenskapen att studera denna arena för social
interaktion. Trots att sociala medier är ett relativt nytt fenomen finns en mängd forskning
inom ämnet. I följande avsnitt redogörs för forskning vi funnit relevant för uppsatsen.
Forskning om det sociala mediet Facebook är vanligast förekommande men forskning har
även berört sociala nätverk som Myspace, Twitter, LinkedIn med flera (Van Dijck, 2013;
Bruns & Burgess, 2011; Boyd, 2008). Flera vetenskapliga artiklar har riktat in sig på sociala
medier i förhållande till identitet och presentationen av jaget (Van Dijck, 2013; Ridout,
Campbell & Ellis, 2012; Zywika & Danowski, 2008). Studier som behandlar konstruktionen
av hälsa i sociala medier är fåtaliga (Simunaniemi, 2011) men flera studier har undersökt hur
traditionella medier bidrar till denna konstruktion (Berry, Wharf-Higgings & Naylor, 2007;
Madden & Chamberlain, 2004; Sandberg, 2004). Studier om Instagram specifikt är
begränsade däremot finns forskning där man undersökt fenomenet fotodelning (Van House,
2009).
Konstruktionen av hälsa i traditionella medier
Forskarna Berry, Wharf-Higgings & Naylor (2007) undersökte konstruktionen av
hälsoinformation ur ett sjukdomsperspektiv i amerikanska nyhetsrapporteringar. Medierna
som undersöktes inkluderade tryck, tv, radio och internet. De fann att hälsobuskap oftast
konstrueras i termer av risk där förebyggande av hälsa nämndes allt mer sällan.
Mot bakgrund av de ständigt närvarande hälsomeddelanden som förmedlas i samhället
utforskade Madden & Chamberlain (2004) konstruktionen av mat och hälsosamma matvanor i
populära damtidningar i Nya Zeeland. Fem diskurser kunde identifieras i analysen: en
moraldiskurs, en biomedicinsk diskurs, en vetenskaplig diskurs, en modersdiskurs och en
diskurs om kvinnlig skönhet.
Självpresentation på sociala medier
Van Dijck (2013) inleder sin studie med att påpeka att sociala medier är populära plattformar
för självpresentation och kommunikation. Artikeln ger en jämförande analys mellan de
sociala nätverken Facebook och LinkedIn avseende hur personliga och professionella persona
konstrueras på dessa nätverk. Goffmans dramaturgiska teori kopplas flera gånger in i
diskussionen som stöd för resultatet. Tre intressenter vilka på olika sätt berörs av vad som
pågår på sociala medier framgick i analysen: användare, arbetsgivare och plattformsägare.
Identitet framstår i studien som splittrat och komplext. Författaren menar att användare har
behov av att ha olika persona på olika plattformar och att det kan vara en kraftfull strategi för
användare att framställa sin identitet i enlighet med Goffmans teori.
Sociala medier har skapat en ny plattform för identitetskonstruktion. Ridout, Campbell &
Ellis (2012) beskriver hur facebookanvändare porträtterar en ”alkohol-identitet” på Facebook.
Resultatet visade att deltagare använde foton och texter för att presentera alkohol som en del
av deras identitet på Facebook. Att framhäva sig själv som en alkoholanvändare var av många
en socialt önskvärd del av deras identitet på Facebook. Resultatet från enkäter visade på ett
samband mellan ‘alkoholidentiteter’ och en hög alkoholkonsumtion.
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En amerikansk studie genomförd av Zywika och Danowski (2008) undersökte Facebookanvändning utifrån följande hypoteser: 1) de användare som är populära utanför Facebook
utökar sin popularitet genom att de även är populära online 2) användare försöker öka sin
popularitet på Facebook för att kompensera för sin impopularitet offline. De fann stöd för
båda hypoteserna, populära användare med hög självkänsla var också mer populära online
medan användare som var mindre populära offline strävade efter att verka populära på
Facebook.
Lynch (2013) har undersökt den virtuella socialiseringen, beteenden och attityder på ett
forum för matbloggare samt den hälsoinformation som framfördes på bloggarna. Resultatet
visade att bloggforumet har etablerade vedertagna sociala normer för bloggande och
kostvanor. Detta ansågs oroande då man också fann att bloggarna framhöll specifika attityder
och beteenden. Dessa var diskutabelt hälsosamma som bäst och de framhävdes som
avgörande för långsiktig viktnedgång och ett lyckat bibehållande av vikten.
Fotodelning
Van House (2009) behandlar fenomenet fotodelning i en artikel där hon beskriver iakttagelser
från fyra sammankopplade studier. Fotodelning är en dynamisk och improvisatorisk
interaktion mellan en story-teller och publik. Hon argumenterar för att fotodelning är och
kommer att förbli viktigt för människor och att virtuella nätverk har medfört stora framsteg då
det gäller att dela bilder på avstånd. Vidare skriver hon att konceptet om framträdanden och
självpresentation uttryckt av Goffman (1959) är användbart för att förstå vikten av
fotodelning då olika identiteter antas.
Aktuella examensarbeten
Det växande användandet av sociala medier men framför allt intresset av att studera dessa
avspeglar sig även i C-uppsatser publicerade under de senaste åren.
Studenter från Södertörns Högskola har i två olika uppsatser behandlat ämnet sociala medier.
De har belyst frågan hur sociala medier idag används inom politiken med fokus på Instagram
och Twitter (Rundgren & Ramos, 2012). Ytterligare två studenter har undersökt Instagram
gällande användarfunktioner där de diskuterat vilken roll Instagram har som
identitetsskapande verktyg (Weman & Molin, 2012).
I en C-uppsats från Uppsala Universitet studeras hur användare på Facebook ur ett
genusperspektiv väljer att framställa sig själva samt vad som anses ge social status (Palm,
2012). Facebook har även studerats av en student från Stockholm Universitet där
identitetskonstruktion genom Facebooks statusuppdateringar varit i fokus (Hellquist, 2010).

TEORI
I de följande avsnitten beskrivs de teorier vilka materialet tolkades utifrån på olika nivåer av
abstraktion. Socialkonstruktionism användes inte som något konkret analysverktyg utan var
snarare en utgångspunkt som genomsyrade uppsatsen och tolkningen av materialet. Erving
Goffmans (2009) dramaturgiska teori, även kallad scenmetaforen, användes som det
huvudsakliga analysverktyget vid bearbetningen av materialet. För att konkretisera teorin har
exempel från Instagram vävts in i teoribeskrivningen. Med tanke på Goffmans bakgrund i
symbolisk interaktionism och de många likheter teorierna besitter ges även en kort motivering
till varför scenmetaforen ansågs vara en mer passande teori att applicera på materialet än
klassisk symbolisk interaktionism (Trost & Levin, 2010).
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Socialkonstruktionism
Socialkonstruktionism är en ontologisk och epistemologisk ståndpunkt vilken menar att
sociala företeelser och dess mening är något aktörer ständigt skapar via socialt samspel och
vilka ständigt revideras. Samhällets alla delar är med andra ord konstruerade av människor i
samspel med varandra (Bryman 2008).
Gergen beskriver i An invitation to social constructionism (2009) att hur vi ser på världen vi
lever beror på hur vi bemöter den och hur vi bemöter den beror i sin tur på de sociala
relationer vilka vi är en del utav. Gergen menar att saker som djur, växter, byggnader och så
vidare inte blir verkliga förrän du och jag bestämmer att de existerar. Kritiker till detta synsätt
kan argumentera att om allt vi ser som verkligt är socialt konstruerat betyder det att inget är
verkligt så länge vi inte enas om att så är fallet. Ett socialkonstruktionistiskt synsätt menar
dock inte att det inte finns en verklighet. Det menar att vi konstruerar den värld vi lever i då vi
kommunicerar med varandra. Det som når våra ögon är detsamma för alla men vad det
betyder för oss är annorlunda. Gergen beskriver även språkets makt då vi önskar
kommunicera våra livserfarenheter. Du kan med hjälp av språket skapa en bild av världen
utifrån hur du som individ uppfattar den. Bilderna tolkades utifrån scenmetaforen och
tolkningen fick stöd av bildtexterna. Någon diskursiv analys av texten i sig genomfördes
därmed inte.
Föreställningar om hälsa, det vill säga hur vi människor uppfattar, förstår och tillskriver
hälsa mening, är något som förhandlas fram av människor i den egna tankeverksamheten, men
också i interaktion med andra människor i vår närhet.
Scenmetaforen
Erving Goffman (2009) beskrev samhället med hjälp av dramaturgiska metaforer. I analogi
med teatern framställde han individer som skådespelare eller aktörer som strävar efter att göra
intryck på de övriga individerna i det sociala samspelet- publiken. Han menade att människor
i sociala situationer presenterar sig med avsikt att befästa vilka de är eller vill vara vilket är
väsentligt för upprättandet av en gemensam definition av situationen. Begreppet innebär att
inte förrän människor definierar situationen som verklig blir den även verklig i form av
konsekvenser. Hur vi vid ett specifikt tillfälle definierar situationen avgör hur vi agerar. Dock
omdefinierar vi ständigt situationen och den bör därför ses som en pågående process som
påverkas av de människor som interagerar samt tillståndet de befinner sig i (Trost & Levin,
2010). Vid presentationen av sig själv- jaget- försöker skådespelaren upprätthålla kontroll
över sin identitet och undertrycka karaktärsdrag som står i motsats till den idealiserade bilden
av jaget. Skådespelaren använder sig av två olika slags uttrycksformer, den första mer
avsiktlig än den andra: det uttryck hen sänder ut (”give expression”) och det hen överför
(”give off expression”). Det senare kan ses som information som oavsiktligt läcker igenom
vid interaktionen. I denna uppsats överförs scenmetaforen till det sociala mediet Instagram
vilket kan ses som en mikrodagbok där människor med hjälp av stillbilder har möjlighet att
visa upp skymtar av sin vardag. En användare på Instagram kan i sammanhanget ses som en
utav Goffmans aktörer och övriga användare utgör då publiken. Aktörer på Instagram har stor
kontroll över vilka uttryck som sänds ut då fotografier läggs upp. Ett exempel på ett mindre
avsiktligt uttryck, ett så kallat ”give off expression” kan vara då oavsiktliga detaljer skymtar i
bakgrunden av ett fotografi.
Goffman skriver om fasaden och avser då de expressiva resurser en person kan tillgå vid ett
framträdande. Han delar upp dessa resurser i två kategorier; inramningen avser den
omgivande miljön, t.ex. möbler och andra bakgrundsinslag som tillhandahåller sceneriet och
rekvisitan framför, inom eller på scenen. Personliga fasaden inbegriper de övriga detaljerna i
den expressiva utrustningen, de attribut som vi närmast identifierar med aktören själv. Som
delar av den personliga fasaden inkluderas attribut som kläder, kön, utseende, ålder,
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kroppspråk med flera. Fotografier som läggs upp på Instagram kan med hjälp av inramning
och personlig fasad skräddarsys för att skapa ett kontrollerat framträdande.
Bakom scenen, platsen Goffman kallar den bakre regionen, är en plats där aktören i
enskildhet kan vila från sin roll och undertryckta karaktärsdrag kan komma till uttryck.
Inramningen är inte iordningsställd i den bakre regionen och där kan rekvisita till tidigare och
kommande rollgestalter förvaras. Aktören ges även tillfälle att öva och förbereda nästa
framträdande. Platsen där det publika framträdandet äger rum benämner Goffman den främre
regionen. Här är den agerande medveten om sin publik och agerar utifrån förväntade normer
och hur aktören upplever deltagarnas definition av situationen. Vidare styr aktören vilka
intryck som avges genom att accentuera vissa sidor av situationen. Instagram kan betraktas
som den främre regionen, en virtuell scen där framträdandet äger rum. I den bakre regionen
sker komponering samt fotografering av kommande inlägg eller så vilar aktören från sin roll.
Interaktionen på Instagram kan i motsats till interaktion i det verkliga livet äga rum i den
främre och bakre regionen på samma gång eftersom en användare i avskildhet kan betrakta
andra användares fotografier samtidigt som aktören själv inte är delaktig i interaktionen.
Goffman tar med sin dramaturgiska teori avstånd från symbolisk interaktionism men de har
ofta jämförts och ansetts ha många betydande likheter. Trost och Levin (2010) menar att
scenmetaforen kan klassas som en variation av symbolisk interaktionism. Båda teorierna kan
användas vid analys av vår sociala verklighet för att skapa en förståelse kring samhällen och
dess grupper (Trost & Levin, 2010). Kritik som framförts mot scenmetaforen ifrågasätter att
människors slutgiltiga mål i sociala situationer är att övertyga andra om vilka de är eller vill
vara och framhäver att detta synsätt kan ses som cyniskt. Även Instagram kan med en något
cynisk inställning ses som en virtuell scen där det enda syftet är att visa upp sig för andra
människor. Vidare anses scenmetaforen vara dragen till sin spets (Trost & Levin, 2010). Den
långt dragna metaforen ansågs dock vara en styrka då teorin applicerades på Instagram
eftersom den bidrog med tydlighet.
Interaktionen som tar plats på Instagram ser annorlunda ut än interaktionen som sker i det
verkliga livet. Även om användare på Instagram ges möjlighet att kommentera och ”gilla”
varandras bilder så är kommunikationen på många sätt begränsad i jämförelse med den som
äger rum i det verkliga livet. Mobilapplikationen gör det möjligt för användare att styra så att
endast idealiserade fragment av verkligheten presenteras i motsats till verkligheten där
möjligheten till denna kontroll inte är lika närvarande. Målet för interaktionen enligt
Goffmans scenmetafor är publikens uppfattning medan interaktion sett ur ett symboliskt
interaktionistiskt perspektiv innebär ett mer givande och tagande för att uppnå en gemensam
definition av situationen.
Baserat på online-interaktionens egenskaper ansågs scenmetaforen, trots sina år på nacken,
passande att applicera på Instagram. Goffmans dramaturgiska teori har även i tidigare
forskning använts vid analys av elektronisk data (Van Dijck, 2013; Van House, 2009; Miller,
1995).

SYFTE
Med utgångspunkt i att hälsa inte bara är ett objektivt faktum utan en social konstruktion
ämnar denna uppsats att försöka förstå hur denna konstruktion skapas på det sociala mediet
Instagram. Mer specifikt är syftet med uppsatsen att genom analys av bilder med tillhörande
bildtext undersöka hur föreställningar om hälsosam mat konstrueras på Instagram samt hur
man presenterar sig på Instagram enligt Goffmans dramaturgiska teori.
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METOD OCH MATERIAL
Studien inleddes med en litteratursökning för att få en bild gällande det rådande kunskapsläget
inom det område som skulle studeras samt att välja en lämplig teori att arbeta utifrån.
Grundidén var att studera hur mat i relation till hälsa presenteras på Instagram. Syftet
omformulerades sedan till att undersöka hur föreställningar om hälsosam mat konstrueras på
Instagram.
Efter en mer övergripande litteratursökning begränsades området till specifika sökord och
områden för insamling av mer relevant litteratur. Såväl vetenskapliga artiklar, internetkällor
och tryckta böcker användes som referenser. Tidigt under arbetets gång genomfördes även
datainsamlingen samtidigt som uppsatsen påbörjades. Litteratursökning och
litteraturgenomgång löpte därefter parallellt med uppsatsskrivandet. Innan analysdelen
påbörjades genomfördes en grundläggande genomgång av analysmetoden för att skapa bästa
förutsättningarna inför analysdelen och därmed undvika fel som i sin tur kan påverka
resultatet. Även analysdelen löpte parallellt med rapportskrivandet samt litteraturgenomgång.
Arbetet avslutades med att sammanställa resultat och diskussion.
Avgränsningar
Endast svenska inlägg under taggen mat, vilka även inkluderar förutbestämda sökord,
analyserades i studien. Datainsamlingen begränsades med hänsyn till studiens omfattning. Då
få liknade studier genomförts finns ingen uttalad gräns för antal bilder som bör samlas in utan
urvalet baserades snarare på analysens djup. Analysen var övergripande vilket resulterade i ett
större urval. Under analysdelen granskades bild och undertext då bildtexten ansågs bidra till
analysens styrka genom att förstärka vad personen i fråga ville att bilden ska presentera. Ingen
hänsyn till kön, ålder, klass eller regional härkomst etc. har skett vid analysarbetet då dessa
variabler inte går att utläsa från alla användares profiler. Syftet har enbart varit att undersöka
hur föreställningar om hälsosam mat konstrueras på Instagram och att studera hur människor
konstruerar en bild av sig själva. Någon generalisering gällande vad svenskar anser är
hälsosamt diskuterades inte och inte heller var det möjligt att utifrån materialet påstå att
personerna faktiskt konsumerar det som gestaltas på bilderna.
Datainsamling
Offentlig svensk internettrafik från Instagram som innehåller sökordet mat i kombination med
något eller några av orden hälsa, hälsosamt, sund, sunt, healthy, nyttigt och nyttig samlades in
under 14 konsekutiva dagar i april månad. Insamlingsperioden bestod av vardagar såväl som
helgdagar för att få en representativ bild av eventuella variationer. Tre olika tidpunkter på
dygnet valdes vid datainsamlingen för att inkludera olika typer av måltider. Instagram är från
början en mobil applikation som i efterhand utökats till dator. Då mediets funktioner i datorn
är begränsade skedde datainsamlingen via en mobiltelefon. De bilder som inkluderades i
studien sparades med hjälp av screenshots och fördes därefter över till dator och inordnades i
arkiv för senare analys. En screenshot är ett ögonblicksfotografi av vad som visas på mobileller datorskärmen. En studie visar att screenshots är en bra metod att använda i samband med
webbarkivering och vid bearbetning av naturalistisk data (Lomborg, 2012). Styrkan i denna
typ av material består i att det inte är producerat för att en samhällsforskare bett om det och att
det på så sätt är av icke-reaktivt slag, det vill säga, fritt från forskarens uppfattningar och
värderingar (Bryman, 2011).
Insamlingsperioden valdes då den inte innehåller några stora högtider som kan ge en
avvikande bild av inläggen. Sökorden föregicks av tecknet # (hashtag) som fortsättningsvis
kommer att benämnas tagg. På Instagram finns under en given tagg tidigare inlägg samlade
med samma sökord. Då det inte var möjligt att inkludera fler än ett sökord i samma sökning
valdes #mat som utgångspunkt och därefter inkluderades de inlägg som innehöll ett eller flera
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av de tidigare nämnda hälsorelaterade sökorden. Ett fåtal av de insamlade bilderna
exkluderades sedan ur materialet då de inte föreställde någon form av livsmedel. Denna
metod för datainsamling har i tidigare studier av sociala medier benämnts “event strategy”.
Strategin är lämplig då användares interaktion kring ett särskilt ämne studeras. De flesta
befintliga studier om sociala medier har använt denna strategi, vanligtvis för att samla in och
analysera sammanhängande twitter-inlägg med hjälp av en särskild tagg (Lomborg, 2012).
Analysmetod
I uppsatsen användes en kvalitativ innehållsanalys. Materialet tolkades sedan utifrån ett
socialkonstruktionistiskt perspektiv och inom den ramen användes Goffmans dramaturgiska
teori för en djupare analys. Krippendorff (2013) ifrågasätter användbarheten i distinktionen
mellan kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys. Han menar att all tolkning av text är
kvalitativ till sin natur även om vissa egenskaper i texten senare kvantifieras. Med text avses i
sammanhanget något som produceras av någon för att inneha mening för någon annan
(Krippendorff, 2013). Ekström & Larsson (2010, s. 179) definierar i sammanhanget text som:
”… olika typer av teckensystem som skapar mening.” I den meningen kan text således
innefatta bilder, webbsidor, ljud etc. (Krippendorff 2013), något som får medhåll av Bryman
(2011). I den aktuella uppsatsen består texten som analyserades av fotografier med tillhörande
bildtext. Kvalitativ innehållsanalys är en metod som ger forskaren nya insikter och ökad
förståelse för särskilda fenomen (Krippendorff, 2013). Metoden är troligtvis det vanligaste
tillvägagångssättet vid en kvalitativ analys av dokument (Bryman, 2008). Metoden har sitt
ursprung i medie- och kommunikationsvetenskap men används idag inom många
vetenskapliga discipliner (Krippendorff, 2013).
Vid en kvalitativ innehållsanalys bör först en forskningsfråga formuleras. Detta skedde efter
en litteraturgenomgång i studiens initiala skede. Vikten av att forskaren är bekant med
kontexten i vilken texterna skapas betonas på flera ställen i aktuell litteratur (Bryman, 2008;
Krippendorf, 2013). Författarna var sedan innan bekanta med fotoapplikationen Instagram.
Nästa fas vid analysarbetet var att gå igenom materialet grundligt för att få en känsla av
helheten utifrån vilken kategorier skapades. Kategorierna skapades utifrån koder, det vill säga
bildernas manifesta innehåll, meningar eller ord med liknande innebörd (Graneheim &
Lundman, 2004). Inledningsvis var tanken att enbart analysera bilder men efter en första
genomgång av materialet stod det klart att även analys av bildtext var relevant för en djupare
förståelse. I likhet med kvantitativ innehållsanalys innebär även kvalitativ innehållsanalys en
viss initial kategorisering. Skillnaden ligger i att den senare har ett större utrymme för
generering av nya kategorier (Bryman, 2008). Graneheim och Lundman (2004) skriver att
skapandet av kategorier är kärnan inom kvalitativ innehållsanalys. Enligt dem sker
kategoriseringen huvudsakligen på en deskriptiv nivå och är således ett uttryck för det
manifesta innehållet i texten. Efter flera genomgångar av kategorierna delades de in i teman
av mer abstrakt art. Teman kan ses som uttryck för det latenta innehållet i texten (Graneheim
& Lundman, 2004).
En viss värdering av materialet var nödvändig vid analysen för att kunna skapa kategorier
och teman även om egna värderingar minimerades i så stor utsträckning som möjligt. Då
matbilder granskades användes tallriksmodellen (se Bilaga 2) som referens för att i grova drag
bedöma fördelningen av kolhydrater, protein och fett. Kvalitativ innehållsanalys följer inte en
linjär process utan innebär en rörelse fram och tillbaka mellan delar i texten och helheten
(Graneheim & Lundman, 2004). Efter indelningen i teman applicerades Goffmans
dramaturgiska teori på materialet för djupare tolkning och analys. Författarna till uppsatsen
genomförde på varsitt håll tolkning av materialet och gick sedan igenom iakttagelserna
tillsammans för att uppnå konsensus i analysen. Syftet var att ge tyngd åt analysens
trovärdighet. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är avsikten inte enbart att försäkra sig
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om att all data är sorterad på exakt samma sätt utan även fastställa om flera forskare kan hålla
med om sättet datan är sorterad.
Möjligheter och begränsningar med sociala nätverk
Att studera sociala nätverk samt att använda arkiverat material från sociala medier vid
forskning har sina fördelar men även begränsningar och området står inför en rad utmaningar.
En av de största utmaningarna är hur den kommunikativa interaktionen som äger rum på
internet, vilken dessutom är under ständig förändring, ska dokumenteras med en tillförlitlig
och giltig metod. Svårigheterna ligger i hur en helhetsbild ska porträtteras då webbarkivering
inte innebär en kopia av pågående aktivitet på internet utan enbart en rekonstruktion av det
som prioriteras att dokumenteras. Att utforska internet samt ta del av en bredare bild av
exempelvis relationer mellan användare kräver andra metoder. Sociala mediearkiv är mycket
användbar data för att systematiskt studera den naturligt förekommande interaktion på sociala
medier. Webbarkivering har visats sig vara lämplig vid studier av användares faktiska
kommunikativa interaktion samt för att studera mönster på sociala medier (Lomborg, 2012).
Vilken form av webbarkivering av sociala medier som är lämplig avgörs av studiens
teoretiska ramverk och vilka forskningsfrågor som ska besvaras (Lomborg, 2012).
Ett annat område som berör forskning på internet och sociala medier rör etiska
ställningstaganden vilket behandlas i nästkommande stycke.
Etiska ställningstaganden
The Association of Internet Researchers, AoIR, publicerade år 2012 ett reviderat
policydokument vilket innehöll riktlinjer gällande etiska ställningstaganden vid
internetforskning. Målet med dessa riktlinjer är att bemöta den ständigt förändeliga
teknologiska utveckling som påverkar etiska ställningstaganden vid internetforskning. Detta
betyder att forskningen ständigt kräver nya modeller och verktyg för etisk utvärdering och
etiska överväganden (Markham & Buchanan, 2012).
Grundläggande etiska ställningstaganden behandlar frågor som rör frivillighet, integritet,
konfidentialitet och anonymitet för personer som är delaktiga i forskningen och är inget man
bör bortse ifrån under sin forskningsprocess. De forskningsetiska principerna, vilka refereras
till i Bryman (2008) och gäller för svensk forskning har tillsammans med rekommendationer
framtagna av the AoIR ethics working committee ägnats reflektioner under arbetes gång.
Instagrams sekretesspolicy uppger att alla inlägg som görs offentliga kan komma att ses,
användas eller delas av andra användare (Instagram, 2013b). Trots detta finns en medvetenhet
om att personer som delat bilder på Instagram inte önskar bidra med dessa inom forskning.
Instagram har en åldergräns på 13 år för sina användare och inget samtycke från föräldrar
krävs (Instagram, 2013c). Detta tål att reflekteras över då det är av betydelse att användare
inte bara godkänner Instagrams policy utan även har full förståelse för innebörden. Med detta
i åtanke vidtogs åtgärder för att uppnå största möjliga konfidentialitet genom att göra
användarnamn oläsliga och profilbilder oidentifierbara då bilder användes för att exemplifiera
resultatet. Materialet behandlades enbart av inblandade och raderades då den slutgiltiga
uppsatsen var färdigställd.
Ett annat område som ägnats reflektioner är till vilken grad människor är medvetna om att
allt som publiceras på internet sparas. John Flintham skriver i Ethics of Netnography (2011)
att människor inte kommunicerar på internet som om deras ord sparades och sändes ut utan att
de enbart är ute efter den omedelbara effekten och inte publikheten. Han påpekar att det kan
vara stora skillnader gällande vad en person kommunicerar via sociala medier och till
personer i verkliga livet.
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RESULTAT
151 bilder med tillhörande bildtext analyserades under våren 2013 utifrån två delsyften vilket
genererade två delresultat. Resultatet redovisas med hjälp av både bilder och citat. Den ena
analysen behandlar konstruktionen av hälsosam mat medan den andra berör
identitetskonstruktion på Instagram. Trots att enbart svenska inlägg inkluderades i studien så
förekommer ofta engelska ord eller meningar i bildtexterna. En och samma bild kan tillhöra
flera kategorier och materialet bör ses som en helhet där flera olika mönster kunde urskiljas.

Porträtt av hälsa
Analysen av materialet var en process och en växelverkan mellan författarna där nya teman
tilläts dyka upp och arrangeras om. Den slutgiltiga versionen av analysen bestod av två
huvudsakliga teman och fyra underliggande kategorier (se Tabell 1). Koderna som presenteras
i tabellen baserades på bildtexterna. Koderna tillsammans med bildernas manifesta innehåll
låg till grund då kategorier och teman fastställdes. De teman som trädde fram ur materialet:
Fokus på råvaror och Diet behandlas under varsin rubrik i kommande avsnitt.
Tabell 1. Konstruktionen av hälsosam mat klassificerade i teman, kategorier och koder
Teman

Kategorier

Koder

Fokus på råvaror

Naturlig mat

eatclean, cleanfood
cleaneating,
inga tillsatser,
naturligt, raw food,
inga konstigheter,
ekologisk, organic,
nature,green
homemade, homebaked
färskpressad
lowcarb, sockerfri,
mindre socker,no sugar,
lchf, protein, highprotein
wheightloss, vikt, body,
viktnedgång, fatloss,
bygga, eatfit,dreambody
fit, bodybuilding,
bodyfood, fitnessfood,
muskler, muscles,
viktresa,
transformyourbody

Hemmalagat
Diet

Lågkolhydratkost

Kroppsfokus
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Fokus på råvaror
Det mest framträdande temat som kunde utläsas ur materialet var fokus på råvaror (se Figur 1
och 2). Här porträtterades enkelt sammansatta måltider med få, väl synliga ingredienser.
Överlag visade bilderna ett genomtänkt upplägg med flera klara färger där få halvfabrikat
användes. Denna observation gick i linje med vad som uttrycktes i bildtexterna. Naturlig mat
omnämndes i olika ordalag i bildtexterna och genomsyrade materialet. Taggar som syftade till
ren mat, exempelvis “eatclean”, förekom i bildtexter på en tredjedel av materialet. Majoriteten
av bilderna föreställde hemmalagade måltider, något användare lyfte fram i flera bildtexter.
Bilder föreställande frukost och mellanmål var vanligt förekommande. Två typiska frukostar i
materialet var proteinpannkakor och gröt vilka ofta kompletterades med frukt och bär. Även i
dessa bilder fanns ett fokus på råvaror. I de flesta fall framgick det tydligt på bilden och i
bildtexten vilka råvaror som ingick. I bildtexterna omnämndes frukost ofta med en positiv ton,
något följande citat exemplifierar:
”Breakfast time  best 30 minutes of the day!”

Figur 1. Bilden exemplifierar Naturlig mat inom temat Fokus på råvaror
Källa: Instagram, hämtad: 2013-04-10
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Figur 2. Bilden exemplifierar Hemmalagat inom temat Fokus på råvaror.
Källa: Instagram, hämtad: 2013-04-14

Diet
Det andra framträdande temat var diet. Inom temat ingick kategorierna lågkolhydratkost och
kroppsfokus, (Figur 3 och 4). Den senare kategorin hamnade under temat eftersom bildtexter
som kretsade kring kroppen hängde samman med bilder föreställande någon typ av diet som
avvek från tallriksmodellen. Taggar som syftade till kroppen inkluderade bland andra:
“body”, “wheightloss” och “bygga”. Få bilder i materialet inkluderade kolhydratrika
livsmedel exempelvis ris/pasta/potatis. Istället utgjordes huvuddelen av många bilder av
grönsaker. Dieten lchf (low carb high fat) porträtterades och omnämndes frekvent i materialet.
Ägg framställdes i dessa sammanhang men även genomgående i materialet som ett hälsosamt
livsmedel.
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Figur 3. Bilden exemplifierar Lågkolhydratkost inom temat Diet.
Källa: Instagram, hämtad: 2013-04-16

Figur 4. Bilden exemplifierar Kroppsfokus inom temat Diet.
Källa: Instagram, hämtad: 2013-04-12
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Konstruktionen av en hälsosam identitet
Materialet visade att användarna på olika sätt konstruerar en bild av sig själva som
hälsosamma vilket var väntat med tanke på sökkriterierna vid urvalsprocessen. Tre olika
identiteter kunde urskiljas under analysen. Identiteterna ska inte ses som något statiskt utan
snarare tre övergripande mönster som ibland även gick in i varandra.
Den träningshängivne
Den träningshängivne användaren delade matbilder med koppling till träning. Den pratade om
träning i termer av motivation och viljestyrka, vilket uttrycktes med hjälp av taggar som
“motivation”, “icaniwill”, “renvilja” och “motnyamål” (se Figur 5). Användaren beskrev
vikten av mat i relation till träning utifrån två fokus. Användare visade antingen bilder på mat
i kombination med ord som ”bygga” eller med ord som ”viktnedgång” och ”viktminskning”.
Det som var gemensamt för de båda grupperna var dock att mat och träning var viktigt ur
hälsosynpunkt.

Figur 5. Bilden exemplifierar identiteten Den träningshängivne.
Källa: Instagram, hämtad: 2013-04-12
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Den självunnande
Denna grupp visade hur det exempelvis efter träning eller efter en hård dag använde sig av
måltider som belöning samt hur det använde sig av måltider för att skapa lyx i vardagen (se
Figur 6). Användarna uttryckte sig i texterna enligt följande exempel.
”Efter att ha simmat 37 längder i badhuset, nästan en kilometer, så unnar jag mig en
yoggi…”
”Lyxade till det med frukost på sängen till min älskling på lördag och söndag!”
”Välförtjänt kvällis efter en kväll i köket!”
En annan form av unnande inbegrep förmågan att lyxa till det, både i vardagen och till helgen.
Exempel på taggar som förekom i materialet var: “lördagsmys”, “vardagslyx” och
“söndagslyx”.

Figur 6. Bilden exemplifierar identiteten Den självunnande.
Källa: Instagram, hämtad: 2013-04-11
Den matlagningskunnige
Alla bilder i materialet med några få undantag föreställde hemmalagade måltider, vilket pekar
på att majoriteten av användarna har vissa matlagningskunskaper. Identiteten Den
matlagningskunnige avser dock de användare som aktivt lyfte fram dessa kunskaper och
därmed porträtterade sig själva som matlagningskunniga (Figur 7). Dessa användare
konstruerade samtidigt en bild av sig själva som hälsosamma. Flera användare framhävde att
matlagningen byggde på improvisation och flera poängterade att resultatet smakade bra samt
att maten var nyttig. Detta genom välkomponerade måltider och kompletterande text enligt
följande exempel:
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“I make a KILLER chicken salad:D”
”‘Hittade på’ egna ingredienser I korvstroganoff, resultatet blev utsökt måste jag säga”
”En titt i kyl, frys, skafferi blev ett magiskt långkok, ren, fläskfilé och grytbitar hittades i
frysen. Choritso[sic], bönor, tomater, svamp, frysta och färska grönsaker. Och lite annat
smått och gott  Gott som fan  puttrat en arbetsdag…”

Figur 7. Bilden exemplifierar identiteten Den matlagningskunnige.
Källa: Instagram, hämtad: 2013-04-10
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DISKUSSION
Resultatet visade att ett fokus på råvaror och en avsaknad av halvfabrikat var framträdande
vid konstruktionen av hälsosam mat. ”Ren” mat var en viktig del vid konstruktionen av
hälsosam mat. Hälsosamma måltider konstruerades som måltider innehållande få
kolhydratrika livsmedel. Författarna fann även att hälsosam mat är mer sammankopplad med
att forma kroppen än att skapa ett inre välmående. Utifrån materialet identifierades tre olika
identiteter: den träningshängivne, den självunnande och den matlagningskunnige vilka bygger
på socialt accepterade och önskvärda egenskaper.
Metodkritik och studiekvalitet
En diskussion om kvalitativa studiers tillförlitlighet brukar utgå från tre begrepp:
representativitet lyfter frågor om vilka som studerats, i vilken kontext det skett samt vilka
frågor som ställts i syfte att ta reda på om materialet är typiskt för den kategori det tillhör;
trovärdighet handlar om huruvida informanterna lämnar giltiga uppgifter samt forskarens
förmåga att producera ett tillförlitligt resultat; överförbarhet berör slutligen om det undersökta
fenomenet kan se liknande ut i en annan, motsvarande kontext eller vid en senare tidpunkt
(Bryman, 2011). Den mycket begränsade informationen som ges om användare på Instagram
innebär en svårighet att uttala sig om urvalet, vilket i sin tur innebär en inskränkning på
studiens trovärdighet och representativitet. Vår uppfattning har varit att användarna haft en
ärlig avsikt bakom bilddelningen och att de upplagda bilderna inte har varit ironiska, även om
denna risk inte kan avfärdas med full säkerhet. Att konstruktionen av hälsosam mat stämmer
ihop med faktiska beteenden och konsumtion är som tidigare nämnt inte av relevans för
uppsatsen då den fokuserar på hur fenomenet hälsosam mat konstrueras på Instagram.
Författarna till studien är båda kostvetarstudenter på C-nivå vilka är bekanta med den kontext
som undersökts: Instagram. Författarna är pålästa på kvalitativ forskningsmetodik men
nybörjare när det kommer till genomförandet. Åtgärder har dock vidtagits för att minimera
forskareffekt, det vill säga att resultatet påverkas av forskarens förförståelse, värderingar och
uppfattningar. Då materialet bygger på naturalistisk data är det i grunden fritt från
forskareffekt, vilket ger styrka åt metoden. Uppsatsens resultat kan med viss försiktighet
överföras till interaktion som sker offline då sociala medier utgör en del av användares sociala
liv. Det kan dock finnas en diskrepans mellan hur människor framställer sig på och utanför
sociala medier. Resultatet kan även med viss försiktighet överföras till andra sociala medier.
Graneheim och Lundman (2004) påpekar att det alltid förekommer en viss nivå av tolkning
vid analys av en text. Detta brukar lyftas som ett problem vid kvalitativ innehållsanalys då
det inbegriper en risk att materialet tolkas på olika sätt. Analysen har därför utgått från ett
systematiskt tillvägagångssätt för att stärka studiens trovärdighet.
Porträtt av hälsa
Under senare år har dieter uppmärksammats vilka går ifrån tallriksmodellen (se Bilaga 2)
gällande fördelning av makronutrienter. Lågkolhydratkoster som lchf, stenålderskost och
atkinsdieten har blivit populära dieter vilket uppmärksammats i media och även bemötts av
Livsmedelsverket (Livsmedelsverket, 2013a; Livsmedelsverket, 2013b; Livsmedelsverket,
2013c). Trots att man i materialet inte kan se tydliga mönster av en specifik diet, med
undantag av lchf, är den lilla mängden kolhydratrika livsmedel, till exempel pasta, potatis och
bröd, som visas på bilderna slående. Denna konstruktion av hälsosam mat där råvarufokus och
en liten mängd kolhydrater är centralt kan vara ett resultat av dessa mattrender vilka bland
annat kommuniceras via traditionella medier och nu, mer än någonsin, via sociala medier. En
skiftning av fokus från mängd till kvalitet gällande fett, kolhydrater och protein kan även ses
hos näringsexperter och myndigheter. Ett förslag till en reviderad upplaga av de nordiska
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näringsrekommendationerna (NNR) presenterades år 2012 där mer fokus ligger på vilken
sorts fett och kolhydrater som bör konsumeras snarare än hur mycket som bör intas av dessa
näringsämnen (Norden, 2012). NNR riktar därmed sitt fokus på råvarors kvalitet vilket även
detta är slående i materialet. Att denna ändring av rekommendationer sker visar att kvaliteten
på råvaror är på tapeten men kan även tolkas som att en lågkolhydratkost kan vara lämplig så
länge kvalitén på kolhydrater, protein och fett är bra. En annan aspekt är vilket inflytande
myndigheter idag har på våra matvanor. Samhället idag är inte lika auktoritärt och tidigare
mer strikta och detaljinriktade rekommendationer övergår mer och mer till rekommendationer
lämpliga för det idag mer liberala och individualistiska samhället. I dagens
informationssamhälle kan människor i högre grad bilda egna uppfattningar kring vad som är
bra mat, vilket har bidragit till en utveckling gällande myndigheters evidensbaserade råd.
Nyligen har tallrikmodellens utformning ändrats och andelen spannmål, vilket är en
kolhydratrik livsmedelsgrupp har reducerats. Denna nya tallriksmodell stämmer överens med
det som observerats i materialet där lunch och middag ofta bestod av fågel, fisk eller kött
tillsammans med en stor mängd grönsaker och en liten mängd spannmål.
Vid konstruktionen av hälsosam mat på Instagram framgår idén om ”rent” och ”naturligt”
tydligt i materialet och den kan kopplas till diskursen om ”ren”/”oren” och
”naturlig”/”onaturlig” mat som förekommer i både ny och traditionell media idag (Östman,
2012). Idén om ”ren” och ”oren” mat är dock inget nytt fenomen. Historiskt sett har nutrition
varit tätt sammankopplat med moral där en avhållssam livsstil har värderats högt för att uppnå
spirituell renhet, inte sällan med religiösa förtecken (Conveney, 1999). O´Doherty Jensen
(2011) argumenterar för att vi konstrueras av det vi äter utifrån flera aspekter. På ett
psykologiskt plan kan vår sinnesstämning färgas av den mat vi äter. Hon menar exempelvis
att konsumtion av ekologisk mat kan få en del att känna sig renare, bättre och mer
miljövänliga. Att konstruera en bild av hälsosam mat som ”ren” mat kan hänga ihop med att
man vill uppnå ett psykologiskt välmående och i förlängningen känna sig och uppfattas som
en moralisk individ. Om vi tidigare i större utsträckning åt bra mat för att få ett godkännande
ifrån Gud kan fenomenet att dela matbilder till sociala medier, i dagens sekulariserade
samhälle, ses som att behovet av något slags godkännande kvarstår men att det eftersträvas i
nya former. När människor ”gillar” och kommenterar matbilder på Instagram så ”gillar” och
kommenterar de indirekt personen bakom bilden och denne får en bekräftelse på sin
personlighet. Utifrån Goffmans perspektiv kan andras kommentarer ses som publikens
respons vilken är med och formar en gemensam definition av situationen.
Vår observation om hemmalagad mat som en viktig del i konstruktionen av hälsosam mat
finner stöd i en tidigare intervjuundersökning som Holm (2011) hänvisar till där man fann att
hemmalagad mat, i motsats till industrins färdigrätter, ansågs vara ren och enkel mat utan
tillsatser och kemikalier. Persson Osowski, Göranzon och Fjellström (2010) fann i en annan
undersökning att den ideala skolmåltiden förknippades med en måltid som var hemmalagad,
utan användning av halvfabrikat.
Att frukosten är det viktigaste målet på dagen är ett påstående som på olika sätt konstruerats
av samhället men som även finner stöd i aktuell forskning (Lennernäs, 2010). Denna bild
förstärks även vid en internetsökning av ordet frukost då måltiden framställs som en bra start
på dagen och att människor som äter frukost mår bättre och väger mindre. Det är uppenbart att
frukost förknippas med en hälsosam livsstil och det är därmed ingen slump att även
Instagramanvändare konstruerar en bild av frukost som hälsosamt. Det är ändå intressant att
frukostbilder frekvent visas i materialet då frukost enligt Holm (2011) rankas lägst vid
rangordning av måltider. Den låga rankningen motiveras bland annat med att frukost till stor
del består av livsmedel med låg status, exempelvis cerealier. Att frukost omnämns frekvent
och med en positiv ton i materialet kan förklaras av att livsmedel med högre status inkluderas
i måltiden och att den därmed frångår mönstret av en traditionell frukost. Generellt
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konstrueras en bild av en hälsosam frukost som en måltid värd att lägga kraft och arbete
bakom då användarna visar bilder på mer avancerade frukostmåltider som proteinpannkakor
vilka även dekoreras, ofta med färska frukter och bär, för att se attraktiva ut för ögat.
Resultat visar en bild av hälsosam mat på Instagram som är mer sammankopplad med kropp
och vikt än inre välmående. Materialet avspeglar ett samhälle med stort kroppsfokus där
media framställer en idealbild av hur kroppar ska se ut, något som stärks av en studie utförd
av Mc Cabe och Ricciardelli (2001).
Många höjer på ögonbrynen när mobiltelefoner dyker upp vid matbordet men att ägna sig åt
mobiltelefonen bör kanske inte enbart reduceras till en osocial handling. Interaktionen som är
utflyttad till sociala medier bör kanske istället ses som ett nytt sätt att socialisera/interagera.
Van Dijck (2013) menar att användare av sociala medier har expressiva, kommunikativa
behov samt behov av att framställa sig själva. Holm (2011) skriver att måltider har med
gemenskap att göra, vilket kan tänkas förklara att bilder vid ensammåltider delas till sociala
medier. Att fotografera och dela bilder till sociala medier kan ses som en social handling, en
förlängning av måltiden för att öka känslan av gemenskap. Behovet av ökad gemenskap är
inte lika närvarande då man är i samvaro med andra. De bilder i materialet som ger intryck av
ensammåltider kan även tänkas härledas till användarnas unga ålder och att de flesta troligen
inte ännu bildat en egen familj. Det existerar även en konstruktion i samhället om hälsosam
mat som mindre god och det verkar därför viktigt för användarna att understryka att hälsosam
mat är god och njutbar.
En elektronisk version av jaget
Identiteterna som framgick ur materialet bygger på socialt accepterade, för att inte säga
önskvärda, egenskaper. En konstruktion av att vara matlagningskunnig, självunnande och
träningshängiven lyftes fram och att framhäva dessa egenskaper kan ses som ett sätt att
framställa en idealiserad bild av jaget. Till vilken del användarna besitter dessa egenskaper
utanför Instagram förblir okänt. Enligt en undersökning DN hänvisar till ljuger en av tre på
sociala medier (Dagens Nyheter, 2013). De känner att deras liv är för tråkigt för sociala
medier om de inte förskönar det. Att människor konstruerar en förskönad bild av sina liv på
sociala medier stämmer in på Goffmans tes att målet för interaktion är andras uppfattning.
Sett utifrån Goffmans dramaturgiska perspektiv bör dock denna idealisering inte kallas lögn,
utan betraktas som något naturligt då scenmetaforen hävdar att människor, vid framträdanden
i den främre regionen, alltid spelar en roll. Återkommande mönster i materialet kan ses som
att en gemensam definition av olika situationer har uppnåtts. Lynch (2013) fann att
matbloggare ingick i forum för att finna stöd för deras kostvanor. Hon fann dessutom
vedertagna sociala normer för kostvanor hos bloggarna. Sett ur Goffmans dramaturgiska
perspektiv kan dessa normer ses som att en gemensam definition av situationen har uppnåtts, i
det aktuella fallet en gemensam definition av vad som kan anses vara acceptabel hälsosam
mat. På liknande sätt kan återkommande taggar i vårt material, exempelvis ”eatclean”, ses
som att en gemensam definition av situationen har upprättats bland Instagramanvändarna.
På Instagram kan en elektronisk version av jaget skapas (Miller, 1995). Miller (1995) menar
att även om internet saknar det djup som finns i interaktioner i verkliga livet så har den
tekniska utvecklingen skapat fler vägar att uttrycka sig på och fler verktyg finns tillgängliga
vid identitetsskapande på sociala nätverk. Enligt O’Doherty Jensen (2011) är en människa inte
bunden till en identitet utan kan ha flera identiteter vid tillhörighet till olika sociala grupper.
En identitet är aldrig statisk, sett ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, utan omformas
ständigt. Hur man konstruerar en identitet på Instagram och till vilken del den stämmer
överens med identiteter som skapas i det verkliga livet kan till stor del bestämmas av
användaren. Det Goffman beskriver som “give off expression” med vilket han menar
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information som oavsiktligt läcker ut vid interaktion kan undvikas eller åtminstone minimeras
och därmed kan användare i högre grad styra konstruktionen av en önskvärd
Instagramidentitet. O’Doherty Jensen (2011) menar att en förändring av matvanor kan vara en
del i en process där du som människa vill ändra den du är. Instagramanvändare kan därmed
använda mat för att konstruera en bild av sig själva som hälsosamma. På Instagram finns alla
möjligheter till att försköna och polera inlägg. Responsen som ges av publiken, i detta fall
andra Instagramanvändare, kan bidra till att du i slutändan börjar tro på den idealiserade bild
du skapat av dig själv.
Som tidigare nämnts krävs en viss kunskap men även pengar för att äta hälsosamt och enligt
O’Doherty Jensen (2011) finns ett samband mellan social status och matintag. Att konstruera
en bild av sig själv som hälsosam på Instagram kan därmed ses som en statusmarkör där du
som användare vill skapa en bild dig själv som påläst och med resurser att spendera på mat.
Fysik aktivitet rekommenderas för en hälsosam livsstil och då främst i syfte att förebygga
sjukdom (Livsmedelsverket, 2012). I materialet är det tydligt att de träningshängivna
Instagramanvändarna kopplar samman fysisk aktivitet med hälsa. Träning och hälsa nämns
ofta i materialet i kombination med kroppsfokus och den träningshängivne konstruerar en bild
av träning som en aktivitet vilken kan göra dig smal eller bygga muskler snarare än att skapa
ett inre välmående. Vanliga taggar som: ”viktresa”, ”bodybuilding”, ”motivation”, och
”icaniwill” indikerar även att den träningshängivne till viss del ser träning och mat som ett
projekt. Det finns en allmän uppfattning att en person som tränar är duktig och att det krävs
viljestyrka för att träna regelbudet. Sociala medier har skapat en ny arena där människor kan
få omedelbar respons på handlingar av en stor publik. Behovet att dela med sig av sitt liv kan
sägas ha konstruerats av oss människor. Då publikens respons enligt Goffman är målet vid
interaktion kan detta behov bidra till att Instagramanvändare anser att det är viktigare att
konstruera en bild av sig själva som träningshängivna än att utföra själva träningen.
Den självunnande konstruerar en bild av sig själv som en som gärna unnar sig mat men som
samtidigt har kontroll över sina matvanor. Att unna sig framstår inte som någon gränslös
aktivitet och ofta föregås unnandet av träning eller någon annan aktivitet som legitimerar
unnandet då man anser sig förtjänt av det. Det som unnas är dessutom generellt inga
kaloririka måltider. Som tidigare nämnt så existerar en koppling mellan moral och
hälsosamma matvanor. Behovet av att understryka att man gjort sig förtjänt av unnandet kan
återigen grunda sig i att man vill uppfattas som en moralisk människa. I moraldiskursen som
Madden och Chamberlain (2004) fann i Nya Zeeländska damtidningar konstruerades
självunnande matvanor som problematiska såvida inte kvinnor gjort sig förtjänta av
njutningen. Att vara självunnande framställs i materialet som en socialt önskvärd egenskap
men sociala normer råder om att unnandet bör ske i en alldeles lagom dos, det är med andra
ord en gemensam definition av situationen bland användarna i vårt material.
Att kunna laga mat konstrueras på Instagram som en önskvärd egenskap då det säger om en
individ att den har tid, kunskap och pengar att disponera på mat. Historiskt sett har
matlagningkunskaper i hushållet varit förknippat med en viss makt (Belasco, 2008). Tidigare
har vi även visat att hemmalagad mat är en viktig del i konstruktionen av hälsosam mat på
Instagram.
Det är tydligt att det visuella intrycket är viktigt vid konstruktionen av hälsosam mat på
Instagram. Den expressiva utrustning Instagramanvändare har att tillgå vid framträdanden är
begränsad men effektiv. Bilder kan innehålla mycket information men de är begränsade i den
mening att mer subtila meddelanden, till exempel de som förmedlas via kroppsspråk, inte
kommer till uttryck. Eftersom vårt material består av matbilder med tillhörande bildtext ingår
inte den personliga fasaden som uttrycksmedel då detta uttrycksmedel innefattar de attribut
som identifieras med aktören själv, exempelvis kön och utseende. Flera Instagramanvändare
använde dock bildkompositionen som ett uttrycksmedel, genom att lägga upp maten fint samt
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genom att använda fräscha råvaror (se Figur 8). Figur 8 är ett exempel ur materialet som
ämnar förtydliga vad inramningen handlar om. Detta uttrycksmedel kan ses som sceneriet i
framträdandet, det Goffman kallar inramningen.

Figur 8. Bilden exemplifierar hur användare använder sig av inramningen.
Källa: Instagram, hämtad: 2013-04-21
Konstruktionen av ett önskvärt jag på Instagram leder samtidigt indirekt till en konstruktion
av ett icke-önskvärt jag. Denna konstruktion formas och upprätthålls av interaktionen på
Instagram genom frånvaro av representationer som användare inte uppfattar som önskvärda
och därmed inte värda att skryta över. Detta kan leda till att konstruktionen av hälsosam mat
blir snäv och att tabun konstrueras. En undersökning som Aftonbladet hänvisar till avslösade
att svenskar skäms över vissa livsmedel de handlar, till exempel färdigmat och snacks
(Ahlborg, 2013). Detta kan vara ett resultat av det idealiserade urvalet av livsmedel som
förekommer på sociala medier.
En diskussion att ta vid
Internet har öppnat en ny värld med en oändlig mängd forskningsmaterial (Lomborg, 2012).
Denna utveckling i kombination med den stora mängd elektroniskt forskningsmaterial som
behandlar ämnet mat innebär stora möjligheter för samhällsvetenskapliga studier om mat och
måltider. En viss uppfinningsrikedom krävdes vid utformningen av denna uppsats. Någon
tydlig praxis för hur man bör gå tillväga vid studier av internet och i synnerhet sociala medier
finns inte och fler studier är motiverade för en god metodologisk utveckling. En metodologisk
utveckling vid analys av kommunikativt innehåll på internet är viktig för att erhålla resultat
som är tillförlitliga och jämförbara med andra studier inom samma område (Herring, 2010).
Mat och måltider är högst intressant att undersöka i virtuella nätverk. Mat berör alla och är ett
populärt ämne inom sociala medier, bland annat att dela matbilder samt att blogga om mat, ett
fenomen som undersökts av Lynch (2013). Denna uppsats har undersökt matbilder på
Instagram och deras roll vid konstruktionen av hälsosam mat och hälsosamma identiteter. Det
26

vore intressant att även inkludera genusaspekter i framtida studier om mat och måltider på
sociala medier. Ytterligare en vinkel som är av intresse att studera är vilken roll delning av
matbilder till sociala medier har vid ensammåltider. Är det som vi tidigare diskuterat ett sätt
att öka känslan av gemenskap vid ensammåltider? Det vore även intressant att undersöka hur
den idealiserade bilden av hälsosam mat och hälsosamma identiteter påverkar människor i
livet offline.

SLUTSATS
Resultatet visade att ett fokus på råvaror är en viktig del i konstruktionen av hälsosam mat på
Instagram. Detta fokus genomsyrar hela materialet. ”Ren” mat framställs som viktig vid
konstruktionen av hälsosam mat vilket kan ses som ett sätt att uppnå psykologiskt välmående
samt att framställa sig som en moralisk individ. Måltider med få kolhydratrika livsmedel
konstrueras på Instagram som hälsosamma måltider. Resultatet visade även att konstruktionen
av hälsosam mat är mer sammankopplad med att forma kroppen än att skapa ett inre
välmående.
Instagramanvändarna framställde sig genom tre identiteter: den träningshängivne, den
självunnande och den matlagningskunnige vilka alla bygger på socialt accepterade och
önskvärda egenskaper. Att presentera dessa egenskaper kan ses som ett sätt att framställa en
idealiserad bild av jaget i enlighet med Goffmans dramaturgiska teori. Återkommande
mönster i materialet indikerar att en gemensam definition av olika situationer har uppnåtts på
Instagram. Kroppens roll vid konstruktionen av hälsosam mat är något som går igen vid
konstruktionen av hälsosamma identiteter. Den träningshängivne konstruerar en bild av
träning som en aktivitet vilken kan göra dig smal eller bygga muskler snarare än att skapa ett
inre välmående. Självunnande framställs i materialet som en önskvärd egenskap men en
gemensam definition av situationen råder: att unnandet bör ske i en alldeles lagom dos. Att
kunna laga mat konstrueras på Instagram som en önskvärd egenskap då användare vill lyfta
fram att de besitter matlagningskunskaper.
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