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Sammanfattning 

Det moderna samhället och digitaliseringen bidrar till att det virtuella rummet blir en viktig 

del för många individer och deras vardag. Genom att ständigt ha möjlighet till uppkopplingen 

på diverse sociala nätverk har digitaliseringen bidragit till att face-to-face interaktioner allt 

oftare byts ut mot virtuella interaktioner. Genom face-to-face interaktioner påverkar individen 

sina val och agerande med hjälp av sin omgivning.  

Syftet med den här studien är att undersöka om individen blir socialt påverkad genom att följa 

Instagramkonton som fokuserar på träning. Studien avser att undersöka om den sociala 

påverkan som normalt sätt sker genom verbala gester i face-to-face interaktion således kan 

ske på liknande sett genom digital interaktion.  Genom att studera påverkan i digital form så 

ska vi undersöka om någon form av attitydförändring samt motivation uppstår hos de 

individer som väljer att följa Instagramkonton som fokuserar på träning.   

Resultatet av studien indikerar att individen blir påverkad medvetet, omedvetet, positivt och 

negativt av att följa träningsinspirationskonton på Instagram. Resultatet visar även att 

individer känner ångestkänslor när de exponeras för träningsinspirationsbilder. Social prestige 

uppnås genom att individen utvecklar en vältränad kropp. Misslyckas individen med att få en 

vältränad kropp skapas det ytterligare ångestkänslor hos individen.  

 

Nyckelord: Påverkan, Sociala nätverk, Instagram, Träningsinspiration, Motivation, Attityd, Social prestige 
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Abstract 

Modern society and the digitization contributes to that the virtual space becomes an important 

part of many individuals and in their everyday lives. By constantly being able to connect to 

various social networks, digitization has contributed to that face-to -face interactions are 

increasingly being replaced with virtual interactions. Through face-to-face interactions 

individuals base their choices and actions with the help of society around them.  

 

The purpose of this study is to explore whether the individual is socially influenced by 

accounts on Instagram, which are focusing on exercise. The study intends to examine the 

social impact that normally occurs through verbal gestures in face-to-face interaction and if 

that impact may occur in similar terms through digital interaction. By studying the influence 

in digital form and we will study whether any kind of change in attitude and motivation 

happens in those individuals who choose to follow accounts on Instagram that are focusing on 

exercise. 

 

The results of the study shows that individuals gets influenced consciously, unconsciously, 

positively and  negatively by following inspiration accounts on Instagram. The results also 

show that being exposed to training inspirational images can create feelings of anxiety. The 

individuals who develop a fit body achieve the feeling of social prestige but failing to achieve 

a fit body can create feelings of anxiety for the individuals. 

 

 

Key words: Influence, Social Networks,  Instagram, Inspiration to exercise, Motivation, Attitude, Social prestige 
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1. Inledning 

 
Det var inte alls länge sedan som media så som radio, TV och tidningar utvecklades till 

samhällets största kommunikations- och informationskällor. Dessa möjliggjorde att vi kan 

kommunicera med varandra utöver den vardagliga interaktionen i samspel med varandra. I 

dagens samhälle är det inte heller bara radio, TV och tidningar som står för kommunikations- 

och informationsspridning. I takt med att samhället blir mer och mer digitaliserat och tekniken 

utvecklas i stor utsträckning så befinner vi oss i ett samhälle där information via internet är en 

så stor del av våra liv att det knappt går att föreställa sig en värld utan Internets tjänster.  

Det moderna samhället och digitaliseringen bidrar till att det virtuella rummet blir en viktig 

del för många individer och i deras vardag. Genom att ständigt ha möjlighet till 

uppkopplingen på diverse sociala nätverk har digitaliseringen bidragit till att face-to-face
1
 

interaktioner allt oftare byts ut mot virtuella interaktioner. En virtuell interaktion är, för 

många individer, ett nödvändigt och minst sagt enkelt substitut för det vardagliga samspelet. 

Detta leder i sin tur till att individer inte nödvändigtvis behöver vara närvarande för att kunna 

interagera och dela med sig av sina tankar och erfarenheter med varandra. Fysisk kontakt, 

verbala gester och fysisk interaktion är idag inte nyckeln till att människor ska kunna förstå 

varandra och ta del av varandras känslor och erfarenheter. Kan vi, med hjälp av internet och 

all samtida teknisk utrustning, inspirera och motivera varandra på liknande vis som vid ett 

fysiskt möte? 

Påverkan är ett återkommande tema som tas upp inom socialpsykologin. Individer blir 

ständigt påverkade av varandra genom interaktion och verbala gester. Kan den påverkan som 

sker genom face-to-face interaktion förflyttas till det virtuella rummet? Denna studie avser att 

undersöka om det digitaliserade samhället utvecklats så att individer blir påverkade av 

varandra utan att vara i fysisk interaktion med varandra.  

                                                           
1
 Berger & Luckmann definerar face-to-face interaktion som den viktigaste interaktionen för individer i syfte att 

vara maximalt verkliga för varandra. Det utmärkande i denna form av kommunikation är att individerna är 
fysiskt närvarande och delar samma ”här och nu” (Berger & Luckmann, 2011: 41) 
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1.1 Bakgrund 

Alla digitala nätverk ses som sociala nätverk enligt Barry Wellman och Keith Hampton. 

Internet har blivit en typ av kommunikationskanal, på så sätt blir det en social värld där 

individer samlas under gemensamma intressen (Wellman & Gulia 1999).  

 

Individer samlas på grund av gemensamma intressen kan appliceras på Instagram. I och med 

att individen själv väljer vem han eller hon ska följa på Instagram finns det ett specifikt 

intresse för personen individen väljer att följa för att få motivation. För att avgränsa studien 

har vi valt att fokusera på endast ett socialt nätverk och kommunikationskanal, nämligen 

Instagram.  

 

Instagram är en kostnadsfri applikation som används till smartphones och datorer. Det är en 

tjänst som tillåter individer från 13 år och äldre att skapa konton genom att registrera sig med 

en e-postadress (Instagram, 2013). Instagram tillåter användare att visa, kommentera och gilla 

inlägg som vänner lägger upp (Instagram, 2013). De inlägg som delas på Instagram är endast 

bilder och bildkommentarer.  

 

För att ytterligare avgränsa ämnet ska studien fokusera på träningsinspirationskonton som är 

populärt på Instagram. Träningsinspirationskonton vill motivera följaren till en aktiv och 

hälsosam livsstil. Ägarna till dessa träningsinspirationskonton delar med sig av bilder på allt 

från extremt vältränade kroppar till träningstips och kosttips.  

 

Vi anser att träning och synen på kroppsnormer via Instagram har blivit en stor del av många 

unga människors vardag. Vi vill därför få en djupare förståelse för hur individen upplever och 

påverkas av träningsinspirationskonton. För att få djupare förståelse kring hur individen kan 

påverkas av varandra inom sociala nätverk, bör relevanta element som har betydelse för 

individens påverkan inkluderas. Därför väljer vi att fokusera på hur individen upplever 

motivation, attityder och känslor i sin omgivning, vilket i detta fall är 

träningsinspirationskonton på det sociala nätverket Instagram.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Följande studie avser att undersöka om individen blir socialt påverkad genom att följa 

Instagramkonton som fokuserar på träning. Studien avser att undersöka om den sociala 

påverkan som normalt sätt sker genom verbala gester i face-to-face interaktion således kan 

ske på liknande sett genom digital interaktion.  Genom att studera påverkan i digital form så 

ska vi undersöka om någon form av attitydförändring samt motivation uppstår hos de 

individer som väljer att följa Instagramkonton som fokuserar på träning.   

 

Frågeställningar: 

- Blir individen påverkad, och i sådant fall på vilket sätt, av träningsinspirationskonton 

på det sociala nätverket Instagram? 

- Hur påverkas individens motivation genom att följa träningsinspirationskonton? 

- Sker attitydförändringar genom att följa träningsinspirationskonton? 

- Vilka känslor väcks hos individen när hon exponeras för bilderna på 

träningsinspirationskonton? 

 

1.3  Disposition 

Studiens första avsnitt redovisar studiens introduktion som innehåller inledning, syfte och 

frågeställningar samt en beskrivande begreppsdefinition av olika begrepp som är relevanta för 

studiens innehåll. I det påföljande avsnittet redogörs tidigare forskning som berör det ämnet 

som den föreliggande studien ska undersöka. I avsnitt tre redovisas studiens valda teoretiska 

utgångspunkter. Därefter redovisas metodavsnittet som redogör studiens ansats, 

tillvägagångssätt, urval, analysmetod och etiska aspekter. I avsnitt fem framförs en 

redogörelse av studiens insamlande resultat. I studiens avslutande avsnitt redovisas en 

övergripande diskussion och metoddiskussion. Avslutningsvis presenteras studiens slutsats 

och förslag för framtida forskning. 
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1.4 Begreppsdefinition 

1.3.1 Olika begrepp 

Användare - När studien talar om användare menas de individer som har ett konto på 

Instagram. Det kan i sin tur betyda att användaren både följer andra användare samt laddar 

upp bilder själv på Instagram.  

 

Applikation/App - App är en förkortning av det engelska ordet “application”. En app är ett 

program som är tillgängligt för datorer och smartphones. Dessa laddas ned via internet och är 

antingen gratis eller erhålls mot betalning. Instagram är just en sådan applikation för datorer 

och smartphones. 

 

Bildflöde - Startsidan på Instagram visar ett bildflöde. Detta bildflöde visar alla bilder som 

senast lagts upp av de konton som användaren följer. Den senast upplagda bilden hamnar 

längst upp i bildflödet. Användaren bläddrar igenom bildflödet för att se vilka bilder som lagts 

ut. Det framgår även vilken tid bilden lagts upp i högra hörnet på bilden. Bildflödet 

uppdateras varje gång användaren går in på sidan. 

 

Facebook - Facebook är ett socialt nätverk vars syfte är att få individer att hålla kontakt och 

interagera med vänner och bekanta via internet. För att hålla kontakten med vänner och 

bekanta måste användaren vara vän med dem genom att skicka en vänförfrågan användaren 

vill bli vän med. Varje individ har en profil, en profilbild och en ”wall” (vägg), där vänner 

och bekanta kan skriva till personen. Det finns möjlighet att lägga ut bilder och skapa 

fotoalbum.  Facebook användaren kan skriva “statusuppdateringar” där användaren delar med 

sig av sina tankar till vänner. Facebook har en funktion där användare kan “like” (gilla) 

varandras bilder, wallinlägg, statusuppdateringar och så vidare.   

 

Följare - De personer som har tillgång till ett Instagramkonto kallas följare. För att kunna 

följa ett konto måste personen gå in på kontot och klicka på en knapp där det står “följ’. Det 

går att ställa in på inställningar att kontoinnehavaren måste acceptera vänförfrågan men i vissa 

fall blir användaren automatisk följare när denne tryckt på följknappen.   

 

Inspirationskonton - På inspirationskonton läggs bilder ut för att inspirera kontots följare. Det 

finns olika kategorier av denna typ av konton. En kategori är “träning”. Användarna till 

träningsinspirationskonton lägger ut bilder på vältränade kroppar i syfte att granskaren ska bli 
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inspirerad och motiverad till att få en vältränad kropp. Dessa konton lägger ut träningstips och 

kosttips för att vägleda följaren till att få en vältränad kropp och en hälsosam livsstil. 

Träningsinspirationskonton framställer versioner av idealkroppar som är extremt vältränade. 

Detta kan även kallas för “fitspo”, som innebär fitinspiration (motivation till en vältränad 

kropp). De som äger dessa träningsinspirationskonton jobbar vanligtvis som personliga 

tränare och hälsorådgivare. 

 

Like/Gilla - Under varje Instagrambild finns en knapp som granskaren av bilden kan trycka på 

för att gilla bilden. När en person tryckt på knappen blir det synligt för andra användare att 

personen gillat denna bild. 

 

Share/Dela - Share innebär att man lägger ut bilder. Instagramanvändare delar med sig av sina 

bilder till sina följare.   

 

Smartphone - En smartphone är en modern mobiltelefon som är en kombination av en telefon 

och en dator. En smartphone har fler möjligheter än att ringa och skicka sms. Smartphones har 

tillgång till internet vilket innebär att ägaren kan maila, använda appar, besöka internetsidor 

och så vidare. Smartphones har inga knappar utan en touchskärm. 

 

Sociala nätverk - Sociala nätverk är ett samlingsord för webbplatser och mobilapplikationer 

vars syfte är att få individer att interagera. Med andra ord är sociala nätverk samlingsplatser 

för individer och interaktion mellan dem sker via mobiltelefon eller dator.   
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Bild 1: Bilden visar hur bildflödet  

ser ut på Instagram     

 

  

 
Bild 2: Bilden visar hur sidan “Följer”  

ser ut för användaren. Där användaren  

tar del av sina Instagramföljares ”likes”. 
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Bild 3: Bilden visar Instagrams 

“nyhets”flöde. Där Instagramföljaren 

får notiser om nya följare, kommentarer 

 och ”likes”. 

 

 

2. Tidigare forskning 
Ämnesområdet vi valt att arbeta med är relativt nytt, det finns inte mycket underlag till 

tidigare forskning om just fenomenet Instagram. Därför har vi valt att i största del utgå från 

studier gjorda på andra liknande sociala nätverk. För att skapa förståelse och underlag hur 

individen agerar och interagerar med varandra i det virtuella rummet.  

 

År 2012 utfördes Sweden’s largest Facebook study, vid Göteborgs universitet.  Studiens syfte 

var att undersöka användandet av Facebook och även se om Facebook användandet kan leda 

till psykologiska konsekvenser, så som låg självkänsla och sämre välmående. Studiens 

material samlades in genom ett utskick av enkäter till över 1000 personer i Sverige i åldrarna 

14-73 år. Frågorna som ställdes i enkäten åsyftade att undersöka hur individerna upplevde sitt 

Facebook användande kopplat till välmående, till exempel om man känner sig glad eller 

ledsen. Enkätstudien behandlade även frågor som rörde social jämförelse det vill säga om 

individerna jämförde sig själva med sina Facebookvänner. I studien framkom att användarna 

lägger ut det positiva och roliga om sig själva medan det mer vardagliga och lite trista inte 
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kommer fram. Man skapar sin egen profil utifrån hur man vill framstå, vilket inte alltid 

speglar som det är. Resultatet visade att de Facebookanvändare som lägger ned mycket tid på 

Facebook lättare jämför sig själva med andra individer på Facebook. De är i sin tur mindre 

välmående, det vill säga olyckligare, än de som inte gör jämförelser. Vidare konstaterades att 

individer som konstant exponeras och jämför sig med andra människors ”visade goda 

självkänsla”, utan att egentligen kunna se de andra Facebook användarnas inre tillstånd, har 

lägre självkänsla än övriga (Andén m.fl. 2012). 

 

Self-Presentation 2.0: Narcissism and Self-Esteem on Facebook av Soraya Mehdizadeh 

(2010) är en psykologisk undersökning vid York University i Kanada. Mehdizadeh menar att 

socialt nätverkande ger helt nya arenor för människor att presentera sig själva. I enkätstudien 

undersöktes hur självkänsla och narcissism yttrar sig på Facebook genom användarnas 

presentationer av sig själva. I undersökningen deltog 100 studenter, 50 kvinnor och 50 män. 

Studien visade att individer med lägre självkänsla och högre narcissistiska drag går in fler 

gånger per dag på Facebook och tillbringar längre tid per tillfälle där.  Mehdizadeh (2010) 

fann också att individer med högre narcissistiska drag strävar efter att presentera sitt liv på ett 

förskönande sätt. Resultatet visade också vissa genusskillnader i hur presentationerna skrivs 

på Facebook, män använder texten till mer förskönande kommentarer kring sig själva medan 

kvinnor använder bilderna till detsamma. 

 

Hui-Tzu Chou och Nicholas Edge (2012) utförde en studie i syfte att undersöka individer som 

är mycket aktiva på Facebook. Facebook är ett av de mest populära sociala nätverken hos 

universitetsstudenter,  skriver Chou och Edges i artikeln They Are Happier and Having Better 

Lives than I Am: The Impact of Using Facebook on Perceptions of Others’ Lives. Chou och 

Edge menar att detta sociala nätverk har blivit en plattform för vissa människor att kunna 

kontrollera andras intryck av sig själva. Detta leder i sin tur till att vissa individer väljer att 

presentera sig själva på ett förskönat sätt på sina Facebookprofiler som inte stämmer överens 

med verkligheten. 

 

Chou och Edges studie undersöker hur självbilden påverkas hos aktiva Facebookanvändare 

som exponeras för sina Facebookvänners förskönade profiler. Resultatet visar att aktiva 

Facebookanvändare kan lätt få sämre självkänsla och en uppfattning om att andra individer på 

Facebook lever bättre liv än vad individen själv gör. De förskönade Facebookprofilerna 

uppfattas som verkliga i granskarens ögon. Resultatet av studien gick i linje med Chou och 
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Edges hypotes om att ett intensivt Facebook användande stärker användarens uppfattning om 

att andra människor är lyckligare och individer anser att livet är orättvist. 

 

År 2008 utfördes en studie om hur smartphones kan motivera till träning GymSkill, A 

Personal Trainer for Physical Exercises. Andreas Möller, Luis Roalter, Stefan Diewald, 

Johannes Scherr och Matthias Kranz utvecklade en applikation vid namnet Gymskill. Denna 

app skulle fungera som motivationskälla till träning för smartphone användare. Applikationen 

avsåg att ha samma funktion som en personlig tränare, vilken smartphone användaren kunde 

ha med sig på sitt träningspass. För att se om träningsmotivationen hos användaren 

påverkades genomfördes en fallstudie. Studiens resultat visade att applikationen motiverade 

användarna på både kort och lång sikt. Det som gav användarna mest motivation var att de 

kunde se sina framsteg. En annan viktig del i den goda motivationen var att användaren fick 

hjälp med utförandet av övningar som effektiviserade träningen (Möller m.fl. 2008). 

 

Mari Ryssts (2010) studie Healthism and looking good: Body ideals and body practices in 

Norway undersökte hur individers syn på kroppsideal påverkas genom media och tidningar. 

Fokus ligger på hur tidningar framställer kroppsideal genom exempelvis träning och diettips 

och hur individer som läser tidningarna påverkas av detta. Det utfördes 20 kvalitativa 

intervjuer med elva kvinnor och nio män. De frågor som ställdes till informanterna rörde 

deras uppfattningar kring hur de såg på kroppsideal. Studien undersökte även fyra olika 

tidningar som fokuserar på en hälsosam livsstil. Tidningarnas syn på kroppsideal var relevant 

för studien i syfte att undersöka om informanterna och tidningarna hade samma uppfattning 

om hur den perfekta kroppen ser ut. Studiens resultat visade att individer blir påverkade av 

tidningarnas kroppsideal då majoriteten av männen och kvinnorna hade samma uppfattning 

som tidningarna kring hur kroppen bör se ut. Resultatet visar även att majoriteten av 

informanterna upplever ett missnöje över den egna kroppen. Rysst menar att det kroppsideal 

som tidningarna framställer skapar ett illabefinnande hos många individer, framförallt hos 

kvinnor. Detta är ett socialt problem genom att individer sätter press och förväntningar på sig 

själv. En press som bygger på tidningars uppfattning kring kroppsideal (Rysst, 2010). 

 

2.2 Sammanfattning av tidigare forskning 

Genom en sökning i olika databaser hittades fem tidigare forskningsstudier som berör det 

ämne som den föreliggande studien ska undersöka. Tre av dessa studier syftar till att 
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undersöka det sociala nätverket Facebook och hur Facebookanvändandet påverkar individens 

självkänsla. Den fjärde studien undersöker en applikation för smartphones som syftar till att 

motivera dess användare till träning. Den sista studien syftar till att undersöka hur individens 

syn på kroppsideal påverkas av media.  

 

Utifrån denna redovisning kan det konstateras att det finns kunskapsluckor kring ämnet om 

följare på Instagram, vilket kan bero på att Instagram är ett relativt nytt fenomen och att det 

hittills inte har utförts någon forskning om Instagrams påverkan. 

3. Teori 

3.1 Påverkan 

Hogg och Vaughan (2002) definierar socialpsykologi som vetenskapen kring hur individens 

känslor, handlingar och tankar påverkas av andra individer i omgivningen. De talar då om 

social påverkan. Individen tar efter attityder och handlingar från individer i sin omgivning för 

att kunna uppfylla samhället krav och normer (Hogg&Vaughan, 2002:3,237). John C. Turner 

(1991) menar att social påverkan likt Hogg och Vaughan handlar om att individer blir 

influerande av sin omgivning gällande känslor, attityder och beteende. Turner beskriver att 

allt i grunden inom påverkan handlar om likheter och skillnader för sociala normer. Påverkan 

är relaterat till processer där individer antingen delar samma känslor eller är oeniga gällande 

vad som anses som ett passande beteende. Därför väljer individer att efterlikna de i sin 

omgivning för att passa in i de normer som råder (Turner, 1991:2).  Myers skriver om social 

påverkan i sin bok Exploring Social psychology (2000). Myers menar likt Hogg & Vaughan 

och Turner att individen påverkas konstant av andra individer i sin omgivning, det är en 

ständig process som pågår genom hela livet. Människan är oftast inte medveten om denna 

påverkan, det är en naturlig undermedveten process. Människan kopplar bort de egna 

känslorna och låter social påverkan styra beteenden och tankar. Känslor och identiteter 

förändras inte bara av sig självt, utan den sociala påverkan förstärker dem. Myers menar att 

den sociala påverkan framförallt sker genom verbal kommunikation men även genom 

ickeverbal kommunikation så som kroppsspråk, gester, bilder etc. (Myers, 2000). 

 

Robert B. Cialdini (2000) talar om påverkan och hur individer blir påverkade av sin 

omgivning. Genom att förklara hur individer påverkas av sin omgivning förklarar Cialdini 

begreppet sociala bevis. Begreppet sociala bevis är viktigt gällande förståelse om individers 
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påverkan av varandra.  Sociala bevis sker genom att individer granskar varandra för att kunna 

avgöra vad som är rätt och vad som är fel. På så vis tar individer efter beteenden och 

handlingar av varandra (Cialdini 2000:118,119). Sociala bevis är mer påtagliga under två 

typer av omständigheter. Den ena är osäkerhet. Osäkra individer tenderar till att söka sig till 

de sociala bevisen för att på så vis inte behöva fatta egna beslut. Med hjälp av individer i 

omgivningen underlättas det egna tänkandet och beslutstaganden (Cialdini 2000:130). Den 

andra omständigheten är individer som känner likhet till varandra. När en individ upplever 

likhet hos en annan individ är det lättare att efterlikna denna person (Cialdini 2000:138–140). 

 

3.2 Motivation 

Motivation definieras som det driv som ger individen kraft till att utföra olika typer av 

handlingar och beteenden. Motivation förklarar inte beteenden som sker utan det är själva 

intentionen bakom individens beteenden (Söderfjäll 2012:13-14). För att kunna förstå och 

förklara motivationens kärna måste det finnas förståelse till individens grundläggande 

mänskliga behov (Söderfjäll 2012:64). Tre av dessa behov som är betydelsefulla för 

individens motivation är behovet av samhörighet, kompetens och autonomi. Det är 

betydelsefullt för individen att känna samhörighet till andra individer. Detta ger individen en 

känsla av trygghet och högre egenvärde. Men här spelar behovet av kompetens stor roll. 

Individen vill känna sig kompetent för sig själv och andra individer i omgivningen. Det ger 

individen motivation och drivkraft till att klara av olika typer av utmaningar i vardagen. Vad 

som anses ge kompetens är olika beroende på vilken grupp och vilket sammanhang individen 

befinner sig i. Känslor av inkompetens leder till att individen blir passiv. Det tredje behovet är 

behovet av autonomi, individens behov av att kunna nyttja den egna viljan. Om individen inte 

känner autonomi blir individen pressad och känner sig tvungen att uppfylla de krav 

omgivningen ställer, vilket i sin tur leder till försämrad motivation och prestation (Söderfjäll 

2012:65,70).  

 

Antti Eskola (1971) talar även om motivationens ursprung och individens behov. Eskola 

menar likt Söderfjäll att individens drifter och behov är en förklaring till motivationen. 

Individen strävar konstant efter att passa in i samhällets normer för att på så vis bli uppskattad 

av andra individer i omgivningen. En individ som anpassar sig efter de rådande normerna 

anses som normal och på så vis skapas känslor av tillfredsställelse inom individen. Detta ger 

individen motivation till att bli en bättre individ i andras ögon (Eskola, 1971:66). Det både 
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Söderfjäll och Eskola menar är att individers motivation bygger på andra individer runt 

omkring oss. Söderfjäll menar att individen har ett behov av att känna sig samhörig och 

kompentent bland andra individer. Eskola menar att individen motiveras till att passa in i 

samhällets normer.  

 

3.3 Attityd 

Attityder är ett socialt fenomen som kan förklaras som individens inställningar och känslor 

kring objekt, personer eller frågor. Attityder är socialt konstruerade och bildas genom olika 

processer av inlärning. De kan både vara positiva eller negativa men kan även förändras 

(Helkama, Myllyniemi, Liebkind 2000: 161). Richard E. Petty och John T. Cacioppo (1986) 

beskriver hur individen konstant strävar efter att ha korrekta attityder så att de ska kunna leva 

upp till dem. Individen vill bli uppfattad av andra som en korrekt samhällsmedlem och på så 

vis skapas det motivation till kontinuerlig attitydförändring (Petty Cacioppo 1986:127). 

 

Bosse Angelöw och Thom Johnsson (1990:173) förklarar attitydförändringarnas process 

genom att det är en sändare och en mottagare kommunicerar med varandra i ett socialt 

sammanhang. Det är sändaren som påverkar mottagaren och dess attityd genom olika attribut. 

Sändaren måste väcka ett starkt förtroende hos mottagaren för att bli trovärdig.  Desto starkare 

sändarens budskap är desto lättare övertalas mottagaren (Angelöw och Jonsson 1990:173).  

 

Sändarens effekt beror på hur mottagaren bearbetar den. Petty och Cacioppo (1986) förklarar 

attitydförändringars process utifrån modellen Elaboration likelihood model (ELM). När 

sändarens budskap bearbetas (elaboreras) hos mottagaren väcks funderingar om hur 

budskapets innehåll motiverar mottagaren. När budskapet anses som motiverande och 

övertygande hos mottagaren bearbetas materialet på ett djupare plan och på så vis skapas en 

attitydförändring hos mottagaren. (Petty Cacioppo 1986:129) När sändarens budskap 

bearbetas på ett ytligare plan och är mindre trovärdigt skapas det en bumerangeffekt, vilket 

innebär att mottagaren förändrar sina attityder till det motsatta, dvs tvärtom mot det budskap 

sändaren vill få fram (Helkama, Myllyniemi, Liebkind 2000: 174-176).         

 

3.4 Kroppsnormer och social prestige 

Rollo May (1950) menar att social prestige och konkurrensinställning spelar en stor roll för 

individens ångestkänslor och självbedömning. Det är framgång i jämförelse med andra 
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individer som ger individen stärkt självkänsla och social prestige. I och med detta kan 

individen bedöma sig själv och bli bedömd av andra utifrån konkurrensframgången och på så 

vis känna av social duglighet. Alla faror som kan hota denna konkurrensframgång framkallar 

ångest hos individen. Farorna hotar individens personliga värde och prestige. Misslyckande i 

den sociala prestigen leder till ångest hos individen (May,1950:153). Farorna kan förklaras 

som rädslan att inte passa in i det normer som råder i samhället. Individen strävar efter att 

passa in och oftast tar det sig i uttryck med hjälp av kroppen.  

 

[...]individual competitive success is both the dominant 

goal in our culture and the most pervasive occasion 

for anxiety. (May, 1950:153) 

 

Vilka faktorer som ger individen social prestige är olika beroende på kultur. Kulturen 

förändras med tiden och på så vis förändras även individers värderingar på vad som ger social 

prestige (May, 1950:153).  

 

Zygmunt Bauman (2001) talar om kroppsnormer kopplat till skam. Likt Mays tankar om 

social prestige tar Bauman upp väsentliga faktorer om hur individen använder sig själv som 

verktyg för att passa in i samhällets normer. Vad som kan göras och vad som bör göras med 

den egna kroppen. Vad som kan göras beror på den mänskliga makten, om det är uppnåeligt, 

till exempel kan individer påverka sin kroppsbredd men kan inte påverka sin längd. Vad som 

bör göras bestämmer normen till exempel hur kroppen ska se ut. Bauman menar att individen 

bör konstant förändra sin kroppsform utefter det kroppsnormen begär. Det tyder på kontroll. 

Individer som inte har kontroll eller ansvarar för den egna kroppsvikten bör känna skam 

(Bauman 2001:175). På liknande vis som Bauman förklarar hur skam uppkommer beskriver 

May (1950) hur ångest uppstår hos individen. När individen inte uppnår de mål och normer 

som samhället kräver, uppstår känslor av skam och ångest. Rollo May (1950) beskriver ångest 

och dess natur i boken The meaning of anxiety. Ångest är en diffus känsla som skapas hos 

individen och är ett hot som attackerar individens självkänsla och personlighet. Hotet 

uppkommer genom faror och det som är utmärkande för ångest är en känsla av osäkerhet och 

hjälplöshet inför denna fara (May, 1950:190). Hotet kan riktas mot individens personliga 

essens. Det kan även riktas mot andra betydelsefulla värden som individen jämställer med sin 

existens, så som relationer och framgång. Det går att sätta likhetstecken mellan vad individen 



14 
 

tycker om sig själv och vad andra i individens omgivning anser. På så vis är omgivningens 

uppfattning viktig för individens självkänsla och personlighet. Omgivningen har där med en 

inverkan på individens ångestkänslor. 

 

Anxiety is the apprehension cued off by a threat to some 

value which  the individual holds essential to his existence 

as a personality. (May, 1950:191)  

4. Metod 

4.1. Forskningsansats                 

I detta avsnitt beskrivs valet av metod för studien och för datainsamlingen. Datainsamling kan 

ske antingen genom kvalitativa eller kvantitativa metoder. Metoderna skiljer sig mycket ifrån 

varandra och är i stort sett lämpade för olika typer av studier (Aspers, 2011:107). Eftersom 

denna studie avser att undersöka och få tillgång till en djupare förståelse för individers egna 

erfarenheter av det undersökta fenomenet kommer studiens insamling av data att ske genom 

en kvalitativ ansats (Trost, 2005:14). Även om den kvalitativa intervjumetoden har kritiserats 

för att vara alltför idealistisk och individualiserad, det vill säga att den fokuserar i alltför hög 

grad på enskilda personers åsikter och negligerar sociala och materiella strukturer och 

ramvillkor (Repstad 2007:21). Så är det ändå den metod vi anser kommer ge oss mest 

innehållsrikt material till studien till skillnad som vi använt oss av en kvantitativ metod. Vi 

vill ta del av informanternas enskilda tankar och förståelse om ämnet för att själva kunna 

skapa en förståelse av vår empiri och utifrån det kunna analysera det vidare i vår studie.  

Forskningsansatsen för studien ligger i att fokusera på hur individen tänker och agerar. För att 

få tillgång till individens erfarenhet och synsätt kommer studiens datainsamling bestå av 

kvalitativa intervjuer. 

Meningen med kvalitativa intervjuer är att få reda på respondentens information och inte att 

sätta ord i munnen på respondenten.  Patton (2002:341) menar att de som observerar inte 

undersöker allting som sker, det finns mycket vi missar från tidigare situationer och 

handlingar. Genom kvalitativa intervjuer kan vi fråga och få svar men måste alltid ha i åtanke 

att det är respondentens världsbild och inte den generella världsbilden (Patton, 2002:341). 

Aspers (2011:140) menar att intervjuer kan definieras som en samtalsrelation där forskaren 

försöker att förstå den eller dem som hon samtalar med. 
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Intervjuns upplägg är baserat på riktlinjerna för en semistrukturerad intervju. En 

semistrukturerad intervju innebär att det finns ett antal tydligt angivna frågor som kommer att 

ställas till alla intervjupersoner. En sådan typ av intervju tillåter forskaren att kunna följa upp 

de svar som intervjupersonen ger, det vill säga att det kan ge utrymme för en fråga -

svarsdialog (Aspers, 2011:141). 

 

4.2 Tillvägagångssätt 

Insamling av empiriska data för den här studien har skett genom kvalitativa intervjuer.  

Intervjuguiden består av tolv frågor som är uttänkta att täcka de områden som ska ge 

information till studien, se bilaga 1. Intervjuguiden är indelad i fyra grupper som i sin tur 

representerar varsitt tema. Dessa fyra teman är skapade utifrån studien teoretiska ram. För att 

underlätta för informanten att förstå frågorna är intervjuguiden konstruerad på ett sådant sätt, 

att i början av intervjun ställs allmänna frågor som uppvärmning samtidigt som kontakt 

skapas med intervjupersonen. Ett gott samspel med intervjupersonen underlättar intervjun för 

båda parter. Sedan går intervjun in på djupet för att nå själva syftet med studien, att få in den 

information som är kopplad till studiens syfte och frågeställningar.  Avslutningsvis ställdes 

följdfrågor till intervjupersonen utifrån dennes tidigare svar, för att kunna sammanfatta och 

säkra att båda parter har förstått varandra under intervjun. 

Samtliga intervjuer med informanterna är samtalsintervjuer. De har spelats in med 

intervjupersonens godkännande. Intervjuerna spelades in med hjälp av en smartphone för att 

senare kunna transkribera så ordagrant som möjligt. 

4.3 Urval 

Vi utgick från strategiskt urval, vilket innebär att de utvalda informanterna till studien har 

kunskaper och erfarenheter kring studiens ämnesområde. I detta fall sökte vi efter informanter 

som följer eller har följt träningsinspirationskonton på Instagram. Strategiskt urval är en 

fördelaktig metod vid kvalitativa studier för att få en djupare förståelse av ämnet (Trost, 

2005:119). 

På Instagram är det synligt för andra individer vilka konton en användare följer, vilket 

underlättade för oss att finna informanter till studien. Urvalet till studien gjordes på följande 

sätt: 
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Vi granskade först våra egna Instagramkonton och tittade på nyhetsflödet, där man kan se 

vilka bilder de personerna vi följer har gillat. Därefter gick vi vidare via gillamarkeringar för 

att hitta följare av träningsinspirationskonton. Vi fann två bekanta vänner som vi kontaktade 

via telefon. De två informanterna gick med på att bli intervjuade. Resterande informanter fann 

vi via snöbollsmetoden (Patton, 2002:237). Det innebär att vi frågade våra två första 

informanter om de kunde rekommendera fler personer som kunde delta i vår studie. De två 

första informanterna rekommenderade sex personer som skulle vara lämpliga för vår studie. 

Vi kontaktade dessa personer via mail där vi skickade vårt missivbrev (se bilaga 2). Fyra av 

de sex kontaktade informanterna svarade på missivbrevet och ville delta i studien. 

Sammanlagt deltog sex informanter i studien. Samtliga informanter är kvinnor, mellan 20-25 

år gamla. 

 

4.4 Analysmetod 

Analysmetoden är baserad på kodningen av materialet. I den här studien användes den 

deduktiva kodningen, dvs. att kodningsschemat skapades utifrån studiens teoretiska teman.  

Dessa teman var påverkan, motivation, attityd och känslor. Materialet bearbetades stycke för 

stycke, en form av deduktiv kodning enligt Aspers (2011:160) för att hitta eventuell 

överensstämmelse med de valda koderna. Med hjälp av att färglägga och understrykning av 

textstycken i materialet, Aspers (2011:160) marginalmetoden, kunde materialet i 

undersökningen märkas och sorteras ut enligt kodningen av materialet, det vill säga att de 

valda teoretiska begreppen översätts till koder. De teoretiska begreppen är således: påverkan, 

motivation, attityd och social prestige. Varje kod representerades av en färg som sedan 

markerades och fördes in i ett kodningsschema. När det gäller koden ”påverkan” fanns i 

studien olika underkategorier så som positiv/negativ påverkan samt medveten/omedveten 

påverkan. Mer om detta framkommer under analysen och redovisas i resultatet.   

 

4.5 Validitet och Reliabilitet 

Validitet handlar om att använda sig av rätt verktyg vid insamling av information. För att 

uppnå hög validitet i en forskningsstudie så måste rätt information samlas in. Detta blir en 

viktig del för vår forskningsstudie. Eftersom vår metod grundar sig i kvalitativa intervjuer, 

måste vi säkerställa att vi lyckats med att ställa de frågor som kommer kunna bidra med 
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omfattande och relevant information, som är nödvändig för att validiteten för studien ska bli 

hög. Vi eftersträvar att få så hög validitet som möjligt i studien. 

Reliabilitet står för hur pålitlig informationen som samlas in är. Reliabiliteten avser således att 

redogöra för hur säkert forskaren kan uppnå identiska resultat med det mätinstrument hon 

använder. Hög validitet innebär, i sin tur, att forskningen mäter det som avses mätas (Esaisson 

m.fl., 2012:57). 

Eftersom denna forskningsstudie utgår från informanternas subjektiva upplevelser och tankar 

är reliabilitetsaspekten låg då informanternas svar och känslor inte kan typiseras. Validiteten 

är aktuell i denna studie då informanterna upplevelser och erfarenheter har spelats in och 

sedan transkriberats ordagrant från informanternas svar.  

 

4.6 Etiska överväganden 

Studien har utgått från vetenskapsrådets riktlinjer för humaniora och samhällsvetenskap. 

Vetenskapsrådets och dess fyra grundläggande individskyddskrav kan konkretiseras i fyra 

allmänna huvudkrav på forskningen. Dessa fyra riktlinjer är; informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002:6). 

Även om studien inte behandlar vad som kan anses vara ett känsligt ämne är det ändå en 

nödvändighet att följa de grundläggande individskyddskraven. För att kunna uppfylla de fyra 

kraven har först ett missivbrev, se bilaga 2, skickats ut till informanterna innan intervjun. 

Missivbrevet informerade om vad intervjun skulle behandla samt avsikten med den men 

också att intervjun är frivillig och kan avbrytas när som helst under intervjuns gång. Detta 

inkluderar därmed informationskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. För det sista 

kravet, konfidentialitetskravet ska inget material som insamlats från intervjuerna kunna 

kopplas tillbaka till informanterna. Därför uppges fiktiva namn istället för informanterna 

riktiga namn i redogörelsen av resultatet och citaten.  

5. Resultat  

5.1 Påverkan 

Genom att aktivt välja att följa träningsinspirationskonton är det ett medvetet val av påverkan 

för individen. Det är den form av påverkan som informanterna är ute efter och förväntar sig, 

när de väljer att följa träningsinspirationskonton. 
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Delar av resultatet visar även att informanterna blir påverkade på ett omedvetet sätt, till 

exempel sa en av informanterna nej på en direkt fråga om hon kände sig påverkad av att vara 

följare men längre fram i intervjun framgick det klart att hon ändrat beteendemönster efter att 

ha följt konton om träning genom att hon hade börjat träna mer och även tagit efter rörelser 

och övningar. Det framgick också att vissa informanter känt ett behov av att träna mer efter att 

de börjat följa träningsinspirationskonton trots att dessa informanter uttryckte att de tränade 

och rörde på sig tillräckligt mycket. Ändå svarade informanterna att de borde träna mer efter 

att de börjat följa träningsinspirationskonton på Instagram. Resultatet visar även att behovet 

av att träna då man ständigt exponeras för bilderna på Instagram, inte påverkade till träning 

särskilt mycket. Detta är en del av informationen i vardagen som man översköljs med. 

Överlag visar resultatet att påverkan från träningsinspirationskonton innebar att bli inspirerad 

av dessa genom att ta del av träningstips, hälsosam mat och livsstil. Att följa Instagramkonton 

med fokus på en hälsosam livsstil anses som något positivt för vissa informanter. 

 

I resultatet framkommer även en negativ aspekt på hur informanterna påverkas. Informanterna 

menar att individen i grunden bör ha en bra självkänsla för att kunna följa 

träningsinspirationskonton och menar att personer med dålig självkänsla riskerar att jämföra 

sig själva med bilderna och på så vis kan ångestkänslor framkallas. Trots att informanterna 

inte anser sig bli påverkade negativt visar analysen att den negativa påverkan kan ha en effekt 

på individen, gällande individens syn på sin egen träning: 

 

Jag mådde bara sämre och jag tränade av fel anledningar,  

tidigare tränade jag för att det kändes kul och var skönt  

efteråt men att se alla de här resultaten som fitnessmänniskorna  

lägger upp, blir det en tävling istället för att det är något som  

jag gör för mig själv (Informant 3). 

 

Genom att ständigt exponeras för träningsinspirationsbilder bidrar det till att informanterna 

kan känna sig uppgivna och sämre på grund av att de jämför sin egen träning med den träning 

som framställs på bilderna. Vissa informanter uppger att de får en negativ känsla av att 

ständigt bli påminda om andras träning och att det förändrar synen på den egna träningen. 
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5.2 Motivation 

Resultatet visar tydligt på att den största anledning till varför samtliga informanter från början 

valt att följa träningsinspirationskonton, är att de ansåg att Instagram skulle agera som en 

källa att hämta kraft och motivation från.  Det tycks vara betydelsefullt för informanterna att 

följa olika träningsinspirationskonton för att bli motiverade och få inspiration till en egen 

hälsosam livsstil. Informanterna väljer att följa Instagramkonton för att ta del av träningstips, 

mattips och inspirationsbilder på vältränade kroppar. Detta ger dem vilja och kraft att kämpa 

mot uppsatta mål som informanterna har, t ex att få ”sexpack”–vältränad mage eller snygga 

ben.  Det är den form av motivation som informanterna är ute efter och förväntar sig det när 

de väljer att följa träningsinspirationskonton, vilket följande citat är exempel på: 

 

[...]det skulle få mig att börja träna och känna mig jättehurtig 

och att jag skulle få en spark i baken.  (Informant 1)     

                   

[…]fan vad nice, det där kan jag också få om jag vill, men 

det är lite som en sporre för mig. (informant 1) 

 

Resultatet indikerar på att informanterna har känt sig motiverade till att testa nya 

träningsformer och maträtter sedan de valt att följa inspirationskonton. Resultatet visar att 

bilder på vältränade kroppar och olika träningsformer har fått informanterna att känna sig mer 

motiverade över att börja leva ett mer hälsosamt liv. 

 

[…] Jag tror jag blir lättare inspirerad. […]En som jag följer, jag 

brukar göra hennes pass som hon lägger upp. (Informant 2) 

 

Ibland känner jag att jag kanske vill prova deras träningstyper. 

(Informant 5) 

 

Så lägger de ju ut goda matgrejer, då blir man peppad på allt gott 

och nyttigt. (Informant 2) 

 

Resultat visar att ett flertal informanter blev väldigt motiverade och inspirerade av att se nya 

träningsformer, för att sedan testa att applicera dessa träningsformer i sin egen träning. 
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Överlag visar resultatet att den största faktorn till motivationsskapande kommer från bilderna 

på snygga vältränade kroppar. Informanterna inspireras av bilderna i hopp att kunna 

eftersträva liknande kroppar. De flesta informanter kände att bilderna verkligen inspirerade 

dem. Merparten av informanterna kände behovet av att träna mer efter att ha tagit del av 

bilderna på Instagram. 

 

Det är väl så att jag ser de här snygga kropparna och jag vill se ut 

som dem. […]Idag rör jag på mig tillräckligt. Jag gjorde inte det 

förut. Så det är verkligen nu på senaste halvåret då jag börjat träna 

väldigt mycket.1-4 ggr/veckan.  Tanken av att jag borde träna, jag kunde 

bli inspirerad och gick oftast till gymmet. (Informant 4) 

 

Jag blir motiverad av att se hur fit man kan bli. Eller hur snyggt det är att 

de ser ut på det viset. Sen kan jag ändå förstå att det där ändå inte kommer 

vara jag. Men på något sätt blir man ändå inspirerad. Det finns många bilder 

på ”transformation”. Det motiverar, att man faktiskt förstår att man kan ändra 

sin kropp genom träning och se ut så. (Informant 5) 

 

5.3 Attityd 

I resultatet framkom det att informanterna anser att en vältränad kropp är det nya 

kroppsidealet och att det är en trend. Resultat visar att det finns en tydlig inställning hos 

informanterna kring samhällets kroppsideal. Informanterna upplevde att den pågående 

kroppstrenden i samhället är förändrad. De menar att tidigare låg normen i samhället att 

endast vara smal och nästintill ohälsosam, men att normen som finns nu är att vara smal men 

samtidigt hälsosam.  Individen ska se hälsosam och frisk ut med hjälp av hård träning och 

hälsosam mat. Individen känner att träning står i fokus för ett smalt kroppsideal.  

Det smala kroppsidealet är inte längre det individen stävar efter, nu är det istället muskler och 

en hälsosam kropp som är den nya normen, vilket följande citat uttrycker: 

 

[…]dieter och träning. Det har blivit så stort nu och det  

är det nya intelligenstestet, man ska vara duktig på något  

och nu är det träning som gäller. (Informant 3) 

 

Det känns som folk tävlar om vem som är hurtigast och vem  

som är liksom mest hälsosam och ja… alltså de lägger ut bilder  
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på deras springskor än en utebild. Det har blivit värsta trenden.  

(Informant 1) 

 

Jag har börjat fokusera mer på muskler. Förut var det mer att jag  

sprang för att bränna fett men nu vill man bygga muskler för att  

det är snyggt typ. [...]Ja alltså mycket fitness nu… och jag tycker  

det är mer positivt nu än förut när det var det smala idealet.  

(Informant 2) 

 

[…]man vill ju inte vara fet såklart, jag tränar ju för att se bättre ut.  

(Informant 3) 

 

Intervjusvaren visar att en vältränad kropp är något som informanterna strävar efter kopplat 

till det kroppsideal som råder just nu. För att uppnå idealkroppen sätter informanterna upp mål 

för både kost och träning i syfte att uppnå idealkroppen. Några informanter tog till sig de 

övningar och tips som träningsinspirationskonton delade med sig av. Samtidigt som resultatet 

visade att andra informanter inte klarade av att uppfylla målen. När målen inte uppnåtts 

skapas missnöje och ångest hos informanterna. När de blir påminda om sina misslyckade mål, 

genom att exponeras för bilderna från träningsinspirationskonton, skapas mer ångest hos 

individen. Resultat visar ytterligare en effekt av misslyckande. Att inte nå uppsatta mål  

resulterade i att vissa av informanterna slutade följa träningsinspirationskonton. 

 

Jag mådde bara sämre av dem! Därför att jag mådde bara sämre och  

tränade av fel anledningar för jag har alltid tränat jättemycket, eller  

inte jättemycket men lagom. [...]Jag gjorde det för deras skull och inte  

för min skull. Så slutade jag följa dem (Informant 3). 

 

5.4 Känslor 

Delar av resultatet visar att informanterna ansåg att träning var något positivt som bidrog till 

känslor av glädje. Så länge träningen utfördes. Men den mest markanta och uttalande känslan 

informanterna tog upp var ångest. Känslan av ångest framkallades hos informanterna genom 

att de valt att följa träningsinspirationskonton. Ångest beskrivs olika beroende på om ångest 

är något som uppstår hos informanterna eller om informanterna anser att ångest endast uppstår 

hos andra individer som följer träningsinspirationskonton. 
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Informanterna kan relatera till ångest i relation till bilderna på träningsinspirationskonton och 

talar om hur ångesten kan uppstå hos andra individer och hos sig själv. När informanterna 

talar generellt om ångest menar de att de förstår att individer med låg självkänsla kan uppleva 

ångest i form av att individen sätter för hård press på sig själv. Individen tenderar att jämföra 

sin egen kropp med de vältränade kropparna som visas på Instagram. Informanterna menar 

även att de själva kan uppleva prestationsångest över att deras träning aldrig kommer att nå 

samma nivå som den träning som framställs på Instagrambilderna och framgår av citatet 

nedan: 

 

Ibland känner jag att lika bra som de kommer jag aldrig att  

bli. Då känner jag mig uppgiven. Opepp, jag kommer aldrig  

att stå på händer sådär exempelvis (Informant 6). 

 

Ytterligare ett fenomen framgår, nämligen att informanterna upplever ångest om planerad 

träning uteblir.  Till exempel sätter informanterna upp träningsmål i form av antal 

träningstillfällen per vecka och uppnås inte målet, uppkommer ångestkänslor. Bildflödet av 

träningsbilder på Instagram bidrar till känslor av ångest för att de inte har haft tid att träna så 

mycket som planerat. Ångesten upplevs även som prestationsångest. Informanterna jämför sin 

egen träning med träningsinspirationskontona och känner sig som lågpresterande för att de 

inte har haft tid att träna lika mycket som individerna på dessa konton gör och uttrycks som 

följer: 

 

När jag tränar känns det okej att se bilder. Men om jag exempelvis  

inte har tränat så mycket som jag önskat kan jag må dåligt när jag  

får bilder upptrycka i ansiktet. (Informant 1) 

 

Jag får bara ångest när jag ser nya bilder hela tiden och sånt när  

jag själv inte har gjort det.[…] Jag scrollar förbi bilderna fortare än  

vanligtvis… det är inte samma grej och sitta och kolla när jag själv  

inte har nått mitt mål.” ( Informant 5) 

 

De menar att vissa personer lättare tar till sig materialet utan att vara självkritiska. Att vissa 

individer inte reflekterar över vad som egentligen visas på bilderna och inte reflekterar över 

all tid och allt arbete som lagts ner hos de personer som lägger upp bilderna kan leda till att 

vissa individer jämför sin egen kropp med kropparna på bilderna utan att fundera över vilken 
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presentation som har utförts för att nå det resultatet som de själva inte har uppnått. Detta leder 

i sin tur till att de känner sig misslyckade. 

 

5.5 Summering av resultat 

Resultatet visar att individen söker efter motivation. De vill finna en viss typ av inspiration 

som ska leda till motivation för att orka förändra sina liv. Främsta anledningen till varför 

samtliga informanter valt att följa träningsinspirationskonton på sociala nätverk var för att bli 

inspirerade och motiverande på ett nytt sätt. Genom att se bilder på vältränade, hälsosamma 

kroppar ska de få motivation att ta tag i sin egen träning.  

 

Resultatet visar att individer som aktivt följer träningsinspirationskonton blir påverkade både 

medvetet och omedvetet. Individen är medvetet påverkad av träningsinspirationskonton 

genom att själv välja att aktivt följa och ta del av materialet. Individen har som mål att bli 

inspirerad och motiverad av bilderna för att själv upprätthålla en hälsosam livsstil. Resultatet  

visar också att det inte alltid är uppenbart för individen hur hon blir påverkad.  En omedveten 

påverkan sker angående omfattningen av träningen. Flera ansåg att de inte blir påverkade av 

träningsinspirationskonton, trots det kände individerna ett behov av att träna mer än vad de 

gjorde, efter att ha tagit del av det material som visats på träningsinspirationskonton. 

 

Resultatet visar också att ångest framkallas hos individen efter att ha exponerats för bilderna 

som visas på träningsinspirationskonton, genom att konstant jämföra sig själv med dessa 

bilder. Det resulterar i att individen känner sig misslyckad i jämförelse med det som visas på 

träningsinspirationskonton. Ångesten beskrevs som en form av uppgivenhet, missnöje och en 

känsla av prestationsångest. Känslan av ångest uppstod när personerna reflekterade över sin 

egen presentation och insåg att den egna träningen inte är i klass med andras presentationer 

och träning. 

 

Resultatet visar även att den vältränade kroppen är det nya kroppsidealet. Individen strävar 

efter den idealkroppen som visas på bilderna och vid misslyckande av att uppnå denna 

idealkropp skapas ångestkänslor hos individen 

. 
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6. Avslutande diskussion 
 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet av studien visade tydligt att informanterna blev påverkade av att följa 

inspirationskonton som syftar till att inspirera till träning. Det tyder på att informanterna 

upplevde både medveten och omedveten påverkan. Den medvetna påverkan uppstår genom 

att informanterna börjar följa dessa konton medvetet i syfte att bli motiverade till träning. 

Informanterna låter sig påverkas genom att inspireras och ta del av de träningstips bilderna 

delar med sig av. Detta kan ses som en medveten påverkan. Den omedvetna påverkan som 

visats i resultatet är att vissa informanter inte ansåg sig vara påverkade av inspirationskonton, 

trots att de tog del av och anammade de träningstips som visats på dessa Instagramkonton. 

Den övriga påverkan som analysen utmynnade i var att informanterna upplevde både positiv 

och negativ påverkan av Instagramkonton. Den upplevda positiva påverkan som resultatet 

visade var att vissa av studiens informanter ansåg att inspirationskonton gav dem kraft och 

motivation till att börja träna och leva hälsosamt. Den upplevda negativa påverkan som 

visades i resultatet var att träningsinspirationskonton skapade känslor av ångest och 

otillräcklighet hos individen. 

 

Ett annat sätt att se på påverkan och hur det uppstår hos individer är det som kännetecknas av 

sociala bevis. Cialdini förklarar att sociala bevis blir mer påtagligt vid två olika 

omständigheter - osäkerhet samt efterliknelse. Instagram agerar socialt bevis genom att det är 

ett väldigt populärt socialt nätverk. Bilder laddas upp, individer agerar och inspireras av 

varandra. Ju mer ”likes” och uppskattning bilder får ju mer blir det ett bevis på att personen 

följer strömmen och efterliknar de i ens omgivning. Efterliknelse är viktigt för individen 

eftersom hon oftast är osäker på hur hon ska agera. För att inte riskera att framstå som 

annorlunda eller missanpassad kommer hon att göra som de flesta i sin omgivning, för 

identifiering och meningskapande menar Cialdini. Individen får hjälp av sin omgivning, i 

detta fall Instagram, för att underlätta det egna tänkandet och besluttagandet. Då resultatet 

visade att informanterna ville återskapa de träningstips och mattips som delades på 

träningsinspirationskonton, indikerar det på att informanterna ansåg att det som delades på 

Instagram var det som var rätt.  
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Resultatet visar sammanfattningsvis att individen blir påverkad av Instagrams digitala 

bildflöde både medvetet, omedvetet, positivt och negativt att granska bilderna som 

träningsinspirationskonton lägger ut. Myers teoretiska begrepp social påverkan stämmer 

överens med studiens resultat. Social påverkan  sker inte bara via verbal fysisk kontakt vilket 

May även menar. Studiens resultat visade att individen blir generellt påverkad av att granska 

digitala bilder på Instagram. 

 

Informanternas svar visade att den största bidragande faktorn till varför informanterna sökt sig 

till inspirationskonton på Instagram, var att de ansåg att bilderna skulle motivera dem till att 

skapa en hälsosam livsstil. De kände ett behov av att finna motivation igenom att ta del av ett 

socialt nätverk, likt en gemenskap, där individer delar erfarenheter och inspiration med 

varandra och informanterna hoppas att själva bli inspirerade. De känner med andra ord ett 

behov av ta hjälp av en yttre faktor - något som ger dem motivation. Varför känslan uppstår 

av att hitta en yttre faktor som motivationskälla, kommer från något större än de själva.  I 

detta fall skapas normer och trender genom ett socialt nätverk.  Resultatet visar att Instagram, 

precis som i en vanlig face-to-face interaktion, skapar normer. Den kroppsnorm som råder på 

träningsinspirationskonton är att individen ska vara fysisk stark, vältränad och hälsosam. Det 

som individen egentligen vill uppnå, är att finna motivation till att lyckas passa in i samhället 

och dess normer.  

 

Kärnan till motivation, enligt Stefan Söderfjäll, är individens behov av samhörighet, 

kompetens och autonomi. Informanterna sökte motivation och drivkraft för att kunna leva upp 

till det kroppsideal som råder just för tillfället, en hälsosam kropp. Med andra ord försöker 

informanterna tillfredställa sina behov av samhörighet och kompetens. Individen vill känna 

sig samhörig och tillhöra gruppen vackra, vältrande och hälsosamma. Samtidigt som de kan 

visa sin kompetens att uppnå mål genom träning och hälsosam livsstil, bara genom att visa sitt 

yttre, sin kropp.  Detta kan även kopplas till Eskolas teori kring motivation. Individen strävar 

konstant efter att passa in i de normer och värderingar som råder för tillfället, vilket ger 

individen motivation att utföra handlingar i vardagen.   

 

Vad som skiljer informanterna ifrån varandra, är att efter de börjat följa 

träningsinspirationskonton valde de att ta olika riktningar. Några började träna och var relativt 

nöjda med sin livsstil, samtidigt som andra slutade följa inspirationskonton. Söderfjäll talar 
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om det tredje behovet vilket är behovet av autonomi. När individerna känner en för stor 

påverkan från bilderna kan känslan bli påträngande och motivationen minskar, då autonomin 

känns begränsad. Det kan förklara några av informanternas beslut om att inte slutföra sitt mål 

samt sluta följa inspirationskonton. Informanterna känner sig med andra ord tvingade till att 

skaffa sig den perfekta kroppen. Det är påverkan som kommer utifrån individens egen 

omgivning. Individen påverkas ständigt av sin omgivning för att passa in i samhällets normer 

likt Hogg och Vaughan teori kring normer. 

 

I föregående avsnitt diskuterades människans olika behov bidrar till individens motivation, 

där både Söderfjäll och Eskola menar att individen vill passa in i de normer som råder i 

samhället samt känna en känsla av kompentens. Petty och Cacioppo har en likvärdig synpunkt 

när dem talar om attityder. Individen strävar konstant efter att ha korrekta attityder för att 

kunna anses som en korrekt individ och därför förändras individens attityder konstant. I och 

med att informanterna sökte sig till dessa konton av egen vilja så kan det kopplas till att de var 

villiga till en attitydförändring. Vilket i det här fallet var att träning skulle ha en större och 

mer betydelsefull roll i deras liv.  

 

I resultatredovisningen indikerades det tydligt att informanterna upplevde en stark upplevelse 

av hur individen ska se ut och framställa sig. De menade att träningsinspirationskonton främst 

är till för att framhäva hur viktigt det är med en hälsosam livsstil. Informanterna upplevde att 

normen och attityden kring ämnet av en hälsosam livsstil, är att människan fortfarande ska 

vara smal.  Idealet har länge upplevts så, men skillnaden är att individen inte bara ska vara 

smal, utan fysisk stark, att den snygga och sunda kroppen är uppbyggd på mycket fysisk 

aktivitet i kombination med en väldigt hälsosam diet. Informanterna ansåg själva att de hade 

förändrat sin attityd angående träning och mat efter att börjat följa inspirationskonton. 

Resultat visar att informanterna kände att de velat fokusera mer på en starkare kropp med 

fokus på muskler. Individens inställning och generella attityd förändrades i takt med hur 

insatta de blev i ämnet. Detta visar, likt Baumans teori, att kroppsnormer förändras 

kontinuerligt och individen ska konstant sträva efter att uppnå de normer som råder för 

tillfället.  

 

De attitydförändringar som visats i resultatet kan förklaras med hur Angelöw och Jonsson 

förklarar processen som sker vid attitydförändringar.  Träningsinspirationskonton är i detta 
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fall sändaren och följaren är mottagaren. För att det ska ske en attitydförändring måste 

sändaren ge starkt förtroende till mottagaren för att bli trovärdig. Resultatet visade att somliga 

informanter började träna, vilket kan tyda på att de hade stort förtroende för sändarna på 

träningsinspirationskonton. 

 

Resultatet visade även att somliga informanter slutade följa träningsinspirationskonton. Vilket 

kan tyda på att informanterna inte fick tillräckligt stort förtroende. Utifrån Elaboration 

likelihood model bearbetar mottagaren den informationen som sändaren ger. Om sändarens 

budskap, i detta fall inspirationsbilderna, inte övertalar mottagaren så sker det en 

Bumerangeffekt. Detta innebär att mottagaren förändrar sina attityder till det motsatta mot 

sändarens buskap. Vilket i detta fall resulterade i att informanterna slutade följa kontona.  

 

Resultatet kopplades tidigare till Söderfjälls motivationsteori då förklaringen till att 

informanterna slutade följa kunde vara brist på autonomi det vill säga att de egna valen 

kändes begränsade, vilket i sin tur leder till försämrad motivation och prestation. Förklaringen 

till individernas val av att sluta följa kan vara antingen brist på autonomi eller 

bumerangeffekten. Ytterligare en förklaring kan vara en kombination av båda. 

Träningsspinrationsbilders budskap blir för påtagliga för informanterna, vilket leder till 

bristande känsla av autonomi, informanterna känner sig tvingade till att förändra sin kropp 

och det i sin tur leder till en bumerangeffekt.  

 

Studiens resultat visade att träningsinspirationskonton skapar känslor av ångest hos 

informanterna. Dessa känslor uppstår när planerad träning uteblir. Informanterna förklarar 

ångestkänslorna som prestationsångest. Detta går i linje med Mays teori kring ångest och 

social prestige samt Baumans teori om kroppsnormer och skam. Informanterna anser att de 

inte kan leva upp till de kroppsnormer träningsinspirationskontona presenterar. Informanterna 

anser att en vältränad kropp är något individen ska sträva efter, det är något som ger individen 

social prestige vilket i sin tur ger individen känslor av social duglighet. Men när individen 

misslyckas med att uppnå social prestige skapas ångestkänslor hos individen likt Mays teori. 

Detta kan även kopplas till Baumans teori kring kroppsnormer och skam. Informanterna 

menar att de vill förändra sina kroppar utifrån det kroppsideal som presteras på 

träningsinspirationskonton. Likt Baumans teori förändras kroppsidealet kontinuerligt och 
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individen ska göra det hon kan för att leva upp till dessa kroppsideal. Det är individens 

skyldighet att uppnå dessa normer, det individen kan förändra på kroppen ska förändras och 

det är normen som bestämmer hur kroppen ska se ut. Genom att anpassa sin kropp efter 

normen ger det individen känslor av kontroll. Detta kan vara en förklaring till informanternas 

upplevda ångestkänslor, de upplever att de tappar kontrollen över sin egen kropp genom att 

inte kunna anpassa och förändra kroppen efter normen. Informanternas känslor av ångest 

kopplas till kroppsnormer och skam. När individen inte förändrar kroppsformen utifrån 

normen känner individen skam över den egna kroppen. Vilket informanterna uttrycker som 

känslor av ångest.  

 

Resultatet visar att en vältränad kropp är betydelsefull för informanterna. Det är ett 

eftersträvansvärt kroppsideal. Informanterna upplever att strävan efter den vältränade kroppen 

liknar en tävling vars syfte är att ha den snyggaste kroppen och ingen vill ses som förlorare. 

Detta kan kopplas till Mays teoretiska begrepp social prestige och individers 

konkurrensinställning. Vid misslyckande av att nå social prestige skapas känslor av ångest hos 

individen. Studien resultat visar att informanterna konkurrerar med Instagramkonton. 

Informanterna börjar följa konton i syfte att bli motiverade till att få en vältränad kropp för att 

nå social prestige. När informanternas planerade träning uteblir, uppstår det ångestkänslor när 

de ser inspirationsbilderna. På så vis jämför informanterna sig själva med de vältränade 

personerna på bilderna. När individen inte kan uppnå den vältränade kroppen som denne 

eftersträvar uppstår ångest. May menar att ångest uppstår genom hot och faror för individens 

personlighet. Resultatet visar att informanterna får ångestkänslor av att inte nå sina planerade 

träningsmål. Utifrån studien kopplas misslyckande av att nå målen till hotet och faran som 

skapar ångestkänslorna hos individer. Att misslyckas med målet är detsamma som att inte 

uppnå social prestige. Social prestige och känslor av social duglighet är viktiga faktorer för 

individen vilket resultatet visar.  

 

6.2  Koppling till tidigare forskning 

Tre av de valda artiklarna som återfinns i tidigare forskning undersökte hur individens 

välmående påverkas av att konstant jämföra sig själv med andra individer på det sociala 

nätverket Facebook. Samtliga tre artiklar menar att individer presenterar en fördelaktig bild av 

sig själva på sociala nätverk. Detta leder i sin tur att individer som granskar dessa förskönade 

profiler känner ett illabefinnande som kan leda till låg självkänsla. Med andra ord jämför 
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individen sig själv med en icke verklighetstrogen bild som andra individer presenterar av sig 

själva. 

 

Resultatet visade i denna studie att individen kan få ångestkänslor av att granska och jämföra 

sig själv med Instagrambilderna. Den gemensamma nämnaren som visas mellan de tidigare 

forskningsstudierna och den föreliggande studien är att individer tenderar att jämföra sig med 

varandra på sociala nätverk. I många fall skapar denna jämförelse en känsla av ångest för 

individen som leder till sämre välbefinnande. Det som skiljer den tidigare forskningen och 

föreliggande studien är att de undersöker hur individen påverkas av att ta del av sociala 

nätverk. De olika sociala nätverken delar inte samma huvudsakliga funktioner. Facebook 

inriktar sig på att skapa och hålla relationer med vänner och bekanta, medan Instagrams syfte 

är att dela och granska individers vardag i bildform. Föreliggande studie visar att digitala 

bilder på Instagram framkallar motsvarande känslor hos individen som andra sociala nätverk. 

 

Den fjärde valda artikeln undersöker om individen blir mer motiverad till träning genom 

användning av en applikation som fungerar som en personlig tränare. Resultatet visar att 

individen blev mer motiverad till träning med applikationen än utan. Resultatet av den 

föreliggande studien tyder på att individen blir mer motiverad till träning av Instagrams 

träningsinspirationskonton. Det gemensamma med artikeln och föreliggande studien är att 

individen blir mer motiverad till träning genom motivationsmedel via smartphones. 

Skillnaden är att artikeln undersöker en träningsmotivationsapplikation och föreliggande 

studie undersöker om individen påverkas av att följa Instagramkonton som lägger ut 

träningsmotiverande bilder. Ytterligare en skillnad är att individen får en direkt återkoppling 

från GymSkill applikationen på effekten av sin träning medan träningsinspirationskontot 

endast ger en envägskommunikation till individen, att inspirera följaren. 

 

Den femte artikeln undersöker hur individens uppfattning kring kroppsideal påverkas av 

media. Resultatet i artikeln visade på att individen blir påverkad av media genom att individen 

tar efter de uppfattningar kring kroppsideal som media har. Resultat av analysen i 

föreliggande studie tyder på att individen ansåg att det kroppsideal som presenteras på 

Instagrams träningsinspirationskonton är det kroppsideal individen strävar efter. Likheten 

mellan artikeln och föreliggande studien är att de båda visar att individens uppfattningar kring 

kroppsideal påverkas av hur media och inspirationskonton på Instagram framställer ”den 

perfekta kroppen”. Skillnaden mellan artikeln och föreliggande studien är att artikeln 



30 
 

undersöker tidningar och dess påverkan på individen och föreliggande studien studerar de 

träningsinspirationskonton på Instagram och dess påverkan på individen. 

 

6.3 Metoddiskussion 

Studien har utgått ifrån kvalitativa intervjuer. Att använda sig av en kvalitativ ansats och 

kvalitativa intervjuer är ett fördelaktigt tillvägagångssätt för att få fram individers upplevelse 

och förståelse för det fenomen som är i fokus för studien. Intervjuguiden för studien var 

konstruerad utifrån en semistrukturerad intervju, vilket ger intervjuaren möjligheten att styra 

intervjun på ett strukturerat vis. Förmodligen är semistrukturerade intervjuer inte det 

lämpligaste sättet att fånga individers subjektiva upplevelse på grund av att en 

semistrukturerad intervju inte tillåter informanten att tala helt fritt om ämnet.  Det kan 

innebära att denna studie förbisett viktiga faktorer vad gäller påverkan, motivation, attityd och 

känslor som annars vid en tematisk öppen intervju hade framkommit. Genom att utgå ifrån 

förutbestämda frågor har det varit lättare att säkerställa att frågorna ska täcka ämnesområdet. 

Anledningen till föreliggande studies val av semistrukturerade intervjuer istället för tematiskt 

öppna intervjuer var att säkerställa att datainsamlingen skulle täcka fenomenet som 

undersökts, då ingen tidigare erfarenhet av tematiskt öppna intervjuer fanns hos undersökarna.  

 

Samtliga informanter för studien var vänner eller bekanta. Fördelen med att ha en relation till 

informanten är att det har varit relativt enkelt att ordna möten och utföra samtliga intervjuer i 

ett verkligt möte. Dock kan det begränsa informationen om intervjun skulle behandla känsliga 

ämnen. Om intervjun behandlar ett känsligt ämne bör intervjuaren fokusera på att finna 

informanter som intervjuaren inte har någon relation alls till. Men eftersom föreliggande 

studie inte behandlar ett känsligt ämne så ansågs inte relationen mellan intervjuare och 

informanter som ett problem för studiens trovärdighet. 

 

Ytterligare en faktor som kan bidra till sämre effekt av datamaterialet genom relationen till 

informanten är att intervjuaren och informanten ofta delar samma tankar och åsikter. På så vis 

blir variationen bland informanterna ytterst liten och studiens objektivitet minskas. 

Det har inte uppstått några etiska problem i studien. För att säkerställa att intervjuerna har 

uppfattas på ett korrekt sätt har det transkriberade materialet av informanternas egen intervju 

skickats till dem. Informanterna har haft möjlighet att ta del av det transkriberade materialet 

för godkännande av överensstämmelsen med deras egen uppfattning av intervjun. 
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7. Slutsats 
 

Studiens resultat bevisar att social påverkan kan ske genom digitala medier. Det visar att 

individen inte behöver vara i en fysisk interaktion för att kunna bli socialt påverkad, utan det 

även kan ske digitalt. Genom att konstant vara uppkopplad blir individen mer mottaglig för 

påverkan utan fysisk interaktion.  

 

Individen blir påverkad medvetet och omedvetet samt positivt och negativt av att följa 

träningsinspirationskonton på det sociala nätverket, Instagram. Den negativa påverkan som 

resultatet visade var att individen fick ångestkänslor av att följa träningsinspirationskonton, 

vilket även var ett starkt resultat i studien. Dessa ångestkänslor beskrivs som prestationsångest 

och känslor av oduglighet.  

 

Resultaten kring individens motivation skiftade. Somliga individer blev motiverade till 

träning och andra tyckte träningsinspirationskonton var för påträngande, vilket även gav dem 

ångest vilket ledde till att dessa individer slutade följa träningsinspirationskonton. 

Ett markant resultat i studien var att informanterna ansåg att sina attityder kring kroppsideal 

har förändrat, vilket var det kroppsdeal som presenterades på träningsinspirationsbilderna. En 

vältränad kropp ger individen social prestige. Vid misslyckande av att nå sina mål och få 

social prestige skapas ångest hos individen. Denna ångest förstärks när individen ser 

inspirationsbilderna och blir påmind om att individen inte uppnått sitt mål. Individen vill på så 

vis uppfylla ett kroppideal som i själva verket inte syns i vardagliga face-to-face interaktioner 

utan inom sociala nätverk.  

 

7.1 Förslag på vidare studier 

Detta är ett intressant men även viktigt ämne att forska vidare inom. Den digitala utvecklingen 

har kommit långt, och kommer att fortsätta att utvecklas. Nya sätt att kommunicera och 

påverka individer kommer att uppstå. Men i och med att individen är en social varelse och 

kommer alltid påverkas av varandra så kan det vara viktigt att ha medvetenhet kring hur det 

virtuella rummet egentligen påverkas oss.   

 

Förslag på vidare forskning kan vara att undersöka hur olika personlighetstyper påverkas av 

träningsinspirationskonton på Instagram. Exempelvis om introverta och extroverta 
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personlighetstyper påverkas på olika sätt, om det har betydelse för hur receptiv individen är 

för påverkan av inspiration i digital form. Resultatet i denna studie visade även att 

informanterna ansåg att endast individer med stark självkänsla är kapabla till att följa 

träningsinspirationskonton, vilket kan vara en intressant aspekt inom detta problemområde.  

Graden av ångest kan även studeras närmare, om det finns specifika faktorer som inverkar till 

exempel om individer med svag självkänsla får högre ångest av att följa 

träningsinspirationskonton. 

 

Det vore även intressant att undersöka om män blir påverkade på samma sätt som kvinnor. 

Om de blir påverkade till att börja träna mer eller upplever de samma känslor av ångest som 

resultatet i denna studie visade så de slutar följa träningsinspirationskonton. Det vore även 

intressant att undersöka om män anser att kroppsnormerna har förändrats. Ålder vore även 

intressant att undersöka. Till exempel om yngre generationer så som tonåringar påverkas mer, 

mindre eller på samma sätt. .  

 

Motivationen vore även intressant att forska vidare på. Även där vore det intressant och se 

vilka personlighetstyper som motiveras mer än andra. Man skulle även kunna gå djupare in på 

vad det egentligen var som ändrade informanternas attityder. Den föreliggande studiens 

resultat visar endast att informanterna ansåg att det har skett en generell attitydförändring 

kring kroppsnormer och att de sökte sig till träningsinspirationskonton för att finna motivation 

till att få den kropp normen kräver. Men det framgick inte exakt vilka faktorer det är som har 

påverkat individerna till denna attitydförändring. Är det media, modet, bloggar eller helt 

enkelt träningsinspirationskonton på Instagram?   

 

Sjukdomen ortorexi, träningsmissbruk, vore även betydelsefullt och viktigt att undersöka 

kopplat till Instagrams träningsinspirationskonton. Om sjukdomen har vuxit mer generellt 

efter träningsinspirationskontons uppkomst. Även forska vidare om vad individer med 

ortorexi anser om träningsinspirationskonton och vilka känslor är det som väcks hos dessa 

individer.   

 

Vidare studier behöver inte nödvändigtvis fokusera på just träningsinspiration och Instagram. 

Utan de kan fokusera på andra sociala nätverk individen har lätt tillgänglighet till, för att 

kunna undersöka hur individen påverkas av att befinna sig i det virtuella rummet.    
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Bilaga1 
Intervjuguide 

 
Intervjufrågor, Teman: Motivation, attityd, påverkan och känslor som upplevs 

Frågor om motivation 

1. (Motivation)Har du någonsin följt ett eller flera Instagramkonton som fokuserar på en 

hälsosam livsstil?  

2.  (Motivation)Följer du idag ett eller flera Instagramkonton som fokuserar på en hälsosam 

livsstil? 

3. (motivation)Har du någon gång tänkt att du borde träna mer efter att du börjat följa det 

här kontot/kontona? 

Ja/nej- Varför? 

Frågor om Attityd 

Ja/nej om nej varför? 

1.(Attityd)Hur ser du på träning? (beskriv) positiva negativa aspekter 

2. (Attityd)Känner du att du rör på dig tillräckligt mycket? 

Ja/nej- varför? 

3. (Attityd) Har din syn på träning förändrats över tid? 

På vilket sätt? 

(Börjat följa de här på Instagram) 

Frågor om Påverkan 

1. (Attityd) Påverkas du av din omgivnings träningsvanor, eller av hur träning framställs på 

Instagram? 

På vilket sätt? 

2. (Påverkan)Påverkas din träning av det du ser på konton? Varför, hur? 

3.  På vilket sätt? Känsla, positivt eller negativt 

Förklara vad du oftast känner när du ser en sådan bild? 

(Är det olika dag från dag) egen sinnestämmning 

(Påverkan)Tror du att det är lätt att bli påverkad av sådana konton? 

Frågor om känslor som upplevs 

1. (Känslor)Tror du att ett bildflöde av träningsbilder kan framkalla ångest hos dig?  

Ja/nej. Hur? 

Om nej försök förklara ändå hur du tror du skulle få ångest 

2. (Känslor)Kan du känna någon form av presentationsångest hos dig själv efter ha sätt vissa 

bilder? 



 

 

Summering 

1. Kan du försöka att summera upp din generella uppfattning om hela instagram och 

träningskonton?  

 

 

  



 

Bilaga 2 – Missivbrev 

Förfrågan om deltagande i en intervjustudie 

Vi heter Linnea Schennings och Sanne Nilsson och är två som håller på att skriva vår kandidatuppsats 

i Socialpsykologi vid Uppsala Universitet. Vi söker dig som skulle kunna tänka dig att delta i en 

intervjustudie angående dina upplevelser angående Instagram. Hur du som en Instagramanvändare 

kan påverkas av andras användares bildflöde. Anledningen till att du får detta brev är att vi har valt ut 

dig som en möjlig informant. Syftet med studien är att undersöka hur en följare kan påverkas av 

inspirationsbilder som läggs ut av en del konton som du följer på Instagram.   

Intervjun kommer att ta ungefär en timme av din tid och spelas in som senare skrivs ut till text. 

Inspelningen och den utskrivna texten kommer endast att vara tillgänglig för oss och min handledare 

vid den sociologiska institutionen. I den färdiga rapporten behandlas dina uppgifter konfidentiellt så 

att inga uppgifter kan spåras till din person. Ditt deltagande är helt frivilligt och kan när som helst 

avbrytas utan att ange orsak. 

Om du har frågor om ditt deltagande finns vi tillgängliga och svarar gärna på frågor via e-mail 

(linnea.schennings@) eller (sanne.nilsson@) Om du inte personligen skulle vilja delta, men du känner 

någon som kanske vill delta ombeds han eller hon att ta kontakt med någon av oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

Linnea Schennings och Sanne Nilsson 
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