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Abstract 

The development of digital technology and social media has changed how people live and 

today we are dependent on digital technology. The function of social media in society is 

therefore very important to study. Research must be adapted to society's new conditions and 

it is this study's ambition to do so. One of the biggest platforms for social media today is 

Instagram and this platform is behind a large part of the stress that exists around health 

today. This stress is based on the pursuit of unreachable ideals. There is also research linking 

young people's deteriorating mental health to Instagram and there is related research that 

indicates that young women are the worst affected. This study focuses on five of the most 

popular health-related hashtags where content related to health is published every day. The 

purpose of this study is to identify and investigate selected popular material from Instagram, 

discourses on health and whether these discourses reproduce or depart from hegemonic 

standards of health in relation to appearance, body image and mental health. The study uses 

multimodal critical discourse analysis as method to analyse the forty-five posts that were 

published within the five hashtags. This method makes it possible to analyse text and images 

in relation to each other and to examine if there are hidden norms and structures that can 

show discourses in the posts. The results revealed several discourses on health. A clear 

pattern in the material was the reproduction of beauty ideals. The material from the study 

provides various tools for the audience that they can then use to try to reach these ideals. The 

study shows that Instagram's function in society in relation to health is primarily about 

reproducing the beauty ideal hidden behind the concept of health, which contributes to an 

increased stress around being healthy in society. As our society evolves towards relying more 

on digital technology, this form of informatics research is very important. 
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1. Inledning  

Medielandskapet har förändrats i grunden till följd av digitaliseringen och därför har även hur 

medier konsumeras förändrats drastiskt. Enligt Statista (1 Apr, 2020) var det 0.97 biljoner 

människor världen över som använde sociala medier 2010. Idag är denna siffra uppe på 2.96 

biljoner människor (Statista 1 Apr, 2020). En av de största sociala medieplattformarna är 

Instagram som är den sjätte mest populära i världen med 1000 millioner aktiva användare 

(Statista 14 Feb, 2020b). Den åldersgrupp som använder den mest är unga mellan 18 och 34 

år (Statista 14 Feb, 2020a). Det finns ett flertal studier som kopplar samman den digitala 

utvecklingen och användningen av plattformar som Instagram med ungas psykiska hälsa. 

Shirley Cramer och Becky Inkster (2017) har skrivit en rapport där de kommit fram till att det 

sociala mediet som har störst negativ effekt på ungas mentala hälsa är just Instagram. Denna 

studie visar även på att den största negativa effekten som Instagram har på unga gäller deras 

kroppsbild. Denna press på hur ens kropp ska se ut är något som främst går ut över unga 

kvinnor då de som grupp generellt sätt är mer kritiska mot sin egna kropp än vad män är (Mills, 

Shannon och Hogue 2017). Det finns ingen liknande studie vad gäller korrelationen mellan 

Instagram och unga människors psykiska hälsa genomförd i Sverige. Statistik från 

Folkhälsomyndigheten (2019) visar dock att antalet personer som mår psykiskt dåligt har ökat 

mellan åren 2012 och 2018 och unga kvinnor mår statistiskt sämre än män.  

Sociala medier och medier i allmänhet menar Elina Sundström (2015) är en källa till stress 

som finns kring hälsa idag. Sundström (2015) hänvisar i sin bok Hälsohets till en Sifo-

undersökning som gjordes med företaget ProViva. Denna rapport visar att av de som använder 

Instagram känner 54% en stress gällande sin hälsa. Stress som är relaterad till hälsa menar 

Sundström (2015) kan leda till att människor utvecklar psykosomatiska sjukdomar eller 

ätstörningar. Hon beskriver att det finns många myter om hälsa varav en är att man kan se 

vilka personer som är hälsosamma och inte på deras utseende. Jakten efter det perfekta och 

hälsosamma livet stressar sönder oss menar Sundström (2015). 

Holmström och Persson (2017) beskriver hur den snabba förändringen i medielandskapet 

och inom digital teknik har öppnat upp nya dörrar för forskning inom informatik där fokuset 

läggs på informationsteknikens funktion i samhället. Då användningen av digital teknik och 

sociala medier har förändrats drastiskt måste även forskning kring hur dessa påverkar 

samhället utvecklas (Holmström och Persson 2017). Denna studies ambition är att försöka 

fylla detta behov av forskning inom informatik genom att undersöka Instagrams funktion i 

samhället. Då detta blir ett mycket brett ämne som är svårt att täcka inom ramarna för denna 

studie har jag begränsat mig genom att studera vad denna hälsostress på Instagram grundar 

sig i och genom detta perspektiv få en bättre förståelse för en aspekt av Instagrams funktion i 

samhället.  

Det är alltså utifrån ett informatikperspektiv viktigt att studera digital teknik då den har fått 

en helt ny roll och funktion i vårt samhälle genom sociala medier. Det finns forskning som 

visar på en korrelation mellan sociala mediet Instagram och att unga kvinnor har fått en 

försämrad kroppsbild och eventuellt ett försämrat psykiskt mående. Det finns även andra 

studier som visar på att sociala medier är en källa till den hälsohets som finns idag. Med 

bakgrund i den ökade användningen av sociala medier och den eventuella relationen till en 
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ökad psykisk ohälsa bland unga och speciellt unga kvinnor så är det intressant och av stor vikt 

att studera hur hälsa egentligen porträtteras på det sociala mediet Instagram. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Det finns ett forskningsgap inom informatik gällande sociala mediers funktion och verkan i 

samhället samtidigt som det finns studier som relaterar stress rörande hälsa till Instagram som 

plattform. Med hänsyn till detta och statistiken som visar på unga kvinnors försämrade 

psykiska mående så är det intressant och av stor vikt att studera hur hälsa egentligen 

porträtteras på det sociala mediet Instagram. 

Syftet med denna studie är att i ett utvalt material inhämtat från Instagram identifiera och 

på ett fördjupat sätt undersöka diskurser om hälsa, samt undersöka om dessa diskurser 

reproducerar eller bryter mot hegemoniska normer om hälsa i relation till utseende, 

kroppsbild och psykisk hälsa. 

För att kunna uppnå detta syfte behöver följande frågeställning besvaras: 

- Vad är de dominanta diskurserna för kvinnlig hälsa på Instagram och hur reproduceras 

strukturer eller normer utifrån dessa? 

2 Tidigare forskning  

Det finns redan en del forskning som berör diskurser, hälsa och sociala medier och i detta 

avsnitt kommer det först att presenteras forskning om digital teknik och formering av 

diskurser. Sedan kommer forskning angående hälsa i dagens samhälle att presenteras. Sist 

presenteras forskning kring kvinnliga kroppsideal. Till skillnad från forskningen som kommer 

presenteras i detta avsnitt, kommer denna studie ta en plats som smälter ihop de olika 

perspektiven av utvecklingen av digital teknik, fysik och psykisk hälsa och kroppsideal. Studien 

skapar alltså en djupare förståelse för ett fenomen som uppstår genom att människor använder 

en ny typ av digital teknik. 

2.1 Digital teknik och formering av diskurser 

Myndigheten för press, radio och tv (2019) presenterar i en rapport svenskarnas 

mediekonsumtionsvanor som tydligt visar hur konsumtionen för traditionell media som 

tidningar och radio sjunker medan konsumtionen av sociala medier tydligt har ökat mellan 

åren 2015 till 2018. Statista (27 Aug, 2019) visar på samma tendenser i USA där man tydligt 

kan se att de traditionella medierna används allt mindre och användandet av digitala medier 

ökar markant. Detta har lett till att digital teknik i dagens samhälle har blivit något som vi 

människor konstant bär med oss i våra vardagliga liv vilket även har gjort den allt mer 

personlig (Yoo 2010). Vi är hela tiden omringade av digital teknik, var vi än är som exempelvis 

när vi kör bil, pratar i telefon, lyssnar på musik eller beställer mat från max. Tekniken har blivit 

en del av vårt liv där vi inte ens reflekterar över att vi använder oss av datorer. Yoo (2010) 

menar också att den digitala tekniken har stor påverkan på hur vi upplever olika saker. En 

dator kan göra en vardaglig individuell upplevelse till en social upplevelse. Som exempelvis att 

ta en bild med din mobil vilket är en individuell upplevelse, men om denna bild tas på 
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Instagram och sedan publiceras där blir det socialt genom att man får kommentarer och eller 

likes (Yoo 2010). 

Digital teknik kan även relateras till diskursbegreppet och hur diskurser formeras. Gert Z 

Nordström (2003) beskriver i sin bok Medier, Semiotik, Estetik att en diskurs uppstår när 

människor börjar antyda, tolka och uttrycka sig om olika saker. Diskurser innehåller med 

andra ord värderingar som tolkar och beskriver världen ur en viss synvinkel. Ett exempel som 

belyser hur en diskurs kan uppstå är när det har skett ett inbrott. Först är det bara ett faktum 

att det har skett ett inbrott. Sedan kommer det skrivas i tidningar om att detta inbrott har hänt 

på en saklig och korrekt nivå. Nästa steg är när denna händelse börjar beskrivas genom vissa 

vinklingar och eller att människor börjar antyda saker om inbrottet som händelsen sätts in i 

ett meningsbärande sammanhang. Detta kan exempelvis vara som att dålig säkerhet, etnicitet, 

tid eller ålder har något att göra med själva inbrottet och varför eller hur det hände. Det är här 

som diskursen uppstår när människor börjar tolka, värdera och påstå saker (Nordström 2003). 

Eftersom att digital teknik är något som vi ständigt använder och är en öppen plats där alla 

kan uttrycka sig på, blir detta en plats där diskurser formeras. Holmström och Persson (2017) 

menar att utvecklingen av sociala medier leder till ett behov av en bättre förståelse för 

informationsteknikens betydelse i samhället och dess sociotekniska förhållanden. Diskurser 

på sociala medier är därför ett mycket relevant forskningsområde för informatik då informatik 

som ämne ska utveckla kunskap om människors bruk av IT i samhälleliga kontexter 

(Holmström och Persson 2017). Den digitala tekniken möjliggör så att alla alltid kan uttrycka 

sig, göra tolkningar eller påstå saker vilket skapar eller reproducerar diskurser precis som 

Nordström (2003) menar. Sharma et al. (2017) skriver en artikel om hur inlägg på Sociala 

mediet Twitter formar diskursen runt abort. De menar att den retorik som har historiskt 

format debatten om abort i samhället återfinns fast i annan form på Twitter. Sharma et al. 

(2017) skildrar flera gånger sociala medier som en offentlig sfär som formar diskurser i 

samhället. Varför sociala medier formar diskurser är eftersom att alla kan dela med sig av sig 

själv på dessa plattformar. Därför är olika sorters media starka kommunikatörer av kulturella 

normer (Boepple och Thompson 2014). 

En av de kulturella normerna som media ofta reproducerar eller formar är hur man ska leva 

för att ha en hälsosam livsstil menar Boepple och Thompson (2014). De menar att det finns 

många studier som visar på att innehållet i hälso-och fitnessrelaterade tidningar betonar 

utseende hellre än prestationsförmåga eller hälsa. De skriver också att internet är en populär 

källa till information om hälsa. Tiggemann och Miller (2010) har gjort en studie där de hittade 

en koppling mellan exponering av digitala medier och unga kvinnors kroppsbild förknippad 

med ett driv efter det smala idealet, jämförande av utseende och ett missnöje med sin vikt. 

Detta är väldigt likt det Sharma et al. (2017) skriver om hur inlägg på Twitter formar diskursen 

kring abort. För på samma sätt här verkar de digitala medier som kvinnorna blivit exponerade 

för format diskursen kring utseende vilket lett till detta driv efter ett skönhetsideal som inte 

går att nå upp till.  

Sammanfattningsvis har den digitala tekniken utvecklats till att bli en stor del av vårt 

vardagliga liv och digitala medier blivit en betydande källa till den mängd information som 

människor konsumerar varje dag. Dessa medier har blivit en grund för diskurser att ta plats 

på, sprida sig eller att formas genom material som människor publicerar. Precis på samma sätt 
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som Sharma et al. (2017) skriver om att Twitter har format diskursen kring abort menar jag att 

Instagram som socialt medium kan forma eller har format diskurser kring hälsa. Genom att 

sociala medier och digital teknik har förändrats så drastisk blir det mycket viktigt att studera 

hur dessa nya plattformar påverkar samhället. Genom att människor använder sociala medier 

uppstår fenomen som vi inte är speciellt medvetna om. Formeringen eller reproduceringen av 

olika diskurser på sociala medier är ett sådant fenomen. Denna studie fyller ett behov för 

forskning inom informatik då denna studie ger en djupare förståelse för människors bruk av 

IT i samhälleliga kontexter (Holmström och Persson 2017). 

2.2 Hälsa i dagens samhälle 

Forskningen i detta kapitel presenteras för att skapa ett stabilt underlag för att kunna utgöra 

en grundlig analys om vad det finns för diskurser om hälsa på Instagram. Avsnittet kommer 

inledas med att presentera hälsa som koncept. Sedan presenteras begreppet hälsohets och vad 

det har för koppling till hälsa. Detta följs av en presentation av kvinnliga kroppsideal som är 

nära kopplat till både hälsa och hälsohets. 

2.2.1 Hälsa som koncept 

Ordet hälsa är ett komplext begrepp och dess definition är något som skiljer sig åt. Till den här 

uppsatsen kommer WHO:s (2020) definition av hälsa att användas som lyder “Ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte blott frånvaro av sjukdom och 

funktionsnedsättning”. Denna definition hamnar enligt Sundström (2015) inom det holistiska 

synsättet, där man ser helheten i människan där både kropp och psyke går ihop. Detta synsätt 

innebär att man fokuserar på sådant som gör att en person har en god hälsa. Detta innefattar 

exempelvis fysisk hälsa som motion och vila, psykisk hälsa som exempelvis bra självförtroende 

och självbild, social hälsa som goda relationer med andra människor och existentiell hälsa som 

exempelvis tro eller att få känna sig meningsfull. Genom detta holistiska synsätt omfattar 

hälsobegreppet hela människan från kropp, psyke, relationer, livssituationer och känslor. 

Sundström (2015) menar därför att hälsa är något som är individuellt och som upplevs inuti 

människor och därför kan vara svårt att se på utsidan. 

Boepple och Thompson (2014) är inne på samma spår där de skriver om hur det finns flera 

olika hälsorelaterade fördelar med fysisk träning, men om man tränar av utseendemotiverade 

skäl blir det inte hälsosamt längre. Det finns massor av olika sorters digitala medier som 

skriver hur man ska leva för att vara så hälsosam som möjligt. Boepple och Thompson (2014) 

uttrycker sig om hur bloggar skriver om god kost, regelbunden träning och vikthantering är 

olika komponenter i en hälsosam livsstil. Dessa olika komponenter har självklart olika fördelar 

för hälsan som exempelvis förbättrad hjärt- och kärlhälsa och risken minskar för att kunna få 

kroniska sjukdomar. Det finns dock även negativa kopplingar till träning som exempelvis om 

man tränar för utseende-motiverade skäl istället för hälsomotiverade. Detta är relaterat till 

missnöje över sin kropp, tendenser till ätstörning och låg självkänsla (Boepple och Thompson 

2014). 

Att ha en god kost är en annan viktig komponent för att upprätthålla en hälsosam livsstil 

skriver Boepple och Thompson (2014). De nämner då även en studie från 2013 som visar 

starka kopplingar mellan att försöka upprätthålla en god kost med kostbegränsningar vilket i 

sig är relaterat till en mängd negativa resultat som exempelvis missnöje med sin kropp och 
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symtom på ätstörningar. Vikthantering är en annan del inom en hälsosam livsstil, men 

utseende-motiverad viktminskning är kopplad till extrema dieter och tendenser till 

ätstörningar hos kvinnor. Boepple och Thompson (2014) menar att det finns en problematik 

med innehåll på bloggar som är relaterade till hälsa för personer som har problem med sin 

kroppsbild och med mat.  

 

Hälsa är alltså något som är individuellt och som är svårt att bedöma från någons utseende. 

Om ens hälsosamma livsstil blir utseendemotiverad kan det ha negativa effekter på ens hälsa. 

Om man kan ta hälsoråd från tidningar eller sociala medier och lyckas välja ut det som passar 

en själv så kan det leda till att man har en hälsosam livsstil (Sundström 2015), men som 

Boepple och Thompson (2014) framför väldigt tydligt är inte detta fallet för alla människor och 

dessa tips från sociala medier kan leda till en mycket ohälsosam livsstil istället.  

2.2.2 Hälsohets  

“Hälsa som mål och mening kan leda till ett extremt fokuserade på individen och 

hälsoprestationer. Samtidigt kan det bli ett förakt för svaghet.” Detta är ett citat som 

Sundström (2015 S.10) tar upp av Charli Eriksson, professor i folkhälsovetenskap vid Örebro 

universitet som ganska tydligt förklarar kopplingen mellan hälsa och begreppet ”hälsohets”. 

Att vara mån om sin hälsa kan självklart vara hälsosamt för många individer men när hälsa 

övergår till att vara en ständig jakt efter ouppnåeliga mål är det inte hälsosamt längre. Det är 

det här som kallas hälsohets.  

Hälsohetsen är ett samhällsfenomen som olika individer märker av på olika sätt. Vissa kan 

känna det genom att vara stressade då de inte tycker att de har ett tillräckligt hälsosamt liv och 

andra kan utveckla sjukdomar som exempelvis ätstörningar. Alla olika sorters individer kan 

vara påverkade av hälsohets både överviktiga, underviktiga, vältränade eller människor som 

sitter still. Det är sällan som man ser hetsen utifrån. Hets är något som man mår dåligt av, men 

det finns människor som kan tänka mycket på sin träning och kost utan att må dåligt av det 

vilket snarare handlar om att man besitter ett hälsotänk. Om man mår bra av att lägga mycket 

tid på kost och träning kan det vara bra att förstå att detta inte är fallet för alla. Det som är 

menat att vara hälsosamt och sunt kan leda till stress, oro och ångest (Sundström 2015). 

Sådant som gör att hälsohetsen får oss att må så dåligt är att hetsen gör träning och mat till 

måsten och man känner skam eller får dåligt samvete om man inte uppfyller det (Sundström 

2015). Hon menar att det har blivit ett stort fokus på att forma sin kropp istället för att träna 

för att det är kul. Hon tar även upp att mediernas fokus på jakten efter den välformade kroppen 

och den nyttigaste dieten leder till att människor mår dåligt. Fokuset inom hälsa läggs allt mer 

på vad som anses som rätt och fel (Sundström 2015). Ett exempel på det är att man ska hålla 

en “perfekt” kosthållning där man antingen “unnar sig” eller “syndar” när man äter något som 

anses som onyttigt. Hon menar att det inte finns rätt eller fel inom mat och att alla behöver äta 

olika för att må bra. Sundström (2015) menar även att hälsohetsen även är något som syns 

tydligt hos yngre kvinnor och refererar till en studie från Uppsala Universitet. Deras studie 

baserades på kvinnor mellan 7 och 18 år och den visade att en önskan om att ha en smalare 

kropp inte var ovanlig ens bland de yngre deltagarna. Några av de anledningar som de gav var 

för att de vill “följa samhällets ideal”, “känna sig mindre klumpig” och “bli uppmärksammad 

och passa in” (Sundström 2015).  
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Sammanfattningsvis är hälsohets ett samhällsfenomen där man är stressad över att man 

inte lever ett tillräckligt hälsosamt liv. Jakten efter det perfekta och hälsosamma livet kan alltså 

i värsta fall stressa sönder oss. Denna förvrängning av definitionen av begreppet hälsa gör att 

det påminner mer om ohälsa (Sundström 2015). Alla kan drabbas av hälsohets oavsett 

utseende eller annat och man mår dåligt av det vilket kan leda till att man kan utveckla 

sjukdomar som exempelvis en ätstörning. Hälsorelaterade saker blir måsten som gör att man 

får dåligt samvete om man inte gör dem som att äta rätt eller träna rätt (Sundström 2015). Att 

begreppet hälsohets existerar i vårat samhälle visar på att det finns olika diskurser om hälsa. 

Hälsohetsen kan ses som ett uttryck för de ideal och normer som finns om hälsa. Som 

exempelvis att det finns en idé om en ideal och perfekt kosthållning. Ett annat exempel är alltså 

att det finns en norm om hur en hälsosam person ser ut. 

2.2.3 Kroppsideal  

Johansson (2006) ställer i Makeovermani: Om Dr Phil, plastikkirurgi och illusionen om det 

perfekta jaget frågan om det går att skilja på en hälsosam livsstil från diskussionen om 

kroppsideal och skönhet. Jakten efter att forma sin kropp efter skönhetsideal är något som 

betraktas som negativt, samtidigt som ett strävande efter en hälsosam livsstil anses som något 

positivt menar Johansson (2006). Det har inte bara funnit ett ideal genom alla tider utan det 

är något som konstant ändras och skapandet av skönhetsideal är en komplex process där flera 

olika komponenter samverkar. Han menar att tränings och hälsoindustrin inte står utanför 

detta skapande av skönhetsideal utan ger verktygen som man kan använda för att uppnå 

idealen. Han svarar därför på sin egna fråga att det inte går att skilja på frågan gällande hälsa 

och skönhetsideal (Johansson 2006). Med bakgrund i detta blir det mycket aktuellt för denna 

studie att gå djupare in på hur skönhetsideal ser ut i samhället.  

De kroppsideal som finns idag är ouppnåeliga och oavsett hur mycket vi förändrar vår kropp 

genom träning eller hur många kilon vi går ner så finns det alltid något mer att förändra. De 

olika mätskalor som finns idag gör att många hamnar på den sida av skalan som anses som fel 

(Johansson 2006). En av dessa mätskalor är storlek och den större kroppen anses som något 

negativt. Detta beror dels på hur framställningar av vår kropp har sett ut och ser ut.  Johansson 

(2006 s132) tolkar Susan Bordo (1993) och skriver om hur kvinnokroppen framställts under 

80 talet och framåt. Den hårda och tydliga kroppen förknippas med viljestyrka, självständighet 

och energi vilket gör att denna kropp blir associerad med framgång. Som motsats till denna 

kropp ställs den feta, passiva och viljelösa kroppen (Johansson 2006). Liknande denna 

föreställning beskriver Efrat Tseëlon (1998) i sin bok Kvinnan och maskerna att personer som 

anses vara attraktiva får många fördelar i livet. Hon beskriver även att utseendet för kvinnor 

har en större tyngd än hos män, för om en kvinna saknar attraktion är konsekvenserna även 

starkare för henne än för mannen. Tseëlon (1998) menar att kvinnan sätts i en situation där 

hon ständigt måste anstränga sig för att upprätthålla sitt utseende.  

Genom dessa framställningar av den kvinnliga kroppen är det inte svårt att förstå att det 

finns en strävan efter den ideala kroppen. Johansson (2006) menar att det idag även finns 

väldigt många olika verktyg som man kan använda för att förändra sin kropp. Man kan skaffa 

sig en helt ny kropp genom att banta, träna och operera sig. Eftersom att den större kroppen 

framställs som något negativt finns det en stor lockelse av att använda dessa verktyg 

(Johansson 2006).  
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Sammanfattningsvis tillhandahåller träning och hälsoindustrin verktyg för att personer ska 

kunna uppnå skönhetsideal i samhället och därför går det inte att skilja på frågan om hälsa och 

skönhetsideal. Kroppen ses som ett ständigt projekt att förbättra och den större kroppen ses 

som något negativt (Johansson 2006). Det finns framställningar av den kvinnliga kroppen där 

den som anses vara attraktiv har större framgång. Om man inte lever upp till idealen kan det 

få konsekvenser. Kvinnan måste ständigt anstränga sig för att upprätthålla sitt utseende 

(Tseëlon 1998) och det finns flera olika verktyg för att göra detta som exempelvis att banta, 

träna och operera sig (Johansson 2006).  

3. Analytiskt ramverk  

I detta avsnitt kommer de verktyg som har använts för att analysera studiens material att 

presenteras nedan. Metoden och teorin multimodal kritisk diskursanalys har använts till 

denna studie och den presenteras i avsnitt 4. Machin och Mayr (2012) lyfter flera olika verktyg 

inom multimodal kritisk diskursanalys som har hög relevans för att kunna analysera 

Instagram-inlägg och till denna studie har jag valt ut de som har högst relevans (se tabell 1). 

Det första som kommer presenteras hör till teorin semiotik där begreppen denotation, 

konnotation och myt kommer att användas. Sedan presenteras flera olika former av lexikala 

val och de som har använts till denna studie är metaforer, antaganden, strukturella 

motsättningar och auktoritet. 

 

Begrepp  Kort förklaring 

Denotation  Den uppenbara meningen 

Konnotation Kulturell association  

Myt  ”Den vill framställa vissa ideologier eller 

maktförhållanden som självklara, som naturliga, som 

givna av Gud eller inbyggda i livets väsen.” (Nordström 

2003 s.86). 

Metafor  Bildligt uttryck  

Antaganden  Förutbestämda meningar  

Strukturella 

motsättningar  

Ord som får en negativ eller positiv betydelse av sitt 

motsatsord oavsett om det är med eller inte i kontexten  

Auktoritet  Att använda makt för att få inflytande på människor som 

att exempelvis visa på expertiskunskap inom olika 

områden. 

Tabell 1. Analytiska begrepp som används i uppsatsen. 

3.1 Semiotik  

Jörgensen och Phillips (2000) menar att när en analyserar texter med bilder ska hänsyn tas 

till den visuella semiotikens relationer och egenskaper mellan bilder och språk. Detta passar 

bra till denna studie då Instagram inlägg består av både bild och text. 
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Att studera semiotik innebär att man studerar tecken men även hur man tolkar och tyder 

dem. Semiotiken kan beröra alla olika sorters tecken som exempelvis visuella, verbala och 

musikala (Koblanck 2003). Semiotiken har två välkända begrepp som är denotation och 

konnotation. Med denotation menar man dess uppenbara mening, det som texten står för. 

Konnotationen är den underliggande betydelsen (Pettersson, Svensson och Waern 2004). 

Koblanck (2003) skriver om att till bildanalys kan man använda sig av dessa två begrepp där 

denotation innebär allt som är direkt synligt, det som alla ser vid första anblick. Konnotation 

kan även kallas ”kulturell-association” och med detta menar Koblanck (2003) associationer 

som en grupp har gemensamt. Att man är flera som delar gemensamma synsätt och 

erfarenheter.  

Pettersson, Svensson och Waern (2004) skriver om denotation och konnotation genom att 

ge ett exempel på en bild av målade ägg och en tupp gjord i stål. Det som just beskrevs är 

denotationen i bilden vilket helt enkelt handlar om vad man ser i bilden. För personer som bor 

i Sverige eller andra delar i västvärlden där man firar påsk är det lätt hänt att koppla detta pynt 

till påsken men om man kommer från ett land där man inte firar påsk kommer man inte dra 

de kulturella kopplingarna. Det som beskrevs här är konnotation vilket handlar om kulturella 

associationer som man gör till bilden. Det man konnoterar från en bild är alltså inte något som 

är självklart utan det är ens egen tolkning eller syn av bilden, alltså bildens bi-betydelse 

(Pettersson, Svensson och Waern 2004). 

Utöver denotation och konnotation finns begreppet myt. Begreppet myt i denna kontext 

kan vara lite missledande då det inte handlar om en slags fantasi eller föreställning av något 

slag som vi är vana vid att använda det. Utan en myt är i denna kontext en kulturs sätt att tänka 

eller förstå sig på något. Myten döljer historiska ursprung genom att presentera saker som en 

del av naturen vilket gör att de framstår som rättvisa och bestående. Ett exempel på en myt är 

att kvinnan rent biologiskt är mer omtänksam och vårdande än mannen (Fiske, John. 1990, 

ss. 87 – 97). ”Den vill framställa vissa ideologier eller maktförhållanden som självklara, som 

naturliga, som givna av Gud eller inbyggda i livets väsen.” (Nordström 2003 s.86). 

Med hjälp av semiotiska analysverktyg som exempelvis denotation och konnotation kan 

man analysera både bilder och texter. Hur bilder och texter förhåller sig till varandra är något 

annat som blir är relevant för denna studie. Pettersson, Svensson och Waern (2004) skriver 

om relationen som finns mellan bild och text och hur de kan påverka varandra. Olika delar i 

texten tillhörande en bild kan exempelvis ta fram detaljer i bilden som man annars inte skulle 

tänka på och en bild kan påverka hur en rubrik uppfattas. Både bilden och texten kan påverka 

varandra på olika sätt. Pettersson, Svensson och Waern (2004) berättar också om bildens och 

textens relation till varandra och menar att text ger en bild en mycket betydande kontext. De 

menar att bilder kan vara mångtydiga för sig själva men med hjälp av text kan man styra 

tolkningarna av bilderna. 

3.2 Lexikala val  

Lexikala val handlar om hur en sändare aktivt väljer vilka ord som hen ska använda eller 

undvika. Med hjälp av lexikala val kan man avslöja vad en sändare vill förmedla till sina 

mottagare. Machin och Mayr (2012) tar upp ett exempel på att man kan använda olika ord för 

att beskriva sitt hem där de olika begreppen ger olika betydelser. Man kan beskriva sitt hem 
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som “en adress”, “en byggnad” eller som ett “familjehem”. De två första orden ger en mer 

objektiv bild av vad ett hem kan vara medans att beskriva sitt hem som ett familjehem blir 

väldigt personligt. Med hjälp av lexikala val kan man placera olika händelser inom en diskurs 

(Machin och Mayr, 2012). 

Metaforer är en bildlig liknelse och är något som människor alltid har använt och det är ett 

fundamentalt sätt för oss att tänka på och beskriva vår omgivning på då vi alltid jämför saker 

med annat för att försöka förstå dem. En sak som är viktig att förstå med metaforer är att dessa 

liknelser som vi gör med en metafor kan göra att vi uppfattar något på ett felaktigt sätt. 

Metaforen kan påverka hur vi förstår saker. Machin och Mayr (2012) tar upp ett bra exempel 

till detta där de skriver att hjärtat är en mekanism som pumpar runt blod och syre i vår kropp. 

Detta är en metafor som man skulle kunna säga gör en felaktig representation av hjärtat 

eftersom att hjärtat inte är en maskin. Detta skulle kunna ge en intrycket att hjärtat alltid 

kommer att fungera och om det slutar fungera är det bara att laga vilket inte stämmer. Men 

samtidigt kan denna metafor också hjälpa en att förstå att hjärtat är en viktig komponent i 

kroppen som gör att vi lever. En annan metafor är “hjärtat i halsgropen” som man använder 

när man är mycket nervös eller rädd vilket kan beskriva känslan väldigt bra för någon som inte 

upplevt det. Om man tar den bokstavliga betydelsen av metaforen har man alltså hjärtat i 

halsen, vilket även här kan bli missledande. Metaforer är som andra lexikala val, något som 

kan bidra till ideologiska tankar eftersom att de kan påverka hur vi uppfattar världen och 

därför också påverka hur vi agerar i samhället (Machin och Mayr, 2012). 

Machin och Mayr (2012) skriver även om ”presupposition” vilket jag skulle översätta till 

antagande vilket är vad jag kommer använda för att beskriva detta verktyg i denna studie. 

Antagande har att göra med vilken slags betydelse som antas vara förutbestämd i en text och 

alla olika språk är fyllda med dessa antaganden. Ett exempel på ett antagande kan vi se här: ”I 

ett kristet samhälle som Storbritannien, finns det verkligen plats för enskilda trosskolor 

baserade på islam?” Här antar textproducenten att Storbritannien är ett kristet samhälle, men 

vad detta egentligen betyder är inte formulerat. Med hjälp av antaganden kan textproducenter 

bestämma vad som är välkänt och delas i samhället. Som utifrån exemplet innan ”Om 

Storbritannien är ett kristet samhälle, varför ska då andra religioner få tillåtelse att upprätta 

sina egna skolor?”. Här har då textproducenten i förhand bestämt att Storbritannien är kristet 

och därför ska andra religioner helst inte få ta plats. Antaganden kan användas för att ”dölja” 

olika ideologiska ståndpunkter genom att man presenterar saker som att de är självklara och 

bestämda (Machin och Mayr, 2012). 

Strukturella motsättningar är en annan del inom lexikala val som handlar om att ett ords 

betydelse påverkas av ordets motsättnings ord oavsett om ordets motsättning nämns eller inte. 

Exempel på detta kan vara att ordet smal betyder något i förhållande till ordet tjock och ordet 

smart betyder något i förhållande till dum. Machin och Mayr (2012) tar upp ett exempel på 

detta i en text där brittiska soldater beskriv som “heroes” och de andra beskrivs som 

exempelvis “terrorists” men det står inte någonstans i texten om vem som är bra eller dålig 

men genom de strukturella motsättningarna ser man att de porträtterar de som beskrivs som 

“terrorists” som de dåliga. Dessa ord får en betydelse av bra eller dåligt när de sätt mot 

varandra utan att det är något som uttalas. Ords strukturella motsättningar gör att de får en 

värdering som bra eller dålig utan att det sägs rakt ut (Machin och Mayr, 2012).  



 

13 

 

Genom lexikala val kan man också se auktoritet. Makt är ett medel som en sändare kan 

använda för att få inflytande på människor genom att visa på expertiskunskap inom olika 

områden. Machin och Mayr (2012) skriver om att detta är något som man ofta kan se inom 

företag som säljer medicin där de väljer att ge sina mediciner komplicerade namn som man 

knappt förstår för att visa på expertiskunskap istället för att bara döpa det till “mjuk hosta”. 

Konsumenterna köper hellre medicinen med det komplicerade namnet eftersom att det känns 

vetenskapligt och får en viss auktoritet. Vid andra tillfällen finns det andra mer icke formella 

texter där man använder ett mer vardagligt språk för att sändaren vill påverka mottagaren att 

tro att hen är mer som oss (Machin och Mayr 2012). 

4. Diskursanalys som teori och metod  

I detta avsnitt kommer metoden och teorin multimodal kritisk diskursanalys att presenteras. 

Sedan presenteras Instagram som plattform och hur data till studien av valts ut och samlats 

in. Vidare presenteras ett exempel på hur det analytiska ramverket kommer att användas på 

ett inlägg från det inhämtade materialet. Avsnittet avslutas med en kort diskussion om de för 

och nackdelar som finns med metodvalet.   

4.1 Multimodal kritisk diskursanalys  

I denna studie har den kvalitativa metoden och teorin multimodal kritisk diskursanalys 

(MCDA) använts. Inom diskursanalys är man intresserad av konversationer och diskussioner 

som sker i samhället. Användningen av språket är en stark kraft som har effekter i samhället 

och detta är diskursanalysens utgångspunkt. Diskurser kan alltså medverka till bättre 

förståelse av de processer som gör att samhället och det sociala livet skapas varje dag (Svensson 

2019). Diskursanalys är både en teori och en metod. Teorin är om hur språket fungerar och 

metoden använder man för att undersöka språkets funktion (Svensson 2019). 

Med hjälp av diskursanalys kan man få en större förståelse för hur samhället konstrueras 

genom användandet av språk. Detta genom att diskursanalysen ger en ett perspektiv och en 

metod för att nå denna kunskap (Svensson 2019). Det finns många olika maktstrukturer i 

samhället som kan vara svåra att se som exempelvis patriarkatet och rastänkande. Genom 

diskursanalys kan man alltså se dessa strukturer genom att analysera exempelvis språk och 

bilder (Jörgensen och Phillips 2000). Machin och Mayr (2012) skriver att språket är ett verktyg 

för social konstruktion, med andra ord att språk både kan forma och formas av samhället. 

Inom kritisk diskursanalys antar man att maktstrukturer är diskursiva, att makt utövas och 

överförs genom diskurser. Det är genom detta synsätt som vi kan studera hur 

maktförhållanden diskuteras och utövas inom diskurser (Machin och Mayr 2012). 

Varför multimodal kritisk diskursanalys (MCDA) är har använts som metod och teori är för 

att den till skillnad från kritisk diskursanalys (CDA), inte bara behandlar text och språk. Med 

MCDA kan man analysera bilder, fotografier, diagram, grafik, språk och text. Denna metod 

och teori blir därför mycket relevant för att analysera inlägg på Instagram då de innehåller 

både visuellt och skriftligt material som båda har lika stor betydelse. Denna metod och teori är 

även vald för att visuell kommunikation innehåller ofta underliggande budskap som kan vara 

svåra att se. Den kritiska diskursanalysens syfte är att demaskera gömda maktstrukturer. 
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MCDA avser även vara kritisk mot gömda maktdiskurser och omedvetet eller medvetet dolda 

ideologiska ståndpunkter (Machin och Mayr 2012). 

Det finns en normativ diskurs gällande hur en person ska se ut för att uppfattas som 

attraktiv i samhället och denna diskurs kommer från att det vältränade och smala 

kroppsidealet är väldigt starkt realiserat i vårt samhälle. På grund av detta kommer MCDA att 

användas eftersom att denna metod avser vara kritisk mot gömda maktdiskurser och 

omedvetet eller medvetet dolda ideologiska ståndpunkter (Machin och Mayr 2012). MCDA är 

även passande då man kan analysera olika delar i bilder som sedan kan avslöja olika dolda 

diskurser. Med hjälp av bilder och annan visuell kommunikation är det möjligt att skicka ut 

underförstådda budskap som man inte kan förmedla genom skriftlig kommunikation. För att 

kunna förstå och analysera dessa underförstådda budskap finns det i MCDA flera olika verktyg 

som kan användas för att analysera bilder och texter. I denna studie kommer analysen baseras 

på verktygen semiotik och lexikala val (Machin och Mayr 2012) och dessa verktyg presenteras 

utförligare under avsnitt 3. I multimodal kritisk diskursanalys kan man titta på hur semiotiska 

val som används av talare, författare och i visuell kommunikation kan beteckna bredare 

diskurser, hur de kan beteckna idéer, värderingar, identiteter och sekvenser av aktivitet även 

om dessa inte specifikt identifieras (Machin och Mayr, 2012).  

4.2 Datainsamling 

I detta avsnitt kommer Instagram som plattform och hashtags som funktion att presenteras. 

Sedan presenteras urvalet och materialinsamlingen. Sist presenteras avgränsningar för 

studien. 

4.2.1 Instagram och Hashtags 

Instagram är en app för framförallt mobiltelefoner. Instagram går främst ut på att dela bilder 

med andra. Man har en egen profil och från denna profil lägger man ut sina bilder och sedan 

kan man även följa andra personers profiler så att man inte missar när de lägger ut bilder.  Till 

varje bild som läggs upp kan man skriva en tillhörande text (även kallad caption) eller ingen 

text alls det får man välja själv. Personer kan gilla bilder genom att trycka på ett hjärta vid 

sidan av bilden eller dubbelklicka på bilden, man kan även kommentera bilder. 

Hashtags kallas ord med denna symbol ”#” framför sig. En hashtag på Instagram gör att 

man kan söka på det ordet i Instagrams sökfält och då kommer alla bilder som har den 

hashtaggen att dyka upp. Olika hashtags kan vara olika stora då det beror på hur många som 

har använt den hashtaggen till sina bilder. När man sökt fram en hashtag har den som en egen 

profilsida där bilderna delas upp inom två kategorier som är ”populäraste” och ”senaste”. De 

bilder som dyker upp under populäraste har störst spridning och många människor har 

interagerat med den bilden. De bilder som är under senaste är de som är nyligast publicerade. 

Många använder hashtags för att beskriva den tillhörande bilden med några ord i hashtag-

form istället för att skriva en sammanhängande text till bilden, men många kombinerar de två 

tillsammans. Man kan även följa olika hashtags precis på samma sätt som man kan följa 

personer. Om en person som ska dela ett inlägg på Instagram och ska använda sig av hashtags 

men vill inte att dom ska synas i deras text under bilden, kan man istället kommentera sig egna 

bild med de hashtags som man vill använda sig av. 
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4.2.2 Urval och material 

Denna studie har baserats på material taget från fem hashtags på Instagram. Dessa fem 

hashtags har hämtats från en topp tio lista för de mest populära hälsorelaterade hashtagsen, 

publicerat på hemsidan Best-hashtags.com (2020). Dom fem populäraste hashtagsen valdes 

ut till studien. Varför jag ska undersöka de populäraste inläggen är för att de har en större 

spridning och når därför fler personer vilket gör att de har en större inverkan på diskursen. 

Detta resulterade i dessa hashtags: 

 

#healthylifestyle 58.2M inlägg 

#healthy 153M inlägg  

#wellness 34.5M inlägg  

#fitness 381M inlägg  

#health 112M inlägg  

 

Sedan har inlägg från dessa hashtags valts ut genom att ta de första 9 av dom populäraste 

inläggen som också följer studiens urvalskriterier istället för de som är senast publicerade 

vilket resulterar i 45 inlägg. Inläggen är endast på engelska eller svenska för att jag ska kunna 

förstå och analysera dem. Alla inlägg från de fem hashtagsen var publicerade samma dag som 

jag samlade in allt material och är därför aktuella. Dessa inlägg är hämtade från Instagram den 

2020-03-16 genom att ta skärmbilder på inläggen. Dessa skärmbilder inkluderar hela 

Instagrams navigerings vy, bilden och texten till inlägget.  

De 9 första inläggen från hashtagsen valdes ut efter dessa kriterier: 

 

- Inläggen handlar inte om män då det är irrelevant för studien.  

- Inläggen är på engelska eller svenska för att jag ska förstå innebörden.  

- Inläggen består av en bild och inte en video för att kunna använda metoden MCDA.  

- Inläggen handlar inte endast om Covid-19. Detta skulle ge studien en skev bild av hur 

det vanligtvis ser ut, om jag skulle ta med allt som handlar om viruset men det var svårt 

att undvika helt. Därför har jag tagit med inlägg som kanske kort har berört området 

men även handlar om andra saker. 

- Inläggen har inte bara en emoji som text då detta blir väldigt svårt att analysera 

eftersom att en emoji kan tolkas på flera olika sätt.  

  

I denna uppsats har jag valt att endast undersöka diskurser om hälsa gällande kvinnor 

eftersom att kvinnor är en grupp som generellt sett är mer kritiska mot sin egna kropp än vad 

män är (Mills, Shannon och Hogue 2017). Psykisk ohälsa är även något som ökar hos unga 

kvinnor och de mår statistiskt sämre än män enligt Folkhälsomyndigheten (2019). Instagram 

är valt för att det är det sociala mediet som får unga att må sämst (Cramer och Inkster 2017). 

4.3 Dataanalys  

Genom det analytiska ramverk som har satts upp för denna studie har jag försökt ta hänsyn 

till de mest relevanta aspekter som rör diskursen om hälsa på Instagram, men det är givetvis 

omöjligt att studera allt inom detta område som kan påverka diskursen utifrån denna studies 
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restriktioner. Utifrån studiens analytiska ramverk har det första steget i den multimodala 

diskursanalysen varit att använda sig av semiotikens begrepp denotation och konnotation för 

att ta reda på inläggets uppenbara mening och sedan dess underliggande betydelse. Vidare har 

texten analyserats på ett djupare plan med hjälp av de lexikala valen för att analysera vilka ord 

som sändaren har valt att använda sig av och om de gömmer underliggande meddelanden.  

Här presenteras ett exempel på hur en analys kan se ut.  

 

 

 

Detta är en bild tagen från hashtagen #healthylifestyle. På en denotativ nivå visar bilden en 

ung tjej som är blöt i håret och har på sig tränings-bh och träningstights. Hon står upp, håller 

upp två fingrar och räcker ut tungan. På en konnotativ nivå läser jag att hon har varit ute och 

tränat för hennes hår är blött, hon är glad och gör en pose för bilden som hon tycker ser bra ut. 

På en denotativ nivå visar texten är att det är en positiv dag varav texten uppmanar folk att gå 

ut och gå sina steg om man kan. I texten uppmanas mottagaren även till att träna hemma för 

att hålla en hälsosam, vältränad livsstil utan att gå till gymmet (pga. Covid-19). Texten avslutas 

med att uppmana till att fortsätta hålla igång och att fortsätta le. På en konnotativ nivå läser 

jag texten som att hon är en väldigt peppande människa som tränar mycket. Här finns en myt 

om den unga, vältränade och hälsosamma kvinnan.   

I texten finns ett lexikalt val som visar sig genom strukturella motsättningar (Machin och 

Mayr, 2012). I meningen “Keep on going and keep on smiling” syns strukturella motsättningar 

som gör att det blir negativt betingat att inte fortsätta röra på sig och le. Att ”fortsätta” och att 

”le” får en positiv betydelse i jämförelse med deras motsatsord som är ”sluta” och att ”grina”. 

Genom denna mening sänds alltså ett budskap att det är bra och positivt att “Keep on going 

and keep on smiling”. Detta kan då kopplas till det Sundström (2015) skriver om hälsohets och 

om att sådant som är tänkt ska vara hälsosamt kan leda till ohälsosamma aspekter som stress 

och ångest. Ett skäl till att hälsohets får människor att må dåligt är när det blir kopplat till rätt 

och fel. I detta fall då vi vet att “Keep on going and keep on smiling” har en positiv betydelse 

genom den strukturella motsättningen vilket leder till att om en mottagare inte lyder detta råd 

eller bryter mot det blir det negativt och kan leda till ångest eller stress.  
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4.4 Metoddiskussion 

Den kritiska diskursanalysen är aldrig objektiv. Forskaren kan redan innan ha en tydlig 

föreställning om hur diskurserna kan se ut och detta kan göra att analysen blir lidande då 

forskaren redan har riktat in sig på ett resultat och kan då använda sig av MCDA för att ta fram 

det resultatet (Machin och Mayr 2012). Utifrån denna kritik som finns gentemot MCDA har 

denna studie utgått ifrån en så objektiv syn som möjligt för att inte påverka analysens resultat. 

Detta har åstadkommits genom att inte själv välja vilka hashtags som skulle användas till 

studien och genom att ta de första 9 bilderna som följde mina kriterier. MCDA har även 

möjliggjort forskning gällande maktstrukturer och ideologi vilket är mycket viktiga ämnen att 

kunna belysa och forska kring.  

Jag vill avsluta med att ta upp etiska aspekter gällande studier av material hämtat från 

internet. Vetenskapsrådet (2002) menar att man inte behöver efterfråga samtycke om material 

som är publicerat på massmedia. De hashtags som har studerats för denna studie är väldigt 

populära och har många följare vilket gör att inlägg som publiceras där når väldigt många 

människor. Personerna som har publicerat inläggen har även offentliga konton. Hashtags 

används ofta på Instagram för att ens bild ska få större spridning och nå fler personer vilket 

skulle kunna tyda på att de även vill att sina bilder ska spridas till så många som möjligt. 

Däremot är de inte medvetna om att deras inlägg används till denna studie och detta är något 

som jag har försökt ha i åtanke. Det är ingen specifik individ som studeras i denna studie utan 

det är slumpmässigt valda inlägg som studeras. Jag har valt att använda mig av bilderna på 

inläggen i min studie just eftersom att de är publicerade på massmedia och aktivt taggade med 

väldigt populära hashtags. Min studie handlar om att undersöka diskurser om hälsa och därför 

är jag inte intresserad av människorna som har publicerat de olika inläggen. Jag har därför 

valt att sudda ut de bilder där en kvinna är med och även deras användarnamn för att 

anonymisera dem eftersom att studien inte handlar om dem som individer (Vetenskapsrådet 

2002). 

5. Analys 

I detta avsnitt kommer materialet som jag fick ut genom mitt urval att presenteras och 

analyseras. Det material som kommer presenteras i analysen är begränsat utifrån att jag anser 

att det utvalda materialet representerar det övriga materialet för studien. Avsnittet kommer 

att vara uppdelat i fyra kategorier (se tabell 2) som är relevanta utifrån materialet och 

frågeställningen: Vad är de dominanta diskurserna för kvinnlig hälsa på Instagram och hur 

reproduceras strukturer eller normer utifrån dessa?  

I materialet finns det även några få inlägg som innehåller reklam men de kommer inte att 

analyseras eller diskuteras i denna studie då de inte är relevanta för studiens syfte och 

frågeställning. Vid närläsning av materialet identifierades fyra dominanta teman eller 

diskurser. Dessa diskurser handlar om skönhetsideal, hälsohets, mental hälsa och auktoritär 

PT och dessa fyra dominanta diskurser utgör avsnitten i analysen. Vissa inlägg i materialet 

visar på flera av de olika diskurserna som jag har delat upp min analys efter. Därför har jag 

använt vissa inlägg dubbla gånger vilket gör att det totala antalet inlägg som visas i tabellen 

nedan större än 45.  
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Kategori Antal inlägg 

Skönhetsideal  30 

Hälsohets inom mat och 

träning 

17 

Mental hälsa 5 

Auktoritär PT  7 

Tabell 2. Hur många inlägg som analyserats till varje kategori. 

5.1 Skönhetsideal  

I detta avsnitt kommer inlägg som berör skönhetsideal att analysera och inom dessa inlägg har 

jag likt Boepple och Thompson (2014) kunnat identifiera diskurser som handlar om en ständig 

vilja att förändra sin kropp. Utifrån materialet till studien innehåller 30 av 45 inlägg en bild på 

en kvinna. Utifrån att ha analyserat dessa inlägg visuellt på en denotativ och konnotativ nivå 

syns det att de är unga mellan 20-35 år gamla, de flesta är ljushyade och alla är relativt smala 

men har ändå större bröst och rumpa. Genom denna visuella analys syns ett tydligt mönster 

där kvinnorna lever upp till normativa ideal för skönhet i västvärlden och det är endast någon 

enstaka som marginellt avviker från detta ideal.  

 

  

Bild 1. Hämtad från #healthylifestyle 

Bild 1 visar en leende kvinna som står och poserar i träningstights och en tränings-bh på ett 

utomhusgym och detta är vad bilden denoterar. Hon står i en pose från sidan, med ena handen 

på sin midja, står utåt med ena benet och putar ut med både rumpa och bröst. 
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Denna pose gör att hennes midja ser liten ut och hennes rumpa och bröst ser större ut. Bilden 

konnoterar en lycklig och idealiskt smal kvinna eftersom att hon ler, som ändå har kvar former 

på de ”rätta” platserna. Denna form av posering finns det ett återkommande mönster av i 

materialet. Då denna representation av kroppen finns i ett tydligt mönster i materialet kan 

man koppla det till statistiken från Cramer och Inkster (2017) där man kan se en tydlig 

koppling mellan användandet av Instagram och att unga kvinnor blir kritiska till sina kroppar. 

I flera inlägg kan vi se att personer antingen redan lever upp till det smala idealet eller så 

poserar de så att det ser ut som att de lever upp till idealet. Detta visar på att den smala kroppen 

är framträdande i materialet till denna studie.  

I texten används en metafor om resande och att vara på väg någonstans. Denna metafor 

hjälper en att förklara utvecklandet av olika saker. Hur man har rört sig från en punkt till en 

annan (Machin och Mayr 2012). Texten i sig visar bara på att någon har påbörjat en form av 

förändring i sitt liv men är inte vid sitt mål ännu. Men genom kombinationen av texten som 

tydligt skildrar en form av förändring och bilden vars centrala fokus är en kvinna som poserar, 

gör att inläggets budskap blir något annat (Pettersson, Svensson och Waern 2004). 

Kombinationen av bilden och texten är lätt att tolka som att hon har gått ner i vikt och 

skulpterat sin kropp genom träning för att försöka nå en ideal bild av den smala lyckliga 

kvinnan likt den ouppnåeliga ideala kvinnan som Johansson (2006) skriver om. 

 

  

Bild 2. Hämtad från #healthy. 



 

20 

 

Bild 2 denoterar två bilder av samma person där hon är större på ena och mindre på andra. 

Denna bild konnoterar en före och efterbild på en kvinna som har gått ner i vikt där bilden till 

vänster är före och bilden till höger är efter. Den här konnotationen av bilden visar med andra 

ord på att det finns en diskurs om hur man ska se ut i samhället och att smal anses som bra. 

Denna diskurs syns tydlig om man tänker sig att man kom från en kultur där man inte 

bekymrade sig om vikt för då hade man inte förstått att detta var en före och efterbild och 

speciellt inte att bilden till höger är ”efter” och visar det ”uppnådda målet”.  

Genom att analysera texten till bilden på en denotativ och konnotativ nivå visade det att 

före och efterbilden som sändaren har lagt upp på sig själv är tänkt som inspiration till andra 

för att motivera dem till att gå ner i vikt då texten inleds med ”Motivational Monday”. 

Johansson (2006) skriver om att det finns en framställning av den större kroppen som passiv 

och viljelös. Denna form av porträttering av överviktiga personer i samhället syns tydligt i 

sändarens sätt att skriva om sin egen kropp. I texten står det även att hon var fast besluten om 

att gå ner i vikt för att inte behöva vara rädd för att äta offentligt. Sedan lyder texten att hon 

skämdes över hur mycket hon hade lagt på sig när hon träffade människor. Denna del av texten 

visar på att den större kroppen är skamlig vilket är likt studien Sundström (2015) beskriver 

där unga kvinnor uttryckte att de vill vara smalare för att de skulle bli mer uppmärksammade 

och passa bättre in i samhället. I detta inlägg framkommer det en myt om den smala lyckliga 

kvinnan. Här visar sig en diskurs om att den överviktiga kroppen är något att skämmas för.  

I denna text används även precis på samma sätt som i förra bilden en metafor om en resa 

för att gå ner i vikt. Denna metafor gör att man förstår att det har gått en längre tid och att det 

har skett en förändring. Texten lyder i början ”att om din viktminskningsresa kommer vara 

liknande min, kommer du inte tro att det är möjligt att nå ditt mål. Men så fort du bryter ner 

det till små mål kommer du snart att vara där.” Här är texten skriven på ett sätt som gör att 

hon framkommer som en allvetare eller en expert. Texten är skriven som att det är en sanning, 

fast det bara är tips som fungerade för henne. Detta gör att mottagarna lättare kan ta till sig 

texten eftersom att hon känns som en expert (Machin och Mayr, 2012). Detta inlägg skulle 

kunna leda till att mottagarna känner att de vill ändra sin kropp av utseendemotiverade skäl 

genom extrema dieter, träning eller genom en kombination av båda två. Detta kan bli 

problematiskt för att när viktminskning är utseendemotiverad är den kopplad till extrema 

dieter och andra tendenser till ätstörningar (Boepple och Thompson 2014). I detta inlägg 

uppkommer en tydlig diskurs som handlar om att disciplinera och förändra sin kropp genom 

kostbegränsningar. Det blir likt ett projekt som aldrig går att avsluta vilket blir väldigt likt det 

som Sundström (2015) beskriver som hälsohets där man ständigt jagar efter ouppnåeliga mål.  
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Bild 3. Hämtad från #healthy. 

Det finns ett annat tydligt mönster i materialet som varken berör träning, mat eller någon 

annan slags del som är tydligt kopplad till hälsa. Detta mönster utgörs av 11 inlägg som alla 

består av bilder av normativt smala kvinnor med mycket fokus på deras kroppar. Dessa inlägg 

har tillhörande texter som inte heller behandlar något som är hälsorelaterat.  

Bild 3 är ett exempel på ett sådant inlägg. Det som dessa bilder konnoterar när de är 

publicerade under en hashtag som i detta fall var ”#healthy”, är att detta är en hälsosam person 

vilket leder till att hälsa blir kopplat ihop med en kropp. Detta blir problematiskt i detta fall då 

de kroppar som representeras är normativt smala och lever upp till skönhetsidealet. Genom 

alla de inlägg och exempel som blivit presenterade i detta avsnitt menar jag att man tydligt kan 

se att begreppet hälsa har blivit ihopkopplat till både skönhet och smalhet. Detta kan 

reproducera myten om hälsa som Sundström (2015) skriver om som innebär att man kan 

genom människors utseende avgöra vem som är hälsosam och inte. 

5.2 Hälsohets inom mat och träning 

I detta avsnitt ska jag analysera och ta upp diskurser gällande mat och träning. Ett 

genomgående tema som jag upptäckte i mitt material är att det läggs ett väldigt stort fokus på 

vad som är rätt och fel inom hälsa vilket går direkt ihop med det som Sundström (2015) 

definerar som hälsohets. Att träning och mat är måsten vilket skapar dåligt samvete om man 

inte uppfyller sitt måste.  
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Bild 4. Hämtad från #health. 

I bild 4 är texten intressant då den denoterar att när gymmen är stängda uppmanas 

mottagarna att träna hemma istället med hjälp av exempelvis träningsvideos på Youtube. På 

den konnotativa nivån tolkar jag att kvinnan på bilden kommer att träna väldigt mycket 

hemifrån för att hålla sig själv vältränad. Texten uppmanar sedan andra att om man känner 

ångest över att alla gym är stängda (på grund av Covid-19) så finns det massor av 

träningsrelaterade övningar som man kan göra hemma.  

Det är intressant att det i texten står att man kan få ångest av att inte kunna träna som 

vanligt. Här kan man koppla detta till det Sundström (2015) skriver om hälsohets för att 

träningen framstår som ett måste och att man då känner ångest när man vet att man inte 

kommer kunna träna som man vanligtvis gör för att gymmen är stängda. Detta innebär då att 

man blir av med sin ångest om man tränar, vilket är vad som antyds i texten. Man kan även 

tolka texten som att människor har ångest över covid-19 och att träning hjälper mot det. Texten 

uppmanar människor att upprätthålla en hälsosam och vältränad livsstil vilket här gör att om 

man byter mot att upprätthålla detta blir det negativt betingat. Här visas återigen tydligt det 

Sundström (2015) pratar om att man får en skuldkänsla om man gör något fel.  
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Bild 5. Hämtad från #wellness 

Denna from av hälsohets visar sig inte bara genom träning utan även genom rätt och fel inom 

mat. I inlägget som bild 5 visar är sammanhanget mellan bild och text mycket viktig som 

Pettersson, Svensson och Waern (2004) menar. Bilden behöver texten för att man ska lägga 

fokus på rätt sak i bilden, men texten behöver även bilden för att kunna visa på vad det är 

texten handlar om. Detta inlägg denoterar proteinbollar med smak av morotskaka som är ett 

enkelt och nyttigt snacks att göra hemma som man kan äta utan att få dåligt samvete och är 

perfekta efter träning. I meningen ”These carrot cake protein balls taste like carrot cake 

without guilt” finns det ett antagande att när man äter mototskaka får man skuldkänslor. I 

detta antagande göms en norm om att socker är dåligt genom att det är skrivet som en 

självklarhet (Machin och Mayr, 2012). Detta är ett annat tydligt exempel på hälsohets där 

hälsosam mat har blivit ett måste och det finns tydliga rätt eller fel. Om man då gör något av 

det som anses som fel, som i detta fall att äta en riktig morotskaka, känner man skuld och mår 

dåligt (Sundström 2015). Om man kan göra fel med vad man äter, som detta inlägg påstår, 

måste det i finnas något slags ideal av en perfekt kosthållning som anses som det rätta. Detta 

inlägg visar att det finns en diskurs om vad som anses som den perfekta, hälsosamma kosten. 

I texten till bild 2 står det att man måste göra små uppoffringar för att gå ner i vikt och de 

uppoffringar som nämns är mat kontra att vara smal, som exempelvis ”..that packet of custard 

creams or being able to wear those cute jeans you´ve never been brave enough to?”. Sedan 

lyder texten ”no brainer for me” varav hon syftar på att hon väljer sitt utseende framför att äta 

kakor, i detta exempel. Detta tyder återigen på det Sundström (2015) skriver om att det finns 

mat som anses som bra och dålig.  
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Det är inte bara i de två inläggen som det visas tendenser för vad som anses som rätt och fel 

inom mat. Det finns fler som uttrycker sig om att det finns bra och dålig mat. Ett exempel på 

detta är ett inlägg som handlar om hur man håller sig hälsosam när man jobbar hemifrån. I 

detta inlägg skriver sändaren flera tips i punktform och i ett av dessa tips står det om att “learn 

to use a food scale and track food”. Detta betyder att man ska lära sig att väga sin mat och räkna 

kaloriintag. En annan sändare skriver om att hon inte har någon skräpmat hemma och att 

detta är en fördel. Dessa inlägg visar på att det finns mat som anses som bra och som anses 

som dålig. Mat som dessa två exempel beskriver som ”dålig mat” är skräpmat och sådant som 

innehåller mycket kalorier. Mat om utses som bra ska då vara kalorisnål och det är endast mat 

som jag associerar med kalorisnål mat som syns inom materialet som samlades in till studien. 

14 av 45 bilder handlar om mat och alla dessa inlägg är recept eller tips på mat som kan 

associerar till ”hälsosam mat”, med andra ord, sallader, smoothiebowls, gröt, grönsaker och 

frukt. Här kan vi alltså se en tydlig diskurs kring vad som anses som en perfekt och hälsosam 

kost. 

5.3 Den mentala hälsan 

Inom materialet fanns det ett fåtal inlägg som utgjorde ett mönster som handlar om den 

mentala hälsan. I materialet är det som tas upp meditation och att sätta sig själv i första hand. 

Vissa av inläggen i detta avsnitt kan vara påverkade av covid-19 eftersom att pandemin tär 

mycket på den mentala hälsan. 

 

  

Bild 6. Hämtad från #health. 

Utifrån den denotativa och konnotativa nivån så visar detta inlägg (bild 6) på en kvinna som 

ska ta en lugn stund för att ta hand om sin egna mentala hälsa. I texten uppmanas människor 

som känner att de behöver en paus att vara med på en meditation som sänds live via Instagram. 

Det finns även andra inlägg liknande detta som trycker på att det är viktigt för ens hälsa att ta 
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tid under dagen att slappna av en stund och flera skriver om specifikt meditation. Några andra 

tips som nämns är att praktisera yoga eller att sova ordentligt.  

 

 

Bild 7. Hämtad från #wellness. 

Bild 7 denoterar en kvinna som sitter på en strand i baddräkt och solglasögon. Hon har en 

surfbräda framför sig som ligger ner på stranden. På en denotativ och konnotativ nivå handlar 

texten om att växa som person och att sätta sig själv i första hand. Inom det holistiska synsättet 

att se på hälsa spelar den psykiska hälsan en stor roll och en god psykiskt hälsa kan exempelvis 

visa sig genom bra självförtroende och en god självbild (Sundström 2015). Det här inlägget 

uppmuntrar just det, att tro på sig själv och att sätta sig själv i första hand vilket jag menar är 

ett bra första steg för att kunna bygga självförtroende. 

Det som de fem inläggen som berörde mental hälsa på något sätt tog upp var att man ska ta 

tid för sig själv och slappna av. Detta visar på en positiv influens kring hälsa på Instagram där 

vi blir uppmanade att ta hand om vår mentala hälsa genom att slappna av ibland. Detta 

material utgjorde däremot en mycket liten andel av det totala materialet och är därför 

underrepresenterat i jämförelse med den fysiska hälsan.  

5.4 Den auktoritära PT:n 

I de flesta inlägg som har med träning att göra använder sändarna sig av strukturella 

motsättningar när de skriver om sina träningspass. De skriver om hur de ska pressa och göra 

väldigt intensiv träning vilket blir en strukturell motsättning som implicerar att det är negativt 

att köra ett lugnt träningspass, utan att detta skriv i klartext. Detta gör att ord som ”pressa” 

och ”intensiv” uppfattas som mer positiva inom träning (Machin och Mayr 2012).  
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Bild 8. Hämtad från #wellness. 

Bild 8 denoterar en ung tjej som står och tar kort på sig själv i en spegel med sin mobil. Mobilen 

täcker största delen av hennes ansikte, hon har på sig träningskläder där hennes mage syns. 

Bilden konnoterar att hon har tränat eller snart ska träna och hennes pose gör att hon ser 

självsäker ut. Texten till bilden denoterar att hon har gjort ett arm och bröstpass där hon skrivit 

ner exakt vad hon har tränat och hur mycket. Texten avslutas med en fråga riktad till 

mottagarna av inlägget om vad de tränar idag. Texten uppmuntrar även andra att spara passet 

och testa det själva. Konnotationen här är att hon verkar träna ofta och mycket styrketräning 

för att bygga muskler.  

En sändare kan använda makt som ett medel för att få inflytande på människor genom att 

visa på expertiskunskap inom ett område (Machin och Mayr, 2012) vilket är fallet i detta 

inlägg. Sändaren försöker få inflytande på andra människor att göra samma pass som hon själv 

har gjort. Detta gör sändaren genom språket hon använder för att förklara sitt pass, då det 

innehåller kunskap som kanske inte alla besitter. Texten uppmuntrar mottagarna till att göra 

samma styrkepass som hon har gjort.  

Frågan ”vad tränar ni idag?” tar förgivet att mottagarna också ska träna denna dag. Bilden 

och texten har inte mycket som kopplar dem tillsammans egentligen. Hon har träningskläder 

på sig på bilden men det är det enda som går att koppla till träningen. Detta gör att träningen 

som beskrivs i texten får en bi-betydelse, alltså konnoterar tillsammans med bilden att: om du 

gör det här träningspasset kan man se ut på detta sätt. För träningspasset som är förklarat i 

texten får en direkt koppling till bilden eftersom att de hör ihop (Pettersson, Svensson och 
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Waern 2004). Träning kan bli utseendemotiverad och får då ohälsosamma effekter (Boepple 

och Thompson 2014). Texten i detta inlägg handlar enskilt endast om ett träningspass och 

inget annat. Men när denna bild sätt i relation med en bild så ändras fokuset i både bild och 

text. Texten som just precis enbart handlade om ett träningspass får nu en direkt koppling till 

en kropp och denna kropp är även normativt smal.  

 

  

Bild 9. Hämtad från #wellness. 

Bild 9 denoterar en tjej som tar kort på sig själv med sin mobil i en spegel på gymmet. Hon 

poserar genom att ha handen i midjan och står utåt med ena benet. På en konnotativ nivå tyds 

det som att hon är nöjd med sitt träningspass då hennes tröja är blöt vilket visar på att hon har 

svettats och att hon vill visa upp hur hårt hon har tränat. Det står även i texten att det var skönt 

att träna. I texten kan vi se hashtagsen #sweaty och #quadworkout som i relation till texten 

visar på att hon har tränat sina lårmuskler och att hon blev svettig.  

På en denotativ nivå, visar texten är att hon har kört ett hårt träningspass och att hon vill 

träna för att känna sig mindre stressad och må bättre. I texten uppmanas även andra att träna 

inne eller ute. På en konnotativ nivå läser jag texten som att hon vill träna för att tänka mindre 

på all panik kring Coronaviruset. Genom att träna lägger hon fokuset på något annat för en 

liten stund.  

Med meningen ”DM if you want some training inspiration” tar sändaren på sig rollen som 

en PT. Här kan man säga att texten visar på en viss auktoritet då texten menar att sändaren 

besitter någon form av expertkunskap kring träning och därför kan ge andra inspiration. 
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(Machin och Mayr, 2012) I denna text kan vi hitta strukturella motsättningar som handlar om 

att ett ords mottsättningsord kan påverka hur vi upplever ordet som bra eller dåligt även om 

det andra ordet inte är med i kontexten (Machin och Mayr, 2012). En strukturell motsättning 

här är användningen av ordet ”intense” vilket översatt blir intensiv, för att beskriva hennes 

träningspass. Motsatsordet till intensiv är kraftlös eller svag vilket här resulterar i att ordet 

intensiv gör att vi upplever det som något positivt. Detta intyder på att det finns träning som 

anses som bra och att det finns träning som anses som dåligt. Detta är likt det Sundström 

(2015) skriver om hälsohets och att det finns rätt och fel inom träning och mat men i detta fall 

blir det att det finns bättre och sämre träning.  

Det finns många fler utöver dessa två inlägg som uppmuntrar sina mottagare till att vara 

hälsosamma och träna. De flesta av dessa inlägg sätter hälsosam och att vara vältränad ihop i 

samma mening som att de måste hålla ihop. Att man inte kan vara det ena utan att vara det 

andra. För att vara hälsosam måste man vara vältränad vilket blir likt det Sundström (2015) 

skriver om att det finns en myt om att det går att se vem som är hälsosam och inte på 

människors utseende. Detta blir tydligt då de flesta bilder som har med träning att göra i 

materialet avspeglar ett fokus på utseende istället för på prestationsförmåga eller hälsa. 

6. Slutdiskussion 

Den här studiens syfte är att identifiera och på ett fördjupat sätt undersöka diskurser om hälsa, 

samt om dessa diskurser reproducerar eller bryter mot hegemoniska normer om hälsa i 

relation till utseende, kroppsbild och psykisk hälsa. För att studera detta har material samlats 

från fem olika hälsorelaterade hashtags. Totalt 45 inlägg publicerade under dessa hashtags på 

Instagram har studerats med hjälp av metoden multimodal kritisk diskursanalys. I detta 

avsnitt diskuteras analysen kopplat till tidigare forskning för att besvara frågeställningen: - 

Vad är de dominanta diskurserna för kvinnlig hälsa på Instagram och hur formeras eller 

reproduceras strukturer eller normer utifrån dessa? 

6.1 Identifierade diskurser 

WHO:s (2020) definition av hälsa lyder “Ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande och inte blott frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning”. Denna 

definition av hälsa menar Sundström (2015) innebär att man ser på människan som en helhet 

där kropp och psyke går ihop. Det som visas genom resultaten från denna studie att denna 

definition av hälsa inte är vad som reproduceras på Instagram. Analysen visar det som 

Sundström (2015) lyfter om att hälsa har fått en förvrängd betydelse som mer liknar ohälsa. 

Det finns däremot en diskurs som är identifierad i materialet som bryter av mot denna 

förvrängning av begreppet hälsa och det är diskursen som visar på att vi måste vara mer mån 

om vår mentala hälsa. Bortsett från det visar sig den förvrängda betydelse av hälsa sig genom 

olika strukturer, reproducering av normer och diskurser. 

När det gäller diskurser kring skönhet inom materialet som jag samlat in till min studie 

reproduceras normer för skönhetsideal genom stora delar av det. Jag har kunnat identifiera en 

diskurs som handlar om en ständig vilja att förändra sin kropp, vilket var ett mycket 

återkommande inslag i materialet. Detta är likt det Boepple och Thompson (2014) skriver om 
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hälsa som är utseende-motiverad där man gömmer ett mål om att förändra sin kropp bakom 

begreppet hälsa. Med detta menar de att om man kopplar sin träning eller mat till sitt utseende 

och hur det påverkas får det en negativ effekt på hälsan eftersom att utseendemotiverad hälsa 

kan kopplas till exempelvis ätstörningar och låg självkänsla (Boepple och Thompson 2014). 

När inlägg på Instagram som är relaterade till hälsa reproducerar ideal om skönhet som 

materialet i denna studie gör, kan den utseendemotiverade hälsan bli triggad och därför bli 

extra problematisk. Jakten efter att nå skönhetsideal är något som betraktas som negativt, 

samtidigt som ett strävande efter ett hälsosamt liv anses som något positivt menar Johansson 

(2006). Kanske är det på grund av detta synsätt som skönhetsideal gömmer sig så pass mycket 

inom hälsoindustrin. En orsak till detta skulle kunna vara att personer inte vill bli relaterade 

till att vara fåfänga och ytliga och att de således säger de att de tränar eller bantar för att vara 

hälsosam. För när man strävar efter att vara ”hälsosam” även om det är utseendemotiverat i 

grunden blir det något positivt (Johansson 2006). 

Normer och strukturer som antyder att den stora kroppen är ful, dålig, klumpig och 

ohälsosam var återkommande i materialet. Det visas att det finns en tydlig stigmatisering av 

den stora kroppen inom Instagrams hälsosfär. Detta kan vi se genom att i det studerade 

materialet reproduceras normer om det smala ideala utseendet. Utifrån det studerade 

materialet framkommer en myt om den smala, lyckliga och framgångsrika kvinnan. Detta blir 

väldigt likt Johanssons (2006) tolkning av Susan Bordo (1993) som beskriver hur kvinnans 

hårda och tydliga kropp associeras med framgång och som motsatts till denna kropp ställs den 

feta och viljelösa kroppen. Det enda inlägg som aktivt tog upp och pratade om den stora 

kroppen framställde den som något mycket negativt och skambelagt vilket även det visar på 

diskursen som Bordo (1993) beskrev (Johanssons 2006). Denna skildring och avsaknad av 

representationer av stora kroppar på ett mer neutralt eller positivt sätt är mycket problematisk 

då det förtrycker och exkluderar många människor. Då Instagram främst används av unga 

mellan 18 och 34 år (Statista 14 Feb, 2020a) blir de mycket utsatta av dessa skildringar tidigt i 

sitt liv vilket kanske kan leda till att de blir mer kritiska mot sin egna kropp.  

I analysen framkom även en diskurs om att det finns rätt och fel inom mat och träning. I 

materialet visas olika verktyg som man kan använda för att förändra sin kropp och dessa 

verktyg är ”rätt” sorts mat och träning och även bantning vilket visar på normer om hälsa som 

kan leda till att hälsohets reproduceras (Sundström 2015). Den mat som visas och som anses 

som bra är sallader, smoothiebowls, frukt och annan kalorisnål mat. Inom de 

träningsrelaterade inläggen visas det en ständig uppmuntran om att försöka träna eller röra 

på sig ofta. I analysen hittades även ett mönster som visar att det finns träning som anses som 

bra och dålig, där bra träning beskrivs som intensiv och hård. I analysen finns några få inlägg 

som sa uttryckligen eller antydde på att det är positivt och bra att gå ner i vikt. Mat, träning 

och bantning är de ”verktyg” som hittades i analysen som man kan använda för att förändra 

sin kropp. Det här kan relateras till det Johansson (2006) skriver om att tränings och 

hälsoindustrin inte står utanför skapande av skönhetsideal utan ger verktygen som man kan 

använda för att uppnå idealen och därför går det inte att skilja på frågan gällande hälsa och 

skönhetsideal. Genom resultaten från denna studie stärks detta påstående då Instagram är en 

plattform där tränings och hälsoindustrin visar sig och hänvisar oss till olika verktyg för att 

förändra vår kropp och uppnå idealen.  



 

30 

 

Jakten efter att vilja ändra sin kropp är återkommande igenom nästan allt material. 

Analysen visar på att kroppen ses som ett ständigt projekt som aldrig blir klart (Johansson 

2006). Detta är en mycket problematisk skildring av hälsa i relation till kroppen på Instagram 

för att den reproducerar myten om att hälsa handlar om utseende och att man kan se vem som 

är hälsosam och inte (Sundström 2015). Denna myt om att kunna se hälsa genom utseendet är 

något som reproduceras mycket på Instagram eftersom att plattformen främst handlar om att 

lägga ut bilder vilket jag anser leder till en ytlig plattform som är mycket utseendeorienterad. 

I denna studie har jag kunnat identifiera diskurser om hälsa på en samhällelig nivå som visar 

på problematiska strukturer som finns i samhället. De dominanta diskurserna är 

skönhetsideal, hälsohets, mental hälsa och auktoritär PT där de två sistnämnda är mer 

underrepresenterade. Utifrån analysen i min studie anser jag att kvinnor i det patriarkala 

samhället reproducerar normer om kvinnliga ideal gömt bakom begreppet hälsa. Jag vill 

tydliggöra att denna studie inte ska ses som något som skambelägger individuella kvinnor, 

vilket jag även har tagit ställning till genom mitt etiska övervägande att inte visa deras namn 

eller ansikten. För att kunna identifiera de diskurser som denna studie har gjort var det viktigt 

att studera hur kvinnor agerar på Instagram i relation till hälsa. Det är problematiskt att det 

finns normer och strukturer i samhället som gör att man aldrig känner sig bra nog. Begreppet 

hälsa har förvrängts till en betydelse som handlar mer om en konstant strävan efter att 

förändra sitt utseende än om att vara en individ som mår bra och är fri från sjukdomar.  

6.2 Samhälleliga implikationer  

Som Machin och Mayr (2012 s.4) skriver kan språk både forma och formas av samhället. I 

denna studie syns detta genom att olika lexikala och semiotiska val har visat på att inläggen i 

denna studie ger en skev bild av vad hälsa innebär då de reproducerar normer och ideal om 

skönhet. Då de hashtags som är studerade i denna studie är relaterade till hälsa, är mycket 

populära och når ut till en mycket stor publik är det problematiskt när detta material 

reproducerar normer och ideal om skönhet. Detta är problematiskt då dessa ideal och normer 

framställs som positiva vilket kan resultera i att publiken vill sträva efter dessa ideal. Denna 

strävan kan då leda till att man tränar och äter med en utseendemotiverad bakgrund och detta 

kan leda till kroppsmissnöje eller ätstörningar. 

Användningen av sociala medier ökar kraftigt (Statista 1 Apr, 2020) och är ett ställe där 

människor uttrycker sig fritt. Med denna studie har jag skrapat på ytan med vad den nya 

digitala tekniken har för plats i vårt samhälle och förhoppningsvis kan den inspirera andra att 

fortsätta på detta spår. Instagram är en öppen social plattform som möjliggör att vem som 

helst när som helst kan uttrycka sig, göra tolkningar eller påstå saker vilket skapar eller 

reproducerar diskurser precis som Nordström (2003) menar. Detta gör att Instagram har blivit 

en plattform där diskurser formas och reproduceras vilket är ett relativt nytt fenomen som 

behöver mer forskning kring sig (Holmström och Persson 2017). Detta skulle kunna bli 

problematiskt då diskurser kan nå betydligt många fler människor när det blir digitalt vilket 

kan leda till att dessa diskurser blir mer normaliserade. Instagrams funktion och plats i 

samhället framkommer när människor använder Instagram och här uppstår ett fenomen som 

resulterar i diskurser genom att reproducera normer och strukturer om skönhetsideal och 

hälsa.  
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Istället för att sociala medier som Instagram reproducerar normer kring hälsa och utseende, 

kanske sociala medier kan ha en annan plats i samhället som är mer samhällsnyttig. Ett 

exempel på hur man skulle kunna förändra detta är att försöka reformera strukturer som finns 

och därigenom ta sig an ett annat beteende. Det finns vissa former av detta på Instagram redan 

som exempelvis kroppsaktivism men det behövs mer av den typen av material på Instagram. 

Om Instagram skulle ta bort sina funktioner som gör att vissa inlägg kan bli mer populära än 

andra skulle man kanske inte lägga lika stor vikt i vad man publicerar. Detta kanske då skulle 

kunna leda till att mindre normativa inlägg publiceras. Om samhällsmedborgare skulle bli mer 

medvetna om de diskurser, normer och ideal som finns idag och att dessa reproduceras i stora 

mängder på sociala medier tror jag att det innehåll som publiceras på sociala medier skulle 

förändras. För att göra samhällsmedborgare mer medvetna om detta är denna nya form av 

forskning inom informatik mycket betydelsefull där man studerar den nya 

informationsteknikens roll inom samhället (Holmström och Persson 2017). Det som politiska 

institutioner och andra aktörer skulle kunna göra är att uppmärksamma och stödja denna typ 

av forskning för att sprida det till så många som möjligt. Alla dessa aktörer som jag har 

presenterat kan även ta och visa sig på sociala medier genom att publicera material som inte 

följer strukturerna, normerna eller idealen som finns gällande hälsa för att börja luckra upp 

dessa gångna mönster.  

6.3 Studiens begränsningar och förslag till fortsatt forskning 

Jag vill avsluta med att understryka att Instagram är en digital plattform som är mycket stor 

och föränderlig. Användningen av sociala medier ökar kraftigt vilket gör det problematiskt att 

en så skev bild av vad hälsa innebär fortsätter att reproduceras. Det är även problematiskt att 

det endast är en typ av kropp som får visas bland de populäraste hälsorelaterade bilderna på 

Instagram och att de kopplas till något positiv. För vidare forskning skulle det vara av värde 

att studera en bredare mängd material och att göra en publikstudie för att kunna säga mer om 

hur sociala medier påverkar människor. Då denna studie lägger stor vikt på just kvinnor i 

relation till hälsa skulle det vara intressant att studera diskurser om hälsa relaterat till män.  

Genom att studera liknande ämnen som i denna studie tar man forskning som vanligtvis 

inte brukar studeras från ett informatikperspektiv och visar på att den digitala tekniken har en 

större betydelse och inverkan på hur vårt samhälle ser ut än vad som vanligtvis 

uppmärksammas. Utifrån ett informatikperspektiv är denna studies form av forskning inte 

speciellt vanlig och studien presenterar en ny vinkel av forskning inom informatik. Att fortsätta 

forska på detta sätt inom informatik anser jag skulle vara väldigt gynnsamt för både informatik 

som ämne men även för samhället. Denna typ av forskning visar på ett djupare plan hur 

relationen mellan ny digital teknik och människor kan se ut och vad den innebär. Då vårt 

samhälle utvecklas mot att förlita oss mer och mer på den digitala tekniken där den redan är 

en stor del av vårt liv (Yoo 2010) är den här formen av forskning inom informatik mycket viktig.  
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