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Abstract – Health, what is that? 
A quantitative and qualitative survey of posts on Instagram with #hälsa 
 

The popular photo sharing app, Instagram, was founded six years ago and is now one of the 

largest and fastest growing social media-apps in Sweden. A few years ago a health trend 

blossomed on Instagram and almost everyone wants to share and show their healthy lifestyle 

today. Previous studies show that a lot of people feel stressed over this constant exposure to 

other peoples health-related topics. But what is health? What does it mean to be healthy? 

Who decides that? The purpose of this thesis is to explore Instagram messages (picture and 

text) with hashtag (#)hälsa (health) to see which topics that dominate and the norms that 

govern what these messages should look like to be accepted. The study builds on social 

constructionism and proceeds into the world of discourse analysis with Faircloughs critical 

discourse analysis as main focus. It is also supplemented with Foucault's theories of power 

and self-control, and Goffman's theory of the presentation of self. At first a quantitative 

content analysis where made so the material would be easier to handle and overview. Then a 

critical discourse analysis where made to gain a deeper knowledge and understanding of the 

material. The main results of the study concluded that there is no single definition of health, 

the definition depends on the context. Further the analysis revealed four dominant discourses 

with #hälsa: food, fitness, body change and well-being, and all these discourses produced 

different meanings of health. The study also discovered norms that influence the content with 

#hälsa on Instagram and shows how users, based on these norms, shape and create there 

identity. Finally the study revealed that it does not really matter if users are healthy, as long 

as they produce an image of them self of being healthy, they will be healthy in the eyes of 

others. 

 

Key concepts: health, Instagram, social media, critical discourse analysis, quantitative 

content analysis, Foucault, Goffman, Fairclough 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning – Hälsa, vad är det? 

Bildmediet Instagram har funnits i sex år och är ett av de största och snabbast växande sociala 

mediet i Sverige. För några år sedan började en hälsotrend att växa fram på Instagram och nu 

vill de flesta dela med sig av och visa upp sin hälsosamma livsstil. Tidigare studier visar att 

många svenskar känner sig stressade över denna ständiga exponering för andras 

hälsorelaterade inlägg. Men vad är hälsa? Vad innebär det egentligen att vara hälsosam? Vem 

bestämmer det? Uppsatsens syfte är att undersöka Instagram-inlägg (bild och text) under 

#hälsa för att se vilka ämnen som dominerar och vilka normer som styr hur dessa inlägg ska 

se ut för att accepteras. Studien tar avstamp i socialkonstruktionismen och går vidare in i 

diskursanalysen med Faircloughs kritiska diskursanalys som huvudfokus. Den kompletteras 

även med Foucaults teorier om makt och självstyrning samt Goffmans teori om 

framställningen av jaget. Till en början genomfördes en kvantitativ innehållsanalys för att 

lättare kunna hantera och överblicka materialet. Därefter gjordes en kritisk diskursanalys för 

att få en djupare förståelse av materialet. De huvudresultat som studien kom fram till var att 

det inte finns någon entydig definition på hälsa utan det är sammanhanget som avgör. I 

analysen framkom det fyra dominerande diskurser under #hälsa: mat, träning, 

kroppsförändring och välmående, och inom dessa diskurser framställs hälsa på olika sätt. 

Studiens resultat visar även på vilka normer som präglar innehållet under #hälsa på Instagram 

och hur aktörerna formar och skapar sin identitet utifrån dessa. Slutligen konstateras att det 

spelar egentligen ingen roll om aktörerna är hälsosamma, bara de visar upp en fasad av att 

vara det så blir de hälsosamma i andras ögon.  

 

Nyckelbegrepp: hälsa, Instagram, sociala medier, kritisk diskursanalys, kvantitativ 

innehållsanalys, Foucault, Goffman, Fairclough 
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1. Inledning 

Medieanvändningen i samhället utvecklas och förändras ständigt med tidens gång och i 

dagens informationssamhälle kännetecknas det av socialt agerande, interaktivitet, delning och 

deltagande (Engström, Enbom och Lindgren 2012, 11). Vi är inte längre bara konsumenter av 

medieinnehållet utan vi är även med och skapar det på ett eller annat sätt. Sociala medier, så 

som exempelvis Instagram, Twitter och Facebook, är plattformar där mycket av detta 

kommer till uttryck. Det är lättillgängligt och den huvudsakliga sociala aktiviteten är att 

aktörerna delar med sig av information om sig själva i exempelvis bilder och text (Snickars 

2014, 97) i hopp om att få många gilla-markeringar och följare, samtidigt som de kan se vad 

alla andra producerar.  

 

Bildmediet Instagram har funnits i sex år och är ett av de största och snabbast växande sociala 

mediet i Sverige (SOI 2015). För några år sedan började en hälsotrend att växa fram på 

Instagram och nu vill de flesta dela med sig av och visa upp sin hälsosamma livsstil. Numera 

tillskrivs individen högre social status av andra om denne visar sig vara hälsosam (Åkesson 

2015) även om tidigare studier visar att många svenskar känner sig stressade över denna 

ständiga exponering för andras hälsorelaterade inlägg (Arenhäll 2014). Att alltid ha fokus på 

hälsa kan leda till låg självkänsla, press och missnöje över sin kropp. Men vad innebär det 

egentligen att vara hälsosam? Hur framställs hälsa på Instagram? Vem bestämmer det? 

 

Hälsotidningar och tv-program är två medier som har en stark influens i framställningen av 

de hälsoideal som finns i samhället idag, men vi får inte glömma bort att den påverkan som 

sker mellan oss individer är minst lika effektiv (Frisén, Holmqvist Gattario och Lunde 2014, 

49f). Instagram är en plattform och ett medium där även vanliga individer, så som du och jag, 

får komma till tals. Vilket kanske gör dess påverkan lite mer diskret, men ändå väldigt 

effektfull då det leder till att vi jämför oss med varandra i strävan efter det “perfekta idealet”.  

 

Eftersom vi numera lever med skärmarna framför näsan och ständigt tar del av varandras 

bilder och texter anser vi att det är ytterst aktuellt att studera inlägg på sociala medier, i detta 

fall Instagram. Även Bergström och Boréus (2012, 399f) anser att detta är ett viktigt område 

att studera, då de skriver:  
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Ju mer texter och bilder tar upp plats under människans dygn och ju mindre tid 

som åtgår för verksamheter som till sin grund är kommunikationslösa, desto 

rimligare blir ett forskningsfokus på texter och bilders betydelse.  

 

Med tanke på den hälsotrend som råder finner vi ett intresse i att studera just hälsoinläggen på 

Instagram för att på så vis kunna ta reda på hur hälsa framställs och konstrueras, samt belysa 

vilka normer som präglar innehållet. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka Instagram-inlägg (bild och text) under #hälsa för att 

se vilka ämnen som dominerar och vilka normer som styr hur hälsoinlägg ska se ut för att 

accepteras. För att få svar på detta har vi använt oss av dessa frågeställningar: 

     

● Hur framställs och konstrueras hälsa inom det sociala mediet Instagram? Vilken/vilka 

diskurs(er) dominerar?  

● Vilka normer finns inom den/de dominerande hälsodiskurserna på Instagram?  

● Hur konstrueras identiteter i samband med hälsa? 
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2. Tidigare forskning och teori 

I detta kapitel presenteras den tidigare forskning och det teoretiska ramverk som ligger till 

grund för denna studie. Kapitlet redogör även forskningsansatsens bakgrund för att ge studien 

en utgångspunkt. 

 

2.1 Tidigare forskning 

Vi har fokuserat på forskning som kan styrka och förklara de syfte och frågeställningar som 

undersökningen avser att besvara. Vi redogör även hur denna forskning är kopplad till vår 

studie och tydliggör hur de enskilda delarna bidrar till studiens resultat.  

 

2.1.1 Konstruerandet av jaget i jämförelse med alla andra 

Zizi Papacharissi har skrivit boken ”A networked self” där hon utifrån, och tillsammans med, 

olika forskares nya teorier och undersökningar på det sociala nätverket diskuterar 

självpresentation i det digitaliserade samhället. Mendelson och Papacharissi (2011) berättar 

att vi människor strävar efter att ge ett så gott intryck som möjligt när vi möter andra 

människor för att vi bryr oss om hur andra uppfattar oss. När vi framställer oss själva i det 

vardagliga livet kan vi styra hur vi vill uppfattas genom att omsorgsfullt välja vad vi ska ha 

på oss för kläder, hur vi ska styla vårt hår eller hur vi ska bete oss. I och med Internets 

uppkomst så har valmöjligheter för intrycksstyrningen och framställningen av vår identitet 

ökat. Vi kan idag bygga upp flera olika identiteter eller framställa oss själva som någon vi 

inte är, genom att endast visa upp det som anses vara bra (Mendelson och Papacharissi 2011, 

252). Vi vill i denna studie ta ett djupdyk in i Instagram under #hälsa för att undersöka hur 

aktörerna skapar och framställer hälsa på denna plattform. Med hjälp av denna forskning 

kommer vi även att kunna diskutera om aktörerna endast väljer att framställa det som anses 

vara “rätt” och “bra” enligt de rådande normerna. 

 

I boken “Projekt perfekt” skriven av Ann Frisén, Kristina Holmqvist Gattario och Carolina 

Lunde (2014, 49), nämner de liknande påståenden – ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 

så finns det inget förbestämt sätt att se på utseendeidealet. Normer och värderingar som 

tidigare skapats utifrån klass och kön är mer flytande och idag är individer inte lika bundna 

till att tycka på ett visst speciellt sätt utifrån dessa faktorer. Det går dock inte att påstå att man 

som individ är helt fri i sitt val utan man präglas fortfarande av kulturella och sociala 

processer. Frisén, Holmqvist Gattario och Lunde (2014, 49) refererar till Anthony Giddens 
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och hans begrepp reflexivt identitetsprojekt, som menar på att i tanken är allting möjligt. 

Individer lever med föreställningen om att de själv kan välja sitt utseende, sitt beteende och 

helt enkelt konstruera sin egen identitet. I och med detta blir det en självklarhet att många i 

detta postmoderna samhälle försöker uppnå orealistiska ideal eftersom de tror att allting 

faktiskt är möjligt. (se även Giddens 1999, 13) Hur influerar detta tankesätt aktörerna på 

Instagram under #hälsa? Kommer vi i denna studie kunna se om aktörer strävar efter speciella 

ideal? Även om vi människor till viss grad kan styra och påverka vår framställning, blir vi 

dock påverkade av media och dess normer. Frisén, Holmqvist Gattario och Lunde (2014, 52f) 

presenterar att olika medier på Internet har stort inflytande när de förmedlar ideal och 

påverkar oss människor i hur vi vill vara och se ut. Det innebär att valfriheten till hur man 

som individ framställer sig själv inte är så fri som man kan tro.  

 

Sociala nätverk kan beskrivas som en scen för självpresentation som underlättar vår 

framställning genom att ge oss redskap, menar Papacharissi (2011, 304). Det vanligaste och 

enklaste redskapet för att gestalta sig själv och sin identitet är genom bilder (Mendelson och 

Papacharissi 2011, 255). Det läggs ut bilder som konstruerar ens liv och generellt sätt är det 

oftast viktiga händelser som publiceras, så som semestrar, bröllop och födelsedagar. Bilderna 

som läggs ut i sociala nätverk kan även fungera som ett bevis på att händelserna faktiskt ägt 

rum. I och med detta så strävar vi människor efter att framställa oss själva på det sättet som vi 

drömmer om att vi vore eller försöker att bli. (Mendelson och Papacharissi 2011, 253f) 

Eftersom denna studie studerar text, men även bild, på ett socialt medium är det relevant att 

undersöka hur aktörerna försöker framställa sig själva, om de försöker förändra sig själva och 

vad de i så fall strävar efter att uppnå. 

 

En central del på sociala plattformar är att kommunicera och integrera med andra individer. 

Ett vanligt förekommande sätt att göra detta på är att lämna kommentarer på varandras 

profiler, bilder eller facebooksida (Boyd 2011, 45). Detta kan påstås vara ett annat slags 

framträdande och en kommentar kan även hjälpa till att stärka någons identitet (Mendelson 

och Papacharissi 2011, 253). Vi kommer att bygga vidare på detta då denna studie avser att 

undersöka bi-aktörernas roll i inläggen och på vilket sätt de bidrar till att forma aktörens 

identitet. 

 

Det postmoderna samhället tillåter även individer att delta i flera olika sociala sammanhang 

vilket bidrar till att vi måste ha olika sociala roller. Utifrån detta blir idealen viktiga eftersom 
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de berättar vem man är och hur man vill att andra ska uppfatta en. Det visar också på vilken 

grupp i samhället man tillhör, exempelvis de smala, de rika eller kanske de vältränade. 

(Frisén, Holmqvist Gattario och Lunde 2014, 50) Papacharissi (2011, 304) poängterar också 

att framställningen av jaget har utvecklats till ett hamsterhjul, en föreställning som håller på 

för evigt och som ständigt jämförs, förändras, definieras eller presenteras utifrån sociala, 

kulturella, ekonomiska och politiska aspekter. Detta tankesätt kan hjälpa oss att se om aktörer 

under #hälsa försöker att passa in i en speciell grupp med sina inlägg, samt om de strävar 

efter att skapa en identitet för att andra ska uppfatta dem på ett visst sätt.  

 

2.1.2 Tillhöra normen eller avvika från den 

På många sociala plattformar är en annan central del att skapa en profil, där man presenterar 

sig själv i text och bild. I och med att störst fokus ligger på självpresentationen lägger många 

människor ner mycket tid bakom utformningen av profilen, för att uppfattas på önskvärt sätt. 

Även om det är vi personligen som skapar vår profil, väljer vad som ska visas och vilken 

publik som ska få vara åskådare till framträdandet (Boyd 2011, 43), så är det publikens 

rådande normer som ligger till grund för hur vi anpassar vår framställning (Boyd 2011, 44). 

Det här är ett intressant tankesätt att applicera på inläggen som vi i denna studie ska 

undersöka. Passar inläggen in i hälsodiskursen eller avviker de från normen?  

      

På många sociala medier, exempelvis på Instagram och Facebook, kan man även se hur 

många gilla-markeringar ett objekt fått. Eller när man nätshoppar kan man välja att se vilka 

objekt som är mest populära bland konsumenterna. Är det så att de där synliga gilla-

markeringarna eller rekommendationerna får oss att ändra uppfattning om vad vi tycker, även 

om vi själva har en klar blid av vad vi är ute efter eller gillar?  

 

Zhu och Huberman (2014) ville ta reda på detta och genomförde därför en studie för att se 

om individer påverkas av omgivningen när de tar beslut online. För att få svar på detta 

genomförde de ett antal experiment som innefattade 600 deltagare. Först av allt fick varje 

enskild respondent kolla på två olika bilder, exempelvis på två söta spädbarn. Av dessa bilder 

skulle de sedan skulle välja ut vilken av dem som de föredrog. Efter en kortare respektive 

längre tid uppmanades deltagarna att återigen kolla på samma bilder och ta ett nytt beslut om 

vilken bild de föredrog. Skillnaden vid andra beslutet var att deltagaren då kunde se hur 

många gilla-markeringar respektive bild hade fått av de andra deltagarna, för att se om det 

påverkade deras beslut. Efter detta visade det sig att många deltagare ändrade sitt beslut om 
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vilken bild de föredrog, speciellt när det endast var en liten skillnad mellan bildernas gilla-

markeringar. Det visade sig även att ju längre tid det gick mellan det första och andra beslutet 

var deltagaren mer benägen att ändra sitt val. Studien kunde i och med detta konstatera att vi 

påverkas av varandra och följer gärna strömmen i våra beslut. Det här experimentet ger vår 

studie en bakgrund till att förstå om och varför många inlägg har liknande innehåll eller 

budskap, det vill säga om det finns det en tydlig intertextualitet i inläggen som analyseras. 

Detta kan hjälpa oss att se om aktörer strävar efter att vara och göra som alla andra.  

 

2.2 Teori  
Studien tar avstamp i socialkonstruktionismen och går vidare in i diskursanalysen med 

Faircloughs kritiska diskursanalys som huvudfokus. Den kompletteras även med Foucaults 

teorier om makt och självstyrning samt Goffmans teori om framställningen av “jaget” för att 

få några sociologiska och kulturella perspektiv. 

 

2.2.1 Forskningsansats – socialkonstruktionism 

Vi har valt att ha en socialkonstruktionistisk ansats, vilket innebär att vi i denna studie har en 

kritiskt inställning till självklar kunskap och ser därmed inte kunskapen om världen som 

någonting objektivt. Vi måste ifrågasätta sättet vi förstår världen och oss själva på. En av de 

största forskarna inom socialkonstruktionismen, Vivien Burr (2003, 2ff), berättar att hur vi 

uppfattar verkligheten är endast en konsekvens av hur vi människor kategoriserar världen, 

och det är de sociala processerna som konstruerar och bevarar vårt sätt att se på och uppfatta 

världen (se även Winther Jørgensen och Phillips 2000, 11f). Det är i de sociala praktikerna 

mellan oss människor som delad kunskap skapas därför är sociala interaktioner, speciellt 

språket, väldigt intressant för socialkonstruktionismen (Burr 2003, 4 se även Winther 

Jørgensen och Phillips 2000, 12). Då denna studie vill belysa hur Instagram framställer 

verkligheten av begreppet hälsa genom att analysera språket, känns den 

socialkonstruktionstiska ansatsen relevant som bakgrund.  

 

Burr (2003, 3f), förklarar vidare att vår världssyn är historiskt och kulturellt skapad, den 

formas och förändras med tiden. Alla sätt av förståelse är kulturellt och historiskt relativa, 

vilket innebär att det inte finns någon förståelse som är mer rätt än någon annan. I vår 

världssyn finns det handlingar som anses vara accepterade och otänkbara. Vår förståelse 

tillsammans med rådande maktstruktur påverkar därför vårt sociala beteende. (Burr 2003, 5 

se även Winther Jørgensen och Phillips 2000, 12) Genom att ha ett socialkonstruktionistiskt 
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synsätt kan vi förstå uppkomsten av normer som influerar det sociala beteendet inom de 

dominerande hälsodiskurserna på Instagram. 

 

2.2.2 Diskurs och diskursanalys 

Ett av många angreppssätt som härstammar från socialkonstruktionismen är diskursanalys 

(Winther Jørgensen och Phillips 2000, 11). På senare tid så har begreppet diskurs blivit allt 

mer aktuellt i vetenskapliga texter och undersökningar. Trots detta finns det fortfarande inte 

någon allmänt accepterad definition av vad det egentligen innebär. Försök till definitioner är 

att det antingen kan vara ingenting eller att det har en exakt betydelse i ett visst sammanhang 

samtidigt som det har en helt annan betydelse i ett annat. Det vi vet är att när forskare pratar 

om diskurs menar de oftast ett mönster av språk som våra uttalanden förhåller sig till i olika 

sociala sammanhang (Winter Jørgenssen och Phillips 2000, 7), och att dessa mönster grundar 

sig i våra historiska och kulturella normer (Börjesson 2003, 19).  

 

Det diskurser hjälper oss med är att skapa förståelse och mening i olika sammanhang, för 

utan diskurser hade tolkningsutrymmet varit så stort att vi skulle ha svårt att förstå varandra 

(Börjesson och Palmblad 2007, 22f).  

 

I denna uppsats har vi valt att definiera diskurs så här:  

Ett genom historien och kulturen bestämt sätt att tala och förstå världen på. Det vill säga en 

mängd olika metaforer, bilder, historier, uttalanden och olika tolkningar som tillsammans 

producerar en version av en specifik verklighet. (Burr 2003, 64) 

 

För att kunna förstå, uppfatta och förklara olika samhällsfenomen undersöks diskurser genom 

en diskursanalys. Diskursanalysen kan bidra till att uppmärksamma det som är dolt och tas 

för givet i samhället (Börjesson 2003, 23). Analysen kan göras utifrån tre olika angreppsätt – 

diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi (Winther Jørgensen och Phillips 

2000, 12-13). Alla olika angreppssätt har gemensam syn på att vår omvärld, vår identitet och 

våra sociala relationer är någonting som vi aktivt är med och skapar och förändrar (Winther 

Jørgensen och Phillips 2000, 7). 

 

Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000, 10) är teori och metod sammanlänkade i 

diskursanalys och det är viktigt att inte bara använda analysmetoden lösryckt från teori- och 
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metodgrunden. Därför är det relevant att även utveckla detta senare i metodavsnittet då vi 

presenterar hur vi kommer att gå tillväga med diskursanalys som metod. 

 

2.2.3 Kritisk diskursanalys 

Vi är intresserade av att undersöka vilka diskurser, med tillhörande normer, som finns kring 

hälsoinlägg på Instagram. Vi har därför valt att använda oss av kritisk diskursanalys då vi 

anser att det är en lämplig teori och metod som kommer hjälpa oss att besvara 

frågeställningarna i denna studie. Detta val stärks även av Berglez (2010, 273) som förklarar 

att kritisk diskursanalys är en passande metod om syftet är att undersöka hur en diskurs 

förhåller sig till, eller motverkar, ideologier i samhället. Några framstående forskare inom 

den kritiska diskursanalysen är Wodak, Fairclough och van Dijk. Wodak och Fairclough har 

sin utgångspunkt i lingvistiken medan van Dijks variant baseras på sociokognitiva perspektiv.   

 

Det finns två olika riktningar inom den kritiska diskursanalysen. En bredare bestående av 

flera olika angreppssätt som inkluderar Fairclough och Wodak, och en smalare som enbart 

baseras på Faircloughs angreppssätt (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 66). Winther 

Jørgensen och Phillips (2000, 66) anser att Faircloghs angreppssätt på kritisk diskursanalys är 

det mest utvecklade inom medie- och kommunikationsvetenskapen då det innehåller tydliga 

riktlinjer och specifika tekniker inom teori, metod och analys. Därför kommer denna studie 

vidare att endast fokusera på Faircloughs angreppssätt.  

 

2.2.4 Faircloughs kritiska diskursanalys 

Faircloughs angreppssätt är en textorienterad diskursanalys som strävar efter att föra samman 

tre traditioner –  textanalys, makrosociologisk analys och den tolkande mikrosociologiska 

traditionen. För att att kunna förstå hur diskursiva processer avläses på ett lingvistiskt plan 

använder sig Fairclough av detaljerad textanalys. Däremot anser han att lingvistiken inte går 

nog djupt i kopplingen mellan samhälle och text. Därför har han kompletterat sitt 

angreppssätt med en social analys av text, så kallad makrosociologisk analys, som syftar till 

att synliggöra att sociala praktiker formas av sociala strukturer och maktrelationer. Vidare 

väljer han att även komplettera med den mikrosociologiska traditionen inom sociologin för 

att på så vis skapa förståelse i hur människor aktivt är med och skapar sin vardag genom 

gemensamma regler och tillvägagångssätt. (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 71-72 se 

även Fairclough 1992, 72f)    
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För att förtydliga så bidrar diskurs, enligt Fairclough, till att skapa:   

● sociala identiteter eller grupper,       

● sociala relationer mellan dessa identiteter eller grupper, samt   

● kunskaps- och betydelsesystem– ett större sammanhang där dessa identiteter, grupper 

och relationer rör sig. (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 73 se även Fairclough 

1992, 137f) 

      

Utifrån dessa traditioner har Fairclough utformat en tredimensionell analysmodell (se figur 

1), som analyserar en kommunikativ händelse på tre nivåer; textnivå, den diskursiva 

praktikens nivå och den sociala praktikens nivå (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 74 se 

även Fairclough 1992, 72). På textnivå analyseras uppbyggnaden av språkbruket, exempelvis 

egenskaper hos texten och vilken genre texten tillhör språkmässigt. På den diskursiva 

praktikens nivå analyseras textproduktion och textkonsumtion i relation till redan existerande 

diskurser och genrer. Slutligen på den sociala praktikens nivå analyseras om den 

kommunikativa händelsen följer diskursordningen eller om den avviker, samt vilka 

konsekvenser detta får ideologiskt. Fairclough poängterar att det inte räcker att endast 

använda diskursanalys på denna nivå, då den innefattar delar som både är diskursiva och 

icke-diskursiva, därför bör nivån kompletteras med andra sociologiska och kulturella teorier. 

(Winther Jørgensen och Phillips 2000, 75 se även Fairclough 1992, 71ff) Vi har därför valt 

att komplettera Faircloughs kritiska diskursanalys med Foucaults teori om makt och 

självstyrning samt Goffmans teori om jaget.  

 
Figur 1. Faircloughs tredimensionell analysmodell för diskursanalys (Fairclough 1992, 73).  
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2.2.5 Språk och makt 

En fråga som intresserar oss i denna studie är hur makt framställs på Instagram, därför har vi 

valt att fördjupa oss i Foucaults maktbegrepp kring Panopticon och självstyrning. Den 

franske teoretikern Michael Foucault är den i vår tid mest kända forskaren kring makt. Han 

har påverkat relationen mellan makt och kontroll genom att ifrågasätta tanken på hur makt 

skapas och utövas (Börjesson och Rehn 2009, 44f). Foucault menade att makt inte bara 

existerar vid vissa tillfällen utan att det förekommer i alla former av sociala situationer. Makt 

är bara ett annat namn för hur samhället disciplinerar genom att producera positiva och 

negativa effekter som konsekvens av våra handlingar. Dessa regler för hur individer ska bete 

sig socialt uppstår ofta i lokala sammanhang och reproduceras sedan vidare i samhället. 

(Börjesson och Rehn 2009, 46) Foucaults teorier kring makt kan i denna studie användas för 

se hur normer och regler skapas på Instagram inom #hälsa och förklara varför aktörerna beter 

sig som de gör. Detta genom att studera hur bi-aktörerna disciplinerar aktören med antingen 

positiv eller negativ betingning.   

 

2.2.6 Panopticon och självstyrning 

När Foucault beskriver samhället refererar han ofta till Jeremy Benthams idé om det perfekta 

fängelset, Panopticon. Panopticon är ett runt fängelse med ett vakttorn i mitten omringat av 

celler formade som tårtbitar (se figur 2). Vakttornet har insyn i varje cell och lyser med starka 

lampor in i cellerna, vilket leder till att vakterna ser allt medans ljuset bländar fångarna. 

Eftersom fångarna inte kan se vakterna kan de inte avgöra om de blir observerade eller inte. 

Genom detta kan övervakning automatiseras och i slutändan behövs det ingen vakt i tornet då 

fångarna beter de sig som att de vore ständigt övervakade. (Foucault 2003, 201f se även 

Börjesson och Rehn 2009, 47f) Foucault vill med denna metafor illustrera hur han anser att 

samhället fungerar. Enligt honom är vi alla fångar i Panopticon för även om det inte finns 

någon direkt makt som säger åt oss hur vi ska bete oss, så agerar vi som om vi vore 

övervakade. Detta sker utan att vi tänker på det för att vi är så tränade på att kontrollera oss 

själva, tillslut blir kontroll något vi anser vara naturligt. (Foucault 2003, 206 se även 

Börjesson och Rehn 2009, 48) Det metaforen om Panopticon syftar på är att så länge du är 

synlig så kan du påverkas av makten och att om vi människor vill vara fria måste vi göra oss 

osynliga för makten.   
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Figur 2. Jeremy Benthams modell av Panopticon.   

 

Panoptimismen kan ses som motorn till det Foucault kallar självstyrning (Foucault 2003, 

202). Där vetskapen om övervakningen gör att människor själva bär, styr och förhåller sig till 

makten (Foucault 2003, 155f). Det är inte längre så att makten styrs av ett fåtal människor, 

utan makt och styrning utformas överallt mellan alla individer (Foucault 2003, 82). Med 

självstyrning menar Foucault, i korta drag, att människorna styr sig själva utan tryck utifrån. 

Detta sker genom att individer hela tiden utsätts för vanor och regler som de förhåller sig till 

och tillslut fungerar de automatiskt (Foucault 2003, 130, 221). Foucault menar i sin tur att 

detta leder till en strävan att individer inte ska verka kollektivt utan har ett syfte att 

individualisera. Individer ska inte vara en del av ett sammanhang utan att de ska röra sig fritt i 

ett krets av relationer (Foucault 2003, 145).  

 

Denna metafor/teori är intressant att ta upp i denna studie då det blir en paradox med hur vi 

använder sociala medier idag. Nu har vi datorer, internet, smartphones och smartwatches, det 

är vi själva som är sändarna av de flesta budskap. Vi vill ständigt synas, vi vill ständigt höras 

och vi vill bli övervakande av andra. Instagrams syfte är just att användarna ska synliggöra 

sig själva och sitt liv för andra. Panopticon och självstyrning är därför relevanta begrepp för 

att vidare kunna diskutera de resultat vi kommer fram till vad gäller synlighet och automatisk 

anpassning till normer. 
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2.2.7 Jaget och maskerna  

Teoretikern Erving Goffman (2009) redogör ur ett sociologiskt perspektiv för hur vårt sociala 

liv kan studeras, han ger också redskap till vår hjälp som ska kunna klargöra situationer i 

interaktion med andra. Goffman har sin samhällssyn i det dramaturgiska perspektivet så när 

han förklarar sina teorier liknar han människornas vardagliga interaktion till ett skådespeleri 

med framträdanden inför publik. (Goffman 2009, 9) Eftersom vi vill titta på hur människor 

medvetet framställer sig själva över Instagram under #hälsa kan Goffmans synsätt vara 

lämpligt att applicera på denna studie. 

 

2.2.8 Give expression och give of expression 

Goffman (2009) menar att när vi människor träffar en annan människa samlar vi information 

om den andra individen, samtidigt som vi tillskriver den information som vi redan har om 

personen. Informationen som samlas in hjälper till att kunna definiera situationen så att man 

som individ lättare kan förstå vad som förväntas av mötet. Egentligen är det inte de 

upplysningar som framgår under interaktionen som är de korrekta eftersom vi påstås dölja 

viss information, så som känslor, attityder och övertygelser. Denna information kan bara 

framkomma medgivande eller när en individ ”råkar” uttrycka sitt inre tillstånd (Goffman 

2009, 11f). När vi interagerar med andra människor förmedlar vi alltid budskap, vilket vi kan 

göra på två olika sätt. Goffman (2009) kallar det första sättet för give expression, där han 

menar att vi medvetet förmedlar ett budskap verbalt. Det andra sättet kallar han för give of 

expression som han beskriver är en omedveten överföring av aktiviteter vars syfte är att det 

ska berätta något om individen som överför. Genom dessa tekniker kan vi som individer 

påverka och spela roller samt föra över intryck och ge uttryck (Goffman 2009, 11f). Dessa 

tekniker som Goffman pratar om är lätta för användarna på Instagram att använda sig av då 

det är svårt för andra att fastställa om deras intryck är “sanna” eller “falska”. Därför är denna 

teori relevant för undersökning av Instagram då användarna lätt kan kontrollera vilket 

innehåll de visar upp och undanhåller för andra.  

 

2.2.9 Framträdande, fasad och intrycksstyrning 

När man som individ har ett framträdande går man in i en roll (Goffman 2009, 25) och de 

intryck som sänds ut genom rollen blir sedan individens jag (Goffman 2009, 218). Detta 

begrepp kommer vara användbart under studiens gång för att kunna se inläggen som ett 

framträdande. Goffman (2009) har ett viktigt begrepp inom sin teori som han kallar 

intrycksstyrning, då han menar att även om vi själva tror på vår roll krävs det att publiken har 
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samma syn på verkligheten. För att rollen ska anse vara äkta krävs det att man styr intrycken 

(Goffman 2009, 25). Vi kommer även kunna se graden av intrycksstyrning som sker i 

inläggen, det vill säga om användarna anpassar inläggen efter det intryck de vill förmedla 

vilket i detta fall är hälsa. Under ett framträdande beskriver Goffman (2009, 28) att man bär 

en fasad som hjälper till att spela en viss roll. Dock är fasaden är inte det enda redskap som 

behövs för att gestalta en roll utan det krävs även att man helhjärtat träder in i den tänka 

rollen för att kunna bemästra den. Det kan man göra genom att exempelvis välja kläder som 

passar den tänka rollen. (Goffman 2009, 35) Efter att fasaden och rollen konstruerats så att 

den är övertygande måste man därefter leva upp till de förväntningar som ställs på 

framträdandet för att upprätthålla trovärdigheten. Detta gör individen enklast genom att dölja 

motiv som inte hör till rollen, samt att lyfta fram idealiseringar som redan finns vid rollen. 

(Goffman 2009, 39) Detta kommer vara till hjälp för att vi ska kunna se det som publiceras i 

inläggen som fasader och för att förstå de rollspel som sker. 

 

2.2.10 På och utanför scenen  

Goffman (2009, 97, 101) har ytterligare två relevanta begrepp som kan kallar att vara på 

scenen respektive utanför scenen. På scenen menar Goffman (2009, 97f) att framträdandet 

sker, vi tar på oss fasaden och ger intryck samt förhåller oss till normer. Utanför scenen kan 

vi ta av oss fasaden och vila från våra framträdanden (Goffman 2009,101f). Det här är 

någonting vi enkelt kan relatera till vårt vardagliga liv där man exempelvis kan säga att under 

jobbet är vi på scenen, där vi tar på oss fasaden och kliver in i rollen. Sovrummet där hemma 

kan påstås vara utanför scenen, där vi inte behöver bära någon fasad eller hålla oss till normer 

(Goffman 2009, 98, 102). Ibland kan det förekomma att en individ oavsiktligt stöter på en 

annan individ utanför scenen och tar in intryck som de vanligtvis inte skulle beskåda, detta är 

någonting som Goffman (2009, 183) kallar för olägligt intrång. Publiken väljer vanligtvis att 

inte förstöra framträdanden med avsikt och även om de har tillgång till att delta utanför 

scenen så undviker de att tillträda (Goffman 2009, 199). Trots detta betonar Goffman (2009, 

182) vikten på att en individ bör sträva efter att upprätthålla sin roll för att fortfarande framstå 

som pålitlig, ett litet felsteg kan resultera i att publikens förtroende går förlorat. Alla dessa 

begrepp är relevanta för studien då de kan hjälpa oss att undersöka om det är på eller utanför 

scen som är det vanligast stället att förhålla sig till när användarna publicerar inlägg inom 

området hälsa, samt publikens reaktion på dessa. I det stora hela kommer begreppen hjälpa 

oss att förstå hur användarna förhåller sig till normer under #hälsa.  

 



 14 

2.2.11 Teamet  

Goffman påpekar även att vi alla är beroende av varandra då ingen individ kan skapa en roll 

helt själv, utan det måste ske i förhållande till andra (Goffman 2009, 73). Det här återkopplar 

han till intrycksstyrning, att det krävs en publik med samma syn på verkligheten för att en roll 

ska existera och formas (Goffman 2009, 25). Ett framträdande kräver flera deltagare för att 

äga rum och dessa deltagare kallar Goffman för teamet (Goffman 2009, 73f). I denna studie 

kan bi-aktörerna, som kommenterar och gillar aktörernas inlägg, ses som teammedlemmar. 

Teammedlemmarna jobbar tillsammans och strävar mot samma mål, vilket är att styra 

intrycken mot de förväntningarna som publiken har, samt att upprätthålla framträdandet om 

någon skulle ta ett felsteg (Goffman 2009, 75, 82). Det krävs även att alla i teamet har 

kontroll över sitt egna agerande, är lojala och bevarar teamets hemligheter för att 

intrycksstyrningen ska lyckas under ett framträdande (Goffman 2009, 186). Detta begrepp 

kommer vara till nytta då bi-aktörernas interaktion med aktören ska analyseras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

3. Material och metod 

I detta kapitel presenteras studiens analysmaterial och de metoder och tillvägagångssätt som 

användes vid studien. Kapitlet beskriver även materialinsamlingen samt de avgränsningarna 

som sattes upp och följdes. Slutligen förs det en metoddiskussion samt att studiens 

reliabilitet, validitet och representativitet presenteras.  

 

3.1 Material och avgränsning 

Studiens syfte är att undersöka hälsoinlägg på det sociala mediet Instagram för att se vilka 

diskurser som dominerar inom #hälsa. Syftet är även ta reda på vilka normer som styr hur 

hälsoinläggen ska se ut för att accepteras. Anledningen till varför vi valde just Instagram som 

analysenhet är för att det är ett välanvänt medium som det än så länge inte finns så mycket 

forskning kring, jämfört med liknande sociala medium. Vi anser även att det är ett 

normgivande medium som det är enkelt att avgränsa sig inom med hjälp av hashtags. På 

Instagram innebär hashtag (tecknet ”#”) att man märker sina inlägg med ett sökord för att 

kunna dela upp dem i olika kategorier, så att man lättare ska kunna hitta åt inlägg med 

specifikt innehåll.  

 

3.1.1 Urval och materialinsamling  

Materialet till studien samlades in från Instagram under #hälsa. Vid en undersökning som inte 

nödvändigtvis behöver vara representativ kan ett icke–slumpmässigt kvoturval vara passande. 

Det innebär att ett statistiskt urval görs med ett bestämt antal personer/inlägg inom en 

specifik kategori och under exempelvis en viss tidsperiod (Hartman 2004, 224f). Den här 

urvalstypen användes för att för att samla in materialet till denna studie. 

 

Vid tidpunkten då materialet samlades in (2015-02-01) fanns det 442,546 inlägg under #hälsa 

där de 100 sista inläggen, publicerade 2015-02-01, valdes ut. Under insamlingen förhöll vi 

oss till de innehållsliga avgränsningarna som satts upp. Vilket innebar att vi bortsåg från 

inlägg som upplevdes vara icke relevanta för studien, så som spam och utvikningsbilder 

(porr). Även inlägg där #hälsa enbart används för att få spridning och egentligen inte har 

någon koppling till varken bild eller text kommer att ignoreras. Efter sorteringen såg vi till att 

materialet fortfarande bestod av 100 bilder. Genom att skärmdumpa inläggen, kopiera 

inläggen digitalt, kunde de sparas i en mapp och därefter användas vid analysen. I den 
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kvantitativa analysen hittade vi fyra övergripande kategorier, vi valde ut fem bilder ur varje 

kategori, som var mest framträdande, till den kvalitativa analysen. 

 

Eftersom att Instagram är en enorm plattform för bilddelning, speciellt inom området hälsa, 

var vi tvungna att avgränsa oss för att kunna hantera materialet. Vi valde även att analysera 

Instagram-inläggens tillhörande kommentarer. Då ett inlägg kan ha ett flertal kommentarer så 

avgränsade vi oss till att enbart studera upp till de tio första kommentarerna per inlägg.  

 

3.2 Metodbeskrivning och tillvägagångssätt  
Till en början genomfördes en kvantitativ metod, kvantitativ innehållsanalys, för att lättare 

kunna hantera och överblicka materialet. Därefter användes en kvalitativ metod, kritisk 

diskursanalys, för att få en djupare förståelse av analysmaterialet. Inläggen som ligger till 

grund för materialet i denna studie är multimodala, det innebär att de innehåller flera 

kommunikativa delar. Det är fördelaktigt att göra en multimodal analys för att förstå helheten 

i det budskap som kommuniceras (Björkvall 2009, 9). Vi kommer även studera symboler och 

smileys, kallat Emojis, som används i elektroniska meddelanden och på webbsidor. Därför 

har vi analyserat visuella bilder och text i samspel med varandra. Nedan presenteras 

metoderna mer ingående samt tillvägagångssättet vid analyseringen av materialet.  

 

3.2.1 Kvantitativ innehållsanalys – analysmodell och tillvägagångssätt  

Enligt Nilsson (2010, 119f) är kvantitativ innehållsanalys en effektiv och passande metod att 

tillämpa när man vill se mönster i större material och gör det mer lättöverskådligt. Därför är 

detta en passande metod för oss då vi vill kunna kvantifiera en stor volym av inlägg med 

tillhörande kommentarer på Instagram. Vid en kvantitativ analys är det viktigt att man innan 

tar reda på vilka strukturer och mönster som kan kommas att hittas i materialet innan man 

utformar analysinstrumentet (Nilsson 2010, 126). Därför gjordes först en översikt av det 

material som vid tillfället fanns under #hälsa för att enklare kunna utforma passande variabler 

och variabelvärden.  

 

Som forskare stävar man efter att uppnå objektivitet vid en analys. Detta innebär att analysen 

ska utföras oberoende av forskaren, det vill säga att en annan forskare som gör om analysen 

med samma kodschema och studieobjekt ska få samma resultat (Nilsson 2010, 122). För att 

uppnå objektivitet i vår studie kodade vi båda två samma material med samma 

analysinstrument vid olika tillfällen. Vi utformade också ett specifikt kodschema med 
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tillhörande kodinstruktioner för att uppnå systematik och för att undvika att feltolkningar. 

Detta i enlighet med Nilsson (2010, 122) som menar att en studie uppnår systematik genom 

att forskaren tydligt definierar vad som ska analyseras samt genom att utforma bestämda 

analyskriterier. Det här görs för att inte riskera att viktigt och relevant innehåll faller bort ur 

analysen. Variablerna i kodschemat i denna studie utformades på ett sätt som gjorde att de 

kunde skildras kvantitativt. Genom att skildra variabler kvantitativt uppnås kvantitet och det 

går således att dra statistiska slutsatser (Nilsson 2010, 122). Ett sista nyckelbegrepp vi har 

haft i åtanke vid analysen är manifest, som innebär att analysen ska vara enkel att observera 

och endast analysera det material som är tillgängligt för att undvika subjektiv tolkning 

(Nilsson 2010, 122). Därför fokuserade vi endast på det som specificerats i urvalet och 

kodschemat.  

 

3.2.2 Utformning av kodschema 

Nilsson (2010, 127) förklarar att när forskningsproblemet och urvalet är bestämt definieras 

sedan variabler och variabelvärden, tillsammans skapar dessa ett kodschema som blir ett 

ramverk för analysen. Detta analysinstrument beskriver noggrant vad i analysmaterialet som 

ska noteras (Bergström och Boréus 2012, 54f).  

 

Variabler är frågor som ställs till materialet, vars uppgift är att fungera som verktyg vid 

tematisering av innehållet (Nilsson 2010, 135). När variablerna definieras är det gynnsamt att 

blanda både de som genererar intressanta resultat och de som hjälper att identifiera materialet 

(Nilsson 2010, 136). Vi utformade variabler som hjälpte oss att svara på materialets aktör, 

vad som syns, vad det pratas om, om vinklingen är positiv eller negativ samt om bi-aktörer är 

närvarande och hur de beter sig (se bilaga 7.1). Variabelvärden är svarsalternativ till de 

frågor som ställs till materialet. När variabelvärdena utformas är noggrannhet viktigt och 

direkt avgörande för resultatet av undersökningen, därför finns det två regler att förhålla sig 

till. För det första är det viktigt att de olika variabelvärdena är formulerade på ett sätt så att de 

fungerar som ömsesidigt uteslutande, det vill säga att det bara går att koda analysenheten på 

ett sätt. För det andra ska variabelvärdena även vara uttömmande, det vill säga att de är 

utformade så att de alltid går att koppla till materialet. (Nilsson 2010, 141) När vi utformade 

våra variabelvärden såg vi till att varje inlägg som analyserades endast kunde passa in i ett 

svar per fråga samt att varje inlägg kunde ge svar på varje fråga. Under varje variabel 

försökte vi ha tematiserande variabelvärden för att sedan kunna identifiera dominerande 

diskurser på Instagram under #hälsa. Vi sammanställde därefter variablerna och dess 
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variabelvärdena i ett kodschema (se bilaga 7.1). Det finns inga strikta regler för hur ett 

kodschema ska se ut, men en bra riktlinje är att börja med variabler som gör det lättare att 

identifiera varje enskild analysenhet. Om liknande variabler samlas med varandra underlättar 

det också kodningsarbetet (Nilsson 2010, 144). Kodschemat i denna studie börjar med 

variabler som svarar på materialets innehåll i sin helhet, vidare följer variabler med mer 

specifika variabelvärden som har fokus på innehållet. Därefter placerades variabler som 

hjälper att analysera bilderna i inläggen och slutligen ställdes frågor kring bi-aktörernas 

närvaro och beteende samt inläggens gilla-markeringar. I vissa fall kan kodschemat behöva 

kompletteras med separata kodninsinstruktioner, som innefattar tydliga riktlinjer på hur 

tveksamma fall ska granskas (Bergström och Boréus 2012, 55). Våra specifika 

kodinstruktioner hittas i bilaga 7.2.  

 

För att få en fingervisning om kodschemat fungerar rekommenderar Nilsson (2010, 144)  att 

det görs en provkodning på en liten del av det material som ska analyseras. Genom detta kan 

brister tidigt upptäckas i både kodschemat och kodningsinstruktionerna, vilket leder till att de 

måste omarbetas och testköras igen till de fungerar ändamålsenligt (Bergström och Boréus 

2012, 55). I och med detta gjorde vi en provkodning på en del av materialet och insåg snabbt 

att vissa variabler var tvungen att delas upp i fler variabler så att variabelvärdena blev 

ömsesidigt uteslutande. Parallellt med provkodningen utformades även kodinstruktionerna 

där variabelvärderna definierades så att det tydligt framgick vilket svarsalternativ som 

passade till inlägget som analyserades. Provkodningen och omarbetningen av kodschemat 

samt förtydligandet av kodinstruktionerna gjordes i flera omgångar tills inga brister 

upptäcktes. Efter att den slutliga kodningen genomförts fördes datan in ett statistikprogram, 

Excel, för att statistiskt kunna redovisa utfallet av undersökningen i diagram. Genom denna 

analys kunde vi kartlägga vilka huvudteman (se figur 14) som finns under #hälsa på 

Instagram. På detta resultat gjordes sedan en kritisk diskursanalys för att få en djupare 

förståelse av materialet.  

 

3.2.3 Kritisk diskursanalys – analysmodell och tillvägagångssätt 

Tidigare i teoriavsnittet redogjorde vi för Faircloughs tredimensionella modell för kritisk 

diskursanalys. Utifrån detta utformade vi en analysmodell för att kunna analysera de 

huvudteman som identifierades i den kvantitativa innehållsanalysen. Modellen består av tre 

nivåer och varje nivå analyserades enskilt. 
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Analysmodell till textnivå 

Winter Jørgensen och Phillips (2000, 87) förklarar att för att kunna göra en egen tolkning av 

den språkliga nivån i en diskurs krävs det en detaljerad analys av textens egenskaper och 

uppbyggnad. Vi har studerat diskurser som text, multimodalt, för att hitta vilka som 

dominerar inom området hälsa på Instagram och vilka normer som styr hur hälsoinläggen ska 

se ut för att accepteras.  

 

Vid undersökning av textnivå görs ofta en lingvistisk analys (Bergström och Boréus  2012, 

281). På grund av att Instagram är en speciell sorts genre som innehåller allt från korta texter 

till endast utrop och symboler, har vi valt att inte göra någon näranalys i textnivån utan 

istället valt att mer övergripande fokusera på hur aktören uttrycker sig. I lingvistisk analys 

talar man om deltagare i berättelser, men vi har valt att kalla dessa för aktörer istället. Enkelt 

förklarat ville vi ta reda på vem det är som säger vad i texterna, på vilket sätt och vad detta 

kan få för ideologiska konsekvenser. Vi är även intresserade av att ta reda på hur aktörerna 

framställer sig själva och skapar sin identitet samt vad de visar upp i sitt framträdande. Även 

hur de styr sina intryck och vilken av Goffmans på eller av scenen som är vanligast att visa 

upp. I den textanalytiska nivån studerades även modaliteter i texten, med det menas på vilket 

sätt agenten instämmer i en sats (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 87). Genom att 

undersöka hur aktörer uttrycker sig kan vi se om något uppfattas som mer sant än något annat 

samt vilken maktposition det ger aktören. Ett påstående kan få olika betydelse beroende på 

vilken modalitet som används. Det här ansåg vi vara viktigt att undersöka då det kan ha stor 

betydelse för de sociala relationer samt kunskaps- och betydelsesystem som finns på 

Instagram.  

 

Utifrån detta formulerades några frågor som ställdes till materialet på textnivån: 

● Vem det är som säger vad i texterna, på vilket sätt och vad detta kan få för ideologiska 

konsekvenser?  

● Hur framställer aktörerna sig själva och skapar sin identitet? Vad visar de upp i sitt 

framträdande? Tillhör de en speciell grupp i samhället? 

● Hur styr aktörerna sina intryck och och vad är vanligast för aktörerna att visa upp– när 

de enligt Goffman är på scenen eller utanför scenen?  

● Vilken modalitetsform använder aktören, uppfattas något som mer sant än någonting 

annat? Vilken maktposition ger det aktören?  
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Analysmodell till diskursiv praktik 

För att få en bättre inblick i vad texterna handlar måste textanalysen kompletteras med en 

analys av den diskursiva praktiken, som innebär att man gör en dokumentstudie som studerar 

texters produktion och konsumtion (Bergström och Boréus 2012, 376). Syftet var att 

undersöka vilka sanningar som förutsattes i texterna och vad som utmärkte de förekommande 

diskurserna. Vi tog oss an produktionstemat genom att undersöka hur texterna relaterar till 

varandra, det vill säga vilken intertextualitet som fanns. Detta för att förstå hur texten har 

blivit framarbetad i relation till andra texter (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 87). 

Genom detta kan vi få svar på om aktörer väljer att följa och bygga vidare på den rådande 

diskursordningen, summan av alla de gener och diskurser som används inom ett social 

sammanhang (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 77), eller om de avviker från den. 

Intertextualiteten kan studeras genom att använda begreppen interdiskursivitet och manifest 

intertextualitet. Interdiskursiviteten avser att undersöka förhållandet mellan olika diskurser 

inom och mellan olika diskursordningar (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 77). Genom 

att studera interdiskursiviteten mellan de diskurser som finns inom diskursordningen hälsa 

hoppades vi på att få djupare förståelse för relationen mellan dessa. Manifest intertextualitet 

är en framträdande form av intertextualitet som syftar på texter som uppenbart bygger på 

andra texter (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 77). Genom att studera detta avsåg vi att 

belysa vilka sanningar som påstås i Instagram-inläggen. Den diskursiva praktiken inkluderar 

även studier av konsumtionstemat genom olika tolkningsstrategier (Bergström och Boréus 

2012, 376). Då denna studie inte avsåg att undersöka konsumenternas tolkning av texterna 

genomfördes endast en analys av produktionen. Däremot studeras bi-aktörernas medverkan 

och om de är en del av det team som Goffman pratar om samt om de hjälper att forma 

aktörens identitet.   

 

Utifrån detta formulerades några frågor som ställdes till materialet inom den 

diskursiva praktiken: 

● Hur ser förhållandet mellan olika diskurser inom diskursordningen ut?  

● Bygger de på varandra och följer diskursordningen eller avviker det?  

      

Analysmodell till social praktik 

Efter analys av textnivån och den diskursiva praktiken studerades även den sociala praktiken 

i relation till dessa. Det är i den sociala praktiken som analysen vidgas och diskursen sätts in i 

ett socialt sammanhang. Detta sker i två steg där man först kartlägger den diskursiva 
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praktikens relation till den tillhörande diskursordningen. Därefter skapar man ramen för den 

diskursiva praktiken genom att beskriva icke-diskursiva, sociala och kulturella relationer 

samt strukturer. Genom att göra detta kan man uttala sig om den diskursiva praktiken 

reproducerar eller skapar en ny diskursordning som i sin tur leder till eventuell ideologisk 

förändring. (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 90) Det är på denna nivå som vi avsåg att 

djupare undersöka aktörernas beteende på Instagram under #hälsa.  

 

Utifrån detta formulerades några frågor som ställdes till materialet inom den sociala 

praktiken: 

● Strävar aktörerna efter att tillhöra en speciell grupp i samhället? I så fall varför? 

● Vilken fasad sätts upp?  

● Vilka uttryck visas?  

● Vilka rollspel sker?  

● Vilka normer och regler bidrar bi-aktörers medverkan och diciplinering till? 

 

Diskursanalys hjälper att belysa hur verkligheten är och ifrågasätta hur den skapas (Börjesson 

2003, 23), genom att se diskurser som något som konstituerar och konstitueras av sociala 

praktiker (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 67-68). Diskurserna har även en 

normskapande effekt och styr över vad som anses vara rätt och fel samt vem som har 

auktoritet nog att komma till tals. (Bergström och Boréus, 2012, 358) I och med detta kunde 

den kritiska diskursanalysen hjälpa studien att förstå på vilket sätt som diskurser, under 

#hälsa, framstår som sanning och skapar normer kring hälsa på Instagram samt hur aktörer 

förhåller sig till detta.  

 

3.3 Metoddiskussion  

Beroende på vilken typ av studie som genomförs och vilket material som analyseras så passar 

olika metoder mer eller mindre bra. Ibland kan det vara svårt att hitta en metod som gör att 

studien belyser flera olika infallsvinklar och aspekter. Vi anser att det kan vara av värde att 

redogöra fördelar och nackdelar med metoderna som används samt hur vi gått till väga för att 

tackla eventuella svagheter med metoderna. Nedan presenteras hur vi strävat för att just 

denna studie ska vara så komplett som möjligt samt studiens reliabilitet, validitet och 

representativitet. 
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3.3.1 Kritik mot kvantitativ innehållsanalys 

Kritik som har riktats mot kvantitativ innehållsanalys är att metoden inte undersöker 

materialet på djupet och därmed riskerar att missa vissa tolkningar och betydelser. Många 

delar analyseras också fristående, utanför en gemensam kontext, och man riskerar därför att 

gå miste om helhetsperspektivet. (Nilsson 2010, 121) Frågor som ställs till materialet måste 

vara utformade så att svaren går att mäta. Forskningen blir på detta sätt begränsad då 

möjligheten att ställa de frågor man vill minskas, vilket kan innebära betydelsen i innehållet 

kan feltolkas (Nilsson 2010, 124). En kvantitativ innehållsanalys belyser för det mesta enbart 

det som är uppenbart och inte det som är underförstått i texterna. Det som är outtalat kan 

ibland vara det som är mest betydelsefullt för studien och det är därför viktigt att få fram det 

också (Boréus och Bergström 2012, 81). För att undgå denna kritik och uppnå en helhet i 

analysen valde vi att komplettera med en kritisk diskursanalys, som är en kvalitativ metod, 

som börjar på en grundlig nivå och slutar på en överblickande samhällelig nivå. Vi la också 

fokus på att utforma en stadig teoretisk grund för att kunna göra kvalificerade hypoteser kring 

vilka mönster som kan vara meningsfulla för studien. Det är särskilt relevant att förhålla sig 

till denna typ av kritik då man utför studier av digitala medier där helhetsperspektivet är 

ytterst relevant. Konsumtionen av innehållet sker ofta i flera nivåer och mellan olika kanaler 

och källor. Denna fragmentering leder till att publiken kan ha olika tolkningsramar när de tar 

del av innehållet, därmed kan innehållet få olika betydelse mellan användarna (Nilsson 2010, 

125).  

 

3.3.2 Kritik mot kritisk diskursanalys 

Den största kritiken som har riktats mot Faircloughs angreppssätt av den kritiska 

diskursanalysen är den otydliga uppdelningen mellan det diskursiva och det icke-diskursiva. 

Fairclough är inte heller tydlig med att visa var den diskursiva praktiken tar slut och var den 

sociala praktiken börjar. Vi anser att detta inte gör någonting då vi i utformningen av vår 

analysmodell varit tydliga med att berätta hur vi har delat upp de olika nivåerna. Fairclough 

förklarar vidare att det är viktigt att komplettera den kritiska diskursanalysen med en 

sociologisk teori eller kulturteori, men ger ingen hänvisning till vilka teorier som bör eller 

kan användas. Det beskrivs inte heller något mått på hur mycket social analys som anses vara 

rekommenderat att göra. (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 93) Trots otydliga riktlinjer 

på vilka teorier som bör tillämpas ansåg vi att studien blev väl genomförd då den innefattar 

sociologiska teorier från teoretikerna Foucault och Goffman.  
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När diskursanalys används i en studie ingår många olika tekniker och moment i metoddelen. 

Kritiker menar att man då riskerar att hoppa över vissa steg i analysen i redovisningen av 

tillvägagångssättet på grund av att detta. (Bergström och Boréus  2012, 403) Vi hade ett 

transparent och öppet arbetssätt samt redovisade varje steg i studien för att detta inte skulle 

ske. 

 

3.4 Reliabilitet, validitet och representativitet 

I en studie är det viktigt att ha hög reliabilitet, som innebär att undersökningen är korrekt 

utförd av representativa personer som inte påverkar resultatet utifrån egna värderingar 

(Thurén 2007, 26). För att uppnå hög reliabilitet är det viktigt att ha intersubjektivitet, som 

innebär att man tydligt redovisar sitt tillvägagångssätt så att andra ska kunna genomföra 

samma studie och få samma resultat (Bergström och Boréus 2012, 406). För att öka vår chans 

till att få god intersubjektivitet förklarade vi tydligt vårt tillvägagångssätt kring de olika 

analysteknikerna och metoderna. Det är även viktigt att sträva efter intrasubjektivitet om man 

vill ha hög reliabilitet. Det innebär att samma person ska få samma resultat på samma analys 

av samma material fast vid en annan tidpunkt (Bergström och Boréus 2012, 43). För att öka 

vår chans att få god intrasubjektivitet gjorde vi en dubbelkodning av materialet, det vill säga 

att samma person kodade samma material två gånger. Ibland kan reliabilitetsproblem uppstå 

när man kodar ett material. Detta kan ske om egna åsikter och värderingar smyger sig in 

under analysens gång och påverkar bedömningen åt ett visst håll. Speciellt om man ska 

analysera olika delar och sedan jämföra dem, då bör man undvika att först analysera färdigt 

en del och sedan den andra (Bergström och Boréus 2012, 48). För att detta inte skulle inträffa 

i vår studie analyserades de olika delarna av materialet parallellt.  

 

Vid en studie är det även viktigt att undersöka det man är ämnad till att undersöka för att få 

validitet (Thurén 2007, 26). I och med detta valde vi metoder som vi ansåg skulle svara på 

våra frågeställningar. För att få ytterligare validitet i vår undersökning stödjer vi våra analyser 

av det empiriska materialet med teoritillskott (Olsson och Sörensen 2011, 107). Som forskare 

kan det vara svårt att oberoende studera diskursen inom ett ämne som man är insatt i och de 

värderingar man har påverkar synen på undersökningen/diskurserna. Detta innebär att man 

som forskare inte bara iakttar utan att man även är med och skapar studieobjektet (Bergström 

och Boréus 2012, 44). Då vi har vetskap om detta anser vi att det ledde till god validitet i 

studien.  
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För att kunna dra en generaliserad slutsats krävs det att man utgår från ett material som är 

representativt för helheten (Trost 2010, 137f). Eftersom vår studie endast analyserar en liten 

del av det material som finns under #hälsa på Instagram blir därmed resultatet inte 

representativt. Då materialet ständigt förändras och ökar i mängd på sociala medier är det är 

svårt, i stort sätt omöjligt, att analysera allt material. Det är detta som är problematiken kring 

att göra en analys av sociala medier. Denna studie presenterar därför endast en ögonblicksbild 

i hur hälsa framställs och konstrueras på Instagram. 

 

3.5 Etiska överväganden 

Vid en studie vars material innefattar deltagande av individer eller deras personliga uppgifter 

är det viktigt att man tar hänsyn till etiska aspekter (Vetenskapsrådet 2015). Denna studie 

kommer inte ta upp något kontroversiellt gällande individerna och deras personliga uppgifter 

men vi kommer ändå att ta etiska aspekter i beaktning. Vi kommer enbart att ta del av 

material som aktörer redan själva valt att göra offentligt och tillgängligt för andra individer. 

Studien visar upp delar av de inlägg som analyserats (både bild, text och kommentarer) 

däremot hålls namnet på aktören som publicerat inlägget samt bi-aktörernas uppgifter 

anonymt. Även personers ansikten som syns på bilden kommer att censureras för att undvika 

igenkänning. 
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4. Analys och resultat 

I detta kapitel redogörs de resultat som den kvantitativa innehållsanalysen gav (se även 

tabellbilaga 7.1). Dessa presenteras i form av diagram med en tillhörande analys. Slutligen 

presenteras utfall och analys av den kritiska diskursanalysen i samspel med varandra. Detta 

för att lättare kunna motivera och förklara de resonemang som förs. Analys och resultat av 

den sociala praktiken kommer dock att redovisas och diskuteras i slutdiskussionen, för att 

undvika upprepning av resonemang.  

 

4.1 Resultat och analys av kvantitativ innehållsanalys 

Totalt har 100 Instagram-inlägg under #hälsa analyserats och kvantifierats. Genom analysen 

framgick det att huvudaktörerna i inläggen i majoritet bestod av privatpersoner (se figur 3). 

Det innebär att privatpersoner är de som dominerar hälsodiskurserna på Instagram i det 

material vi har undersökt. Det är alltså inte till största del någon elitperson köpt av ett företag 

som försöker tala om för oss vad hälsa är, utan det är helt vanliga “Svenssons” som influerar.  

 

 
Figur 3. N = 100. Diagram över inläggets huvudaktör. 

 

Vidare kunde analysen ge svar på att övervägande del, 75 procent, av aktörerna hade en 

positiv attityd i innehållet i sina inlägg (se figur 4). Att de flesta endast uppdaterar positiva 

saker kan ur ett Goffmanskt perspektiv (2009, 28) tolkas som en särskild fasad som hjälper 

att upprätthålla den roll, glad och hälsosam, som dessa personer har gått in i. 
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Figur 4. N = 100. Diagram över aktörens attityd till innehållet. 

 

Mat 

Analysen gav också svar på vilket ämne som aktörerna hade fokus på i inläggen. Det största 

fokuset låg på mat som hela 48 procent pratade om. Därefter handlade det om träning, 

försäljning/marknadsföring, välmående, kroppsförändring och slutligen övriga ämnen så som 

exempelvis arbete (Se figur 5).  

 

 
Figur 5. N = 100. Diagram över inläggens huvudtema.  

 

Av de som pratade om mat var det dominerande ämnet någon form av diet/kosthållning (se 

figur 6). Detta kan tolkas som att den allra starkaste diskursen inom #hälsa är gå på diet eller 

äta efter någon form av speciell kosthållning. Enligt personer inom “Mat”-diskursen uppnår 

du hälsa genom det du väljer att stoppa i dig. Äter du exempelvis enligt LCHF-metoden, 

pratar du om att du går på diet, lagar mat som passar in i en diet eller visar hur en diet har 

förändrat ditt liv så passar du in i diskursen. 



 27 

 
Figur 6. N = 48. Diagram över de som pratar om diet/kosthållning  

(av de som hade huvudfokus på mat). 

 

Träning 

Av de 100 inläggen som analyserades var det 43 aktörer som pratade om träning (se figur 7), 

även om det inte var inläggets huvudfokus. Att röra på sig och tycka om att träna är en central 

del för att vara hälsosam för dessa personer. Detta kan tolkas som att “Träning” är en diskurs 

under #hälsa, då nästan hälften av inläggen handlar om träning. 

 

 
Figur 7. N = 100. Diagram över inläggens fokus på träning. 

 

Av de 43 som pratade om träning var gym/styrketräning det dominerande ämnet tätt följt av 

fitness (se figur 8). Vill man vara säker på att passa in räcker det inte med att gå en promenad 

ute då och då eller köra lite yoga hemma, för att passa in diskursen gäller det att du går till 

gymmet regelbundet. 

 



 28 

 
Figur 8. N = 43. Diagram över vilken träning det pratas om i huvudsak.  

 

Kroppsförändring 

Av de 100 inläggen som analyserades var det 30 aktörer som pratade om kroppsförändring 

(se figur 9), även om det inte var inläggets huvudfokus. Att vara smal är centralt för att uppnå 

hälsa enligt personer inom diskursen “Kroppsförändring”.  

 

 
Figur 9. N = 100. Diagram över inläggens fokus om kroppsförändring.  

 

Av dessa 30 var viktnedgång det dominerande ämnet (se figur 10). För att passa in i denna 

diskurs måste det finnas en vilja att förändra din kropp. Du kan försöka bli starkare men det 

allra viktigaste är att du går ner så mycket i vikt att du passar in i det smalhetsideal som finns 

i dagens samhälle. 
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Figur 10. N = 30. Diagram över vilken kroppsförändring det pratas om 

 

Välmående 

Av de 100 inläggen som analyserades var det 31 aktörer som pratade om välmående, även om 

det inte var inläggets huvudfokus, och av dessa var psykiskt välmående det dominerande 

ämnet (se figur 11). Att du känner dig tacksam över dig familj eller energisk i kroppen är ett 

bra steg i rätt riktning mot att vara hälsosam. Men enligt diskursen “Välmående” kommer 

hälsa inifrån och det är när du mår du bra psykiskt som du uppnår verklig hälsa. 

 
Figur 11. N = 31. Diagram över vilken form av välmående det pratas om. 

 

Bi-aktörer 

Av de 100 inläggen som analyserades var det 50 inlägg som hade bi-aktörer i 

kommentarsfältet (se figur 12) och av dessa var det 96 procent som bara hade positiv vinkling 

i det som sades (se figur 13). Ur ett Goffmanskt perspektiv kan bi-aktörerna ses som 

teammedlemmar till aktörens inlägg där teammedlemmarna är lojala till aktörens agerande 

och hjälper att upprätthålla fasaden och styra intrycken så att de lever upp till förväntningarna 

som publiken har. 
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Figur 12. N = 100. Diagram över bi-aktörers närvaro i inläggskommentarer. 

 

 

 
Figur 13. N = 50. Diagram över bi-aktörernas attityd i det som de säger. 

 

 

Sammanfattningsvis utmynnade den kvantitativa innehållsanalysen i fyra dominerande 

diskurser under #hälsa med ett centralt begrepp inom varje diskurs. Utifrån detta kunde vi 

sammanställa en tematiseringsmodell med fyra huvudteman och tillhörande huvudbegrepp 

(se figur 14).  
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Figur 14. Tematiseringsmodell av Instagram-inlägg under #hälsa. 

 

Denna modell ligger till grund för urvalet till den kritiska diskursanalysen. Modellen kan 

avläsas så här: Översta rutan förklarar vilken diskursordning som analyseras – hälsa. De 

nedre rutorna är övergripande teman, med tillhörande delteman, som finns inom 

diskursordningen. 

 

4.2 Resultat och analys av den kritiska diskursanalysen  
Utifrån de fyra diskurser, som framkom vid den kvantitativa innehållsanalysen, undersökte vi 

hur hälsa framställs och konstrueras samt vilka normer och regler som finns. Detta gjorde vi 

med hjälp av en kritisk diskursanalys. Nedan följer en enskild analys av textnivån på varje 

diskurs. Inom den diskursiva praktiken presenteras en samlad analys av alla diskurser och 

dess relation till varandra. I den sociala praktiken sätts diskurser in i större sociala 

sammanhang och ideologiska konsekvenser diskuteras. Även slutdiskussionen berör större 

samhälleliga perspektiv och synvinklar. Därför kommer analysen av den sociala praktiken 

presenteras i samband med den sammanfattade slutdiskussionen för att undvika upprepning.  

 

4.2.1 Resultat och analys av textnivå 

Nedan följer de enskilda analyser som har gjorts av textnivån inom varje diskurs/tema. Vi 

strukturerade utifrån de teman som beskrivs i figur 14. Ett syfte med denna textanalys är att 

tydligare visa vad hälsa är och hur det framställs. 
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Mat – “Ät rätt bli hälsosam” 

Vi kunde se att aktörerna ofta skriver ur sig själva i texterna och lägger större vikt på att 

förmedla vad de har ätit och vad det är för mat som syns på bilden. Vi tolkar detta som att 

aktörerna lägger allt fokus på maten/dieten och att det är den som de vill visa upp och få 

respons på från publiken. Trots att det inte i text framgår vem som lagat maten tolkar vi det 

som att det ändå finns en stolthet i det som visas upp och de upplevs även stolta och glada 

över att de klarar av att äta efter en speciell kosthållning/diet. Exempelvis:  

 

    Bild nr 70               Bild nr 3 

 
70: “Lax med spenat och smör. Inte fler kolhydrater än i några ägg med smör och ost”  

och 3: “Härom kvällen blev det (LCHF) taco (emoji med hjärtan som ögon)” 

 

Bi-aktörerna ger positiv respons på det som lagats eller berömmer aktören för att den är 

duktig som går på diet. Här blir aktören och bi-aktörerna ett team. Enligt Goffman (2009, 

73f) hjälper teammedlemmarna att styra intrycket och upprätthålla framträdandet. Vilket gör 

att publiken lättare anser att aktören lever upp till deras förväntningar på framträdandet. 

Exempelvis: 

 
Kommentar på bild nr 88 “Ser gott ut (emoji tummen upp)” och bild nr 3 “Vad gott det ser ut” 

 

Det kan tolkas som att aktörerna oftast är på scen i inläggen. Det är på scen som 

framträdandet sker och vi förhåller oss till rådande normer, tar på oss en fasad och ger intryck 

som passar in (Goffman 2009,101f). Framträdandet i inläggen visar oftast hur gott och lätt det 

är att gå på diet. När det i vissa fall är svårt, så visar man att man är stark nog att klara av det 

ändå. Denna fasad kan i slutändan göra att publiken upplever aktören som ännu “duktigare” 

då denne klarar av någonting som är svårt. Exempelvis:  
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● Text till bild nr 76: “Är så sjukt hungrig och frusen! #foreverliving”, 

● Text till bild nr 70: “Hade ju tänkt äggfasta några dagar denna vecka också men vi får se. #striktlchf” 

● Text till bild nr 60: “Kosten är väl inte på topp idag men jag får i mig lite mat iaf. #lågkolhydratkost!” 

 

Det som visas upp i framträdandet i denna diskurs är aktörernas matvanor. De visar vad de 

äter och hur de kämpar/är duktiga för att nå sitt mål – att må bra och uppnå hälsa. 

För att rollen i denna diskurs “Ät rätt och bli hälsosam” ska kännas trovärdig krävs det att 

aktören övertygar publiken. För att passa in i denna diskurs kan vi se att aktören förväntas ha 

en positiv inställning till dieter och styr sina intryck därefter. Upplever man att det är svårt 

och tungt så har man i alla fall en positiv inställning till det som dieten eller kosthållningen 

leder till – hälsa. Här skapas en identitet av att vara hälsosam genom att man är noga med vad 

man äter. Vi tolkar detta som att aktörerna i denna diskurs tillhör samhällsgruppen ”De som 

tänker på sin kost”. Det förekommer även att aktören använder sig av modaliteter som 

framställer det som sägs som sanning. Exempelvis:  

 
#lchffunkar, #brafetter, #lchfsomlivsstil+#gånerivikt. 

 

När aktören uttrycker sig på detta vis kan det bli så att publiken köper detta rakt av och tror 

att aktören har mer kunskap kring detta ämne än de själva, vilket kan vara fallet men det 

behöver inte alls vara så. Detta kan då leda till att bi-aktören ser upp till aktören i vissa frågor 

och ger därför dem en högre maktposition i detta område. 

 

Träning – “Hälsa genom träning” 

Till skillnad från diskursen “ät rätt bli hälsosam”, där aktören i stort sett försvann bakom 

inläggets innehåll, så kunde vi se att är det aktörerna som har fokus i inläggen under denna 

diskurs. De är noga med att antingen i text tala om eller i bild visa vilken träning som 

utförs/har utförts och på så vis kopplas subjekt (aktören) och objekt (kroppsdel, träningsform, 

träningsredskap) ihop med en process. Exempelvis: 
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Bild nr 71                    Bild nr 46                    Bild nr 49               Bild nr 86 

 
 71: “Börjar veckan starkt, ryggslakt med bästa [...]”, 46: “After running & stretch”,  49: “Det blev ben och 

rumpa idag! [...]” och 86: “ [...] Bandet 40 min och mage [...]”. 

  
Det här beteendet kan försöka förklaras med Goffmans begrepp give expression. Goffman 

(2009, 11f) förklarar att när vi interagerar med andra människor genom att medvetet förmedla 

ett budskap verbalt (i detta fall i text och bild) sker give expression. Denna teknik tillåter oss 

människor att spela roller och överföra intryck som vi anser passar in i sammanhanget 

(Goffman 2009, 11f). Vi tolkar det som att aktörerna som talar om hälsa inom denna diskurs 

måste “bevisa” att de tränar och befinner sig på gymmet. Dessa bilder och texter blir fasader 

som hjälper att upprätthålla framträdandet som hälsosam. Det spelar ingen roll att publiken 

egentligen inte har någon aning om de verkligen tränar eller ej för intrycket av att aktören 

tränar är allt som bi-aktören lägger märke till och dömer efter. Det går också att tolka det som 

att detta är någon form av självstyrande akt där aktören automatiskt förhåller sig till regler 

och normer, genom visa upp sig själv och göra sig synlig (Foucault 2003, 130, 221). 

 

När de pratar om träning väljer aktörerna oftast att uttrycka sig som att träna är hälsosamt och 

att man mår bra av att träna. Här syns tydligt att de tror på det som den själv säger och vill att 

andra också ska hålla med. På scen kan vi se hur aktörerna, för att styra intrycken och hjälpa 

framträdandet att bli mer trovärdigt, bär en fasad där de framställer sig själv som starka och 

att de inte ger upp. Det behöver inte nödvändigtvis vara medvetna intryck som aktören ger. 

De kan även följa det som Foucault (2003, 202) kallar för självstyrning, där man omedvetet 

framställer sig så som publiken förväntar sig. Detta eftersom man utsatts för normer och 

regler under en längre tid så att det tillslut faller sig naturligt att framställa sig så. Aktörerna 

försöker även att nå någon form av personligt mål. Exempelvis att gå ner i vikt eller bli 

starkare, oavsett om de är en personlig tränare, förälder eller person som enligt den själv är 

överviktig. Här skapas en identitet av att vara hälsosam genom träna regelbundet och sträva 
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efter att nå ett ideal tillexempel smal, stark, vig. Om de i själva verket strävar efter det är 

svårt att avgöra. Vi tolkar detta som att aktörerna i denna diskurs tillhör samhällsgruppen ”De 

som tränar”. Bi-aktörerna berömmer antingen aktörens utseende/kropp eller dess utförda 

aktivitet och flera av inläggen har många gilla-markeringar. Det kan tolkas som att publiken 

uppskattar framträdandet och att denna positiva betingning av aktörens beteende mest troligt 

kommer leda till att de kommer fortsätta posta liknande inlägg så länge de får liknande 

respons, eftersom det framstod att det som visats var “rätt”. Exempel på kommentarer: 

 
Kommentar till bild nr 30: “Bra jobbat!”, kommentar till bild nr 49: “Grymt bra jobbat!” och kommentar till bild 

nr 70: “Den ryggen ser jäkligt bra ut!”  
 

Kroppsförändring– “Tappa i vikt öka i hälsa” 

Inom diskursen ”Tappa i vikt öka i hälsa” lägger aktörerna störst fokus kring kost och 

viktminskning då de visar upp, vad gemene man skulle kalla för, nyttig mat eller bilder på 

deras träning som hjälper dem i sin resa mot en ny kropp. Exempel: 

 

        Bild nr 2:    Bild nr 26:    Bild nr 51:  

 
2: ”Dagens middag blev wook med nudlar och tofu [...] #periodiskfasta #viktnedgång #minviktresa 

#aldrigmervarafet” 26: ”Soyafärs med sötpotatismos! […] #vv #diet #viktnedgång #mittnyajag” 51: ”Man kan 

väl säga att jag är rätt nöjd med den här dagen!!! (glad smiley+en spänd biceps) […] #träning #viktnedgång ” 
 

När vi studerade inläggens kunde vi se att aktörerna oftast inte skriver ut vem det är som har 

lagat maten. Maten skildras antingen på ett bokstavligt sätt eller så beskrivs det som att maten 

”blev”. Vi tolkar det som att även fast de flesta bilder i inläggen är på mat så är det inte maten 

i huvudsak som är det viktiga för aktörerna inom denna diskurs. Maten kan mer ses som ett 
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bränsle, en nödvändighet, för att ta aktören dit den vill. Det skulle även kunna vara så att det 

är underförstått att denne har lagat maten då bilden är kopplad till aktörens privata konto. 

 

Det framgår att aktörerna inte är nöjda med sig själva just nu utan de strävar efter att nå sitt 

“bästa jag”. Exempel: #jagskanåmittmål #jagharviljan #geinteupp #icaniwill 

#jaggermigaldrig. Även om de inte är nöjda just nu så visar de att de har viljan att göra en 

förändring, att resan har börjat och det finns ingen återvändo. Goffmans (2009,101f) teori om 

att vara på eller utanför scenen under sitt framträdande kan i detta fall synas. Platsen utanför 

scenen kan tyckas glimta här då de vågar yttra att de är missnöjda med sin kropp och sin 

livsstil istället för att enbart visa upp bra sidor. Det kan även vara så att eftersom det just nu 

är trendigt att äta efter en diet så visar aktörerna upp dessa inlägg och upprätthåller en fasad 

på scenen i ett framträdande, för att passa in. Bilden som visas upp kan ses som ett bevis på 

att de faktiskt lagat och äter efter den där speciella dieten eller har gjort det där 

träningspasset. Dessa tankegångar går i linje med Mendelsons och Papacharissis (2011, 255) 

studie där de har kommit fram till att bilder är ett lätt redskap att visa upp sig själv genom och 

det fungerar som ett belägg till det som sägs. 

  
När vi studerade modaliteter i inläggen, det vill säga på vilket sätt aktören instämmer i en sats 

(Winther Jørgensen och Phillips 2000, 87), kunde vi se att aktörerna ofta påstår att om de når 

det uppsatta målet så kommer deras liv att bli mycket bättre. Exempel:  #sizelycklig, 

#motmittbästajag, #motmintoppform. Anthony Giddens begrepp reflexivt identitetsprojekt 

syftar på att vi i dagens samhället strävar efter orealistiska mål (Frisén, Holmqvist Gattario 

och Lunde 2014, 49 se även Giddens 1999, 13). I denna analys så syns det tydligt att 

identiteten av att vara hälsosam skapas genom att sträva mot idealet att vara smal (gå ner i 

vikt) till följd av att förändra sin livsstil. Vi tolkar detta som att aktörerna i denna diskurs 

tillhör samhällsgruppen ”De smala”. 

 

Goffman (2009, 25) påstår även att individer styr sina intryck för att de ska passa rollen de 

klivit in i och för att tillfredsställa publikens förväntningar. Aktörerna under denna diskurs 

styr sina intryck genom att prata om kroppen i termer att de vill förändra den på något vis, 

eftersom det förmodligen antar att det är det som förväntas. Det framgår att du antingen ska 

vilja gå ner i vikt, bli starkare eller kanske vigare. Det här skulle också kunna tolkas som 

självstyrning, där de omedvetet anpassar sig efter de normer som existerar (Foucault 2003, 

130, 221). Skulle aktören vara nöjd med sig själv utan att vara en perfekt match för idealet, så 
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skulle denna bryta mot den diskursordningen som råder under ”Tappa i vikt, öka i hälsa”, 

eftersom det dominerande i inläggen är att sträva efter förändring.  

 

Bi-aktörerna ger positiv respons till aktörerna, antingen på deras val av kost eller på deras 

träning. Aktörerna är duktiga som har tagit beslutet, som är viljestarka och som äter rätt. Bi-

aktörerna hjälper till som teammedlemmar, vilket Goffman (2009, 73f) menar hjälper till att 

upprätthålla aktörens roll och fasad. Exempel: 

 
Kommentar bild 14 ”Det ser supergott ut”  Kommentar bild 51 ”YEEAAA BUDDY!” 

 

Välmående– “Frisk i knoppen, frisk i kroppen” 

Aktörerna pratar om att det är viktigt med välmående, både fysiskt, psykiskt och socialt, men 

det är det psykiska välmåendet som är allra viktigast under diskursen “Frisk i knoppen, frisk i 

kroppen”. Psykiskt välmående, menar aktörerna, uppkommer genom till exempel mental 

träning så som stresshantering men också genom hudvård, mindfulness (yoga) och att umgås 

med nära och kära. Exempel:  

 

 

Bild nr 74:        Bild nr 85:       Bild nr 95: 

 
74: “#hudvård #välmående […]” 85: “#avslappning #stresshantering #mindfulness […]” 95: “#youareperfect 

#utmattningssyndrom #yoga #balans #lycka […]”  

 

Aktörerna är tydliga med vem som ges ansvar för det som beskrivs i inläggen genom att 

skriva ”...jag ska prata…”, ”…jag har lärt mig…”, ”…så tänker jag…”, ”…vi kan 

erbjuda…”. Det kan tolkas som att de står för det som är skrivet i inläggen och inte är rädda 

för att stå till svars om de skulle få frågor eller kritik. Tänker vi i Foucaults (2003, 130, 221) 
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banor kring självstyrning kan det även tolkas som att de styr sig själva genom att visa upp sig, 

göra sig synliga, och att de i själva verket bara levererar det som de tror förväntas av dem. 

Detta i motsats till Foucaults tolkning av Panopticon som syftar på att man inte vill vara 

synlig, för är du synlig är du inte fri från makten (Foucault 2003, 206).  

 

Aktörerna visar upp i sitt framträdande att de själva tänker på sitt välmående men att de 

framförallt vill motivera och inspirera andra till att göra det då de påstår att man mår bra av 

det. Vi kunde se att aktörerna målar upp en vision av välmående med hjälp av både text och 

bild, att man kan stå uppe på ett berg, ligga på en kudde eller äta frukt och på så sätt uppnå ett 

välmående. Goffmans (2009, 97, 101) teori kring framträdandets plats, på eller utanför 

scenen, kan synas. Att prata om ett mående görs oftast på scenen eftersom individen kan styra 

det verbalt, det som Goffman (2009, 11f) kallar för give expression. Men det kan även tyckas 

som att hur en individ mår inombords tillhöra platsen utanför scenen eftersom att det är 

personligt. Inom denna diskurs kan det påstås att aktörerna styr sina intryck som om de har 

koll på sitt välmående, att de tänker på det och att de vet hur de uppnår välmående. Det kan 

också anses vara den fasaden som aktörerna håller upp under sitt framträdande men i själva 

verket inte tillhör sanningen. Här kan vi se att identiteten av att vara hälsosam skapas då man 

upprätthåller sitt välmående genom att ta hand om sig själv. Vi tolkar detta som att aktörerna 

i denna diskurs tillhör samhällsgruppen ”De som tänker på sitt välmående”. 

 

Aktörerna berättar även saker som om de vore sanna, modaliteter, tillexempel som att de är 

du som är din enda begränsning, att hudvårdsprodukter hjälper och att fett är svett som 

gråter. Aktörerna har tagit sig en en maktposition som uppmanar andra att lyssna på dem för 

de vet hur man uppnår ett välmående. Bi-aktörerna däremot har en väldigt låg medverkan 

under denna diskus så aktören står oftast för sig själv utan teamet i ryggen.  

 

4.2.2 Resultat och analys av den diskursiva praktiken 

Fairclough (1992, 72) menar att för att bättre förstå textproduktionen bör man undersöka hur 

texterna relaterar till varandra – texternas intertextualitet. Detta görs bland annat genom att 

utreda textens interdiskursivitet. I och med detta började vi med att analysera relationen 

mellan diskurserna i diskursordningen hälsa, för att få fram interdiskursiviteten. Då kunde vi 

se att inlägg inom “Ät rätt bli hälsosam” och “Tappa i vikt, öka i hälsa” ofta hade liknande 

innehåll. De som ville förändra kroppen och gå ner i vikt pratade ofta om att detta skulle ske 

med hjälp av någon form av diet eller kosthållning. På samma sätt som att de som åt efter en 
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speciellt diet/kosthållning oftast pratade om att de gjorde detta för att de ville gå ner i vikt. 

Inom båda dessa diskurser var det bilder på mat, som gemene man skulle kalla för hälsosam 

mat, som dominerade. Dessa två diskurser bygger på varandra och har en liknande syn på 

hälsa: Hälsa är att vara smal och du blir smal genom att äta rätt. Det finns även vissa fall då 

“Tappa i vikt, öka i hälsa” och  “Hälsa genom träning” bygger på varandra. Då de som ville 

gå ner i vikt inte endast gjorde det med hjälp av rätt mat utan även genom att träna. På samma 

sätt hade ofta de som tränade målet att gå ner i vikt. Vi kunde också se att inlägg inom “Frisk 

i knoppen, frisk i kroppen” och “Hälsa genom träning” ibland har ett innehåll som bygger på 

varandras diskurser, en interdiskursivitet, då det i vissa fall framgick att det var med hjälp av 

träning som psykiskt välmående uppnåddes. Diskurserna skiljer sig även åt då många aktörer 

menar att hälsa kommer genom träning och de tränar för att en få en kroppsförändring, oftast 

ökad muskelmassa. Medan andra menar att hälsa är psykiskt välmående och det kommer med 

hjälp av mindfulness och lyxiga hudvårdsprodukter. Efter analys av den diskursiva praktiken 

kunde vi se att ingen av texterna hade manifest intertextualitet, det vill säga att ingen text 

byggde uppenbart på någon annan text (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 77), 

exempelvis ett refererat citat. 

 

Enligt Burr (2003, 4) är det i sociala interaktioner som delad kunskap skapas. Det vi kan 

konstatera i denna analys är att trots att aktörerna inom varje diskurs har olika ålder, kön och 

bakgrund har de tillsammans skapat en, inom den diskursen, gemensam verklighet av vad 

hälsa är. Detta genom att utbyta liknande text och bilder med varandra och använda 

tematiserande hashtags. I analysen kan vi se att hashtagsen ofta bygger vidare på varandra 

och hjälper aktörerna att strukturera och forma innehållet:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild nr 26                                    Bild nr 53                                  Bild nr 2 
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Här kan vi exempelvis se att, även om dessa tre inlägg inte har identiska hashtags, så är 

andemeningen i stort sätt samma. I denna diskurs, “Tappa i vikt, öka i hälsa”, handlar hälsa 

om viktnedgång, att göra en viktresa, ha viljestyrkan, gå på diet och sträva efter att nå sitt 

bästa (smala) jag. Här kan vi tydligt se att aktörerna blir influerade av varandras användande 

av hashtags, det finns därmed en intertextualitet i inläggen. För att inte avvika från normen 

läggs liknande inlägg upp och ett mönster hos de som rör sig i samma diskurs syns. Analysen 

visade således inga avvikanden från diskursordningen inom #hälsa.  
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5. Sammanfattande slutdiskussion 

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka Instagram-inlägg under #hälsa för att se 

vilka ämnen som dominerar och vilka normer som styr hur hälsoinlägg ska se ut för att 

accepteras. För att få svar på detta har vi använt oss av dessa frågeställningar: 

● Hur framställs och konstrueras hälsa inom det sociala mediet Instagram? Vilken/vilka 

diskurs(er) dominerar?  

● Vilka normer finns inom de dominerande hälsodiskurserna på Instagram?  

● Hur konstrueras identiteter i samband med hälsa?  

 

Genom den kvantitativa innehållsanalysen så kunde vi se hur hälsa framställs och konstrueras 

i vårt material under #hälsa, utifrån detta fick vi fram fyra dominerande diskurser (se figur 

15).  

 

 
Figur 15. Dominerande diskurser i vårt material under #hälsa. 

 

Utifrån den kritiska diskursanalysen kunde vi förstå på vilket sätt som diskurser, under 

#hälsa, framstår som sanning och hur de skapar normer kring hälsa på Instagram samt hur 

aktörer förhåller sig till detta. Efter analysen av textnivå och diskursiv praktik kan vi 

konstatera att “Hälsa genom träning”, “Tappa i vikt, öka i hälsa”, ”Ät rätt bli hälsosam” och 

“Frisk i knoppen, frisk i kroppen” är olika diskurser som i vissa fall ser på hälsa utifrån 

liknande perspektiv men i andra fall så skiljer synen sig åt avsevärt.  

 

I inledningen ställde vi oss frågan, vad är hälsa? Vi kan konstatera att det egentligen inte 

finns något entydigt och rätt svar på den frågan, eftersom de sanningar som vi skapar runt 

omkring oss förändras och formas utifrån de kulturella och sociala processer som konstruerar 

och bevarar vårt sätt att se på och uppfatta världen. Detta i enlighet med Vivien Burr (2003, 

2ff) som berättar att hur vi uppfattar verkligheten är endast en konsekvens av hur vi 

människor kategoriserar världen. Det är i de sociala praktikerna mellan oss människor som 

delad kunskap skapas. Därför har det varit intressant att undersöka hur aktörerna på 

Instagram tillsammans konstruerar betydelsen av hälsa genom interaktion med varandra. Det 

är vad hälsa är på Instagram (inom vårt material) som vi kan uttala oss om i denna studie, för 
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hälsa har kanske inte samma betydelse och definition i sammanhang där andra kulturella och 

sociala processer har kommit till uttryck. Analysen har även hjälp oss att kartlägga de normer 

och ideal som råder inom dessa diskurser och det här är vår tolkning:  

 

● Du ska antingen vara smal eller vilja bli smal genom en förändring i din livsstil.  

● Du är noga med vad du stoppar i dig och du äter efter en speciell diet eller 

kosthållning.  

● Du tränar regelbundet för att nå ett utsatt mål eller ideal.  

● Ditt psykiska välmående är viktigt och du försöker upprätthålla detta genom ta hand 

om dig själv.  

 

Vi kunde även se att normerna skapas och upprätthålls genom den sociala interaktion som 

sker på Instagram när exempelvis bi-aktörerna ger positiv betingning till aktörens inlägg. 

Detta tyder på att det som aktören visar upp är “rätt” och “bra” enligt bi-aktörerna och att de 

följer diskursordningen och normerna. Det här behöver inte vara någonting som sker 

medvetet utan kan förekomma genom det som Foucault (2003, 130, 221) kallar för 

självstyrning, som innebär att individer hela tiden utsätts för normer som de förhåller sig till 

och tillslut sker detta automatiskt. Det går att spekulera i om den ultimata hälsan på Instagram 

uppnås om man som individ försöker leva upp till alla dessa normer. Det behöver inte vara 

omedvetet detta sker utan aktörerna kan ha ett medvetet förhållningssätt till normerna. 

Goffmans (2009, 25, 35) teorier om att aktörer spelar rollspel och håller ett framträdande 

inför sin publik där aktören även sätter upp en fasad som täckmantel för ens riktiga jag för att 

bättre passa in i den tänkta rollen. Goffman (2009, 25) påstår även att aktörerna kan styra sina 

intryck för att tillfredsställa publiken och för att uppnå deras förväntningar. Detta anser vi är 

ett mycket intressant tankesätt att applicera på vårt resultat då det som visas upp i inläggen på 

Instagram under #hälsa även kan tolkas som en teater där aktören medvetet anpassar sig efter 

de rådande normer och ideal som finns. Det kan även styrkas med det som Giddens menar, att 

aktörer konstruerar sin identitet för att uppnå ett ultimat ideal genom sina uttryck (Frisén, 

Holmqvist Gattario och Lunde 2014, 49 se även Giddens 1999, 13). Det spelar egentligen 

ingen roll om du är hälsosam, bara du visar upp en fasad av att vara hälsosam så blir du det i 

andras ögon.  

 

Mycket av det som visas upp för publiken sker på scenen, där Goffman påstår att aktören bär 

den fasad som aktören själv konstruerat för att passa in. Även Frisén, Holmqvist Gattario och 
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Lunde (2014, 50) pratar om att individer skapar sin identitet i syfte om att passa in i en 

speciell grupp i samhället kring ett specifikt sammanhang. Ideal blir här viktigt då de talar om 

vem man är och hur man vill uppfattas. Vår studie har kommit fram till liknande resonemang, 

då vi kunde se att aktörer i alla diskurser på något sätt försökte att passa in i en eller flera 

grupper i samhället: “De som tänker på sin kost”, “De smala”, “De som tränar” och “De som 

tänker på sitt välmående”. Dessa specifika grupper anser vi tillhöra den större gruppen 

“Hälsosam”. Det man kan fråga sig då är varför individer vill tillhöra någon av dessa 

grupperna som indikerar på att man är hälsosam? Det vi spekulerat kring är om det är 

statussymbolen kring hälsa som vill uppnås och att man vill följa den hälsotrend som råder. 

Zhu och Hubermans (2014) studie visade att individer tenderar på att följa strömmen vid 

online-val och detta fenomen anser vi sker här. Det kan vara så att aktörerna först och främst 

vill följa trenden och höja sin sociala status genom att, under #hälsa, visa att de är 

hälsosamma. Detta kan även styrkas då inläggen tydligt visade på intertextualitet, att de 

liknar och bygger på varandra, på så sätt följer aktörerna strömmen genom att inte avvika från 

diskursen hälsa och missa därför inte att bli tillskriven en högre social status.  

 

Även om det kan tyckas som att aktörerna postar exakt de inlägg som de själva vill dela med 

sig av, utan krav eller tvång på vad dessa ska innehålla, så kan man spekulera i om det 

verkligen fungerar så. Som vi diskuterade ovan tyder mycket på att aktörerna influeras och 

styrs av varandra, vad vi då indirekt menar är att de styrs av de rådande normer och ideal som 

finns inom diskursordningen hälsa. Vi tror inte att det går att uttrycka sig helt oberoende från 

det omgivande samhället då kunskap och egna sanningar skapas i interaktion med andra. Allt 

vi vet (hela vår världsbild), hur man står, går, pratar har vi på något vis lärt oss i ett socialt 

sammanhang. Det vill säga att vi ända sedan barnsben har fått en bas av normer och 

värderingar som formar oss som människor och som ligger bakom varje val och beslut som vi 

sedan fattar. Med tiden kanske dessa normer och värderingar ändras, vi kanske lägger till 

något och vi kanske tar bort något, men trots detta kommer det alltid att finnas kvar normer 

och värderingar som vi förhåller oss till, medvetet eller omedvetet. Även Boyd (2011, 44) 

menar att vi anpassar framställningen av jaget efter de normer som publiken har. Mendelson 

och Papacharassi (2011) talar i sin studie om hur vi människor bryr oss om hur andra 

uppfattar oss och styr därför hur vi framställer oss själva utefter vad vi tror att andra förväntar 

sig av oss. Vi har kommit fram till liknande resonemang i denna studie och tolkar det som att 

aktörerna inom de olika diskurserna framställer hälsa, på det vis som vi tidigare redovisat, för 

att det är vad aktörerna tror är som förväntas av dem när de talar om hälsa. En förklaring till 
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varför vi inte kunde hitta material som tydligt avvek från normerna, kan vara att de flesta 

helst enkelt vill undvika att framställa sig på ett sätt som inte accepteras av publiken.  

Eftersom det råder en stark intertextualitet mellan hälsodiskurserna som analyserades finns 

det en stor chans att övrigt material, som ej analyserats, också har det. Därför finns tanken om 

att den inblicksbild vi kunnat få fram kanske speglar den generella bilden av hälsa på 

Instagram. 

 

Det blir intressant att sätta våra resultat i perspektiv till Foucaults användning av metaforen 

Panopticon när han talar om samhället. Foucault menade att vi lever i ett 

övervakningssamhälle där makt inte bara existerar vid vissa tillfällen utan att det förekommer 

i alla former av sociala situationer (Foucault 2003, 82). I grund och botten vill vi inte vara 

övervakade enligt Foucault, vi vill vara fria från maktens ögon. Vi anser att denna tankegång 

Foucault har om automatiserad övervakning inte längre bara är teoretisk utan faktiskt 

efterlevs i dagens samhälle, speciellt på Instagram. Övervakandet har automatiserats till den 

grad att det numera är någonting självklart och naturligt som vi oftast inte lägger märke till. 

Detta gör att det blir en paradox vi anser vara värd att nämna i denna diskussion. Instagram är 

en plattform där aktörerna medvetet synliggör sig själva och det finns möjlighet till att skapa 

sin identitet, till exempel som hälsoperson i detta fall. I framträdandet visar aktörer upp delar 

av sitt liv med en öppenhet som tillåter andra att både ge positiv och negativ respons på 

inläggen. Har man en önskan om att visa upp sig själv i syfte att andra ska se, så får man 

räkna med att också bli övervakad. Vi tänker oss att denna önskan till synlighet rotar sig i att 

ens identitet skapas i interaktion med andra, därför vill vi för andra visa upp den person som 

vi helst vill att andra ska uppfatta oss som. Och det är våra grundläggande normer och 

värderingar som hjälper att bestämma vilka kvalitéer man ska visa upp för att accepteras. Att 

förhålla sig till regler och normer behöver inte betyder inte att man vill eller förstår att man 

blir övervakad, då övervakningen mestadels är osynlig. Chansen finns att vi redan självstyr 

oss innan vi blir synligt styrda av andra. Det Foucault menar med självstyrning är att 

individer disciplineras till ett specifikt sätt att bete sig genom att ständigt utsättas för normer 

och vanor tills att de anpassar sig efter dem utan att tänka på det (Foucault 2003, 130, 221). 

Foucault menar också att detta leder till att individen inte ska verka inom ett kollektiv utan bli 

mer individualiserad (Foucault 2003, 145). Denna tanke på individualisering är något som vi 

vill diskutera, då vi anser att Instagram är en plattform som till stor del fungerar som ett 

kollektiv. Å ena sidan är det genom gemenskap som normer och regler skapas och formas 

och individerna anpassar sig ständigt efter dessa. Således tänker vi att individen inte till fullo 
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fungerar självständigt utan blir en del av ett kugghjul som får Instagram att snurra runt. Å 

andra sidan så är syftet med Instagram att göra sig synlig som individ, men då man ändå 

följer reglerna och normerna som kollektivet tillsammans satt upp är det att undvika att vara 

en del av sammanhanget.  

 

Slutligen kan vi konstatera att även om aktörerna väljer hur de beskriver sig själva och vilka 

bilder de lägger upp på Instagram under #hälsa, så görs dessa val inte helt fritt, utan normer 

och värderingar som råder inom diskurserna under #hälsa influerar de val som görs. Denna 

studie visade att hälsoidentiteter framställs i relation med varandra genom att inläggen följer 

och bygger vidare på samma normer. Det är svårt att undgå tanken hur individer hade 

framställt sig själva som hälsopersoner utan påverkan av normer och regler. Hade hälsa sett 

helt annorlunda ut då? Hade definitionen varit mer mångfaldig eller framstått på liknande 

sätt? Det är något som vi inte kommer få svar på i denna studie, men det är intressant att 

reflektera över. Vi kunde däremot se att det inte finns någon entydig definition på hälsa utan 

det är sammanhanget som avgör och det skapas i en gemenskap. Men om du äter rätt, tränar, 

går ner i vikt och är frisk i knoppen så är du på god väg till att uppnå hälsa, i alla fall om du 

framställer dig själv på detta sätt på Instagram. 

 

5.1 Förslag på vidare forskning 

Som studenter hade vi redan innan vi började med denna studie ett stort intresse för hälsa och 

träning och det har bara växt sig större. Vi har upptäckt att hälsoområdet kombinerat med 

medie-och kommunikationsvetenskap är ytterst relevant idag och det finns en uppsjö av olika 

forskningsvinklar för vidare forskning. Någonting vi anser skulle vara intressant är att se om 

de dominerande diskurserna kring hälsa skiljer sig åt i olika sammanhang där hälsa kommer 

till uttryck. Det hade exempelvis varit intressant att göra en kritisk diskursanalys på någon 

stor hälsotidning och sedan göra en jämförande analys med det resultat som vi presenterat i 

denna studie. Det hade även varit intressant att undersöka hur framställningen av hälsa har 

förändrats historiskt sätt. Göra en historisk jämförelse av hur medieplattformar, genom 

teknologins utveckling, används som verktyg för att sprida olika framställningar av hälsa. 

Tillexempel, hur framställdes hälsa när bara tv:n fanns jämfört med hur det framställs idag på 

Instagram?  

 

Effekten av ny kroppsnära teknik som rapporterar hur vi rör oss och hur vi mår är också 

intressant att forska vidare kring. Det här ämnet ligger på forskningsfronten och är ännu inte 
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så studerat, det kan därmed bli en originell undersökning med spännande resultat. Blir 

tillexempel klockans mätparametrar den nya måttstocken för välbefinnandet? Leder det till att 

vi inte längre litar på vår egen förmåga att avgöra hur vi mår utan behöver vi teknologi som 

talar om det för oss? Dessa teknologier tillåter oss att sprida ingående information om vår 

hälsa på exempelvis sociala medier, vad kan detta få för konsekvenser? 
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7. Bilagor 

7.1 Kodschema med resultat 

 

V1 Vem är inläggets huvudaktör?  

1 Privatperson (81%) 81 

2 Företag (13%) 13 

3 Elitperson (2%) 2 

4 Framgår ej (4%) 4 

  

V2 Vilket är aktörens upplevda kön?  

1 Man (11%) 11 

2 Kvinna (67%) 67 

3 Övrigt (0%) 0 

4 Framgår ej (22%) 22 

  

V3 Vad pratar de i huvudsak om?  

1 Mat (48%) 48 

2 Träning (24%) 24 

3 Kroppsförändring (4%) 4 

4 Välmående (8%) 8 

5 Försäljning/marknadsföring (12%) 12 

6 Övrigt (4%) 4 

  

V4 Hur framställs det som aktören säger?  

1 Bara positivt (75%) 75 

2 Bara negativt (1%) 1 
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3 Både positivt och negativt (11%) 11 

4 Övrigt (13%) 13 

  

V5 Pratas det om en speciell diet/kosthållning?  

1 Ja (36%) 36 

2 Nej (64%) 64 

  

V6 Pratas det om träning?  

1 Ja (43%) 43 

2 Nej (57%) 57 

  

Pratas det ej om träning fortsätt till V8  

V7 Vilken typ av träning pratas det om i huvudsak?  

1 Vardagsmotion (0%) 0 

2 Fitness (23,3%) 10 

3 Promenad (4,7%) 2 

4 Cardio (14%) 6 

5 Gym/styrketräning (37,2%) 16 

6 Pass/gruppträning (7%) 3 

7 Sport (0%) 0 

8 Hemmaträning (2,3%) 1 

9 Övrigt 11,6%) 5 

  

V8 Pratas det om kroppsförändring?  

1 Ja (30%) 30 

2 Nej (70%) 70 
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Pratas det ej om kroppsförändring fortsätt till V10  

V9 Vilken typ av kroppsförändring pratas det om?  

1 Viktnedgång (76,7%) 23 

2 Muskelökning (16,7%) 5 

3 Övrigt (6,7%) 2 

  

V10 Pratas det om psykisk välmående?  

1 Ja (18%) 18 

2 Nej (82%) 82 

  

V11 Pratas det om fysiskt välmående?  

1 Ja (10%) 10 

2 Nej (90%) 90 

V12 Pratas det om socialt välmående?  

1 Ja (3%) 3 

2 Nej (97%) 97 

  

V13 Pratas det om försäljning/marknadsföring?  

1 Ja (18%) 18 

2 Nej (82%) 82 

  

Pratas det ej om försäljning/marknadsföring fortsätt till V15  

V14 Vilken typ av försäljning pratas det om?  

1 PT-pass/kostupplägg (16,7%) 3 

2 Gymkort (5,6%) 1 

3 Kosttillskott (11,1%) 2 

4 Träningskläder 0 
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5 Hudvårdsprodukter/hälsoprodukter (16,7%) 3 

6 Tidning (16,7%) 3 

7 Övrigt (33,3%) 6 

  

V15 Föreställer bilden mat?  

1 Ja (54%) 54 

2 Nej (46%) 46 

  

V16 Föreställer bilden en människa/människor?  

1 Ja (34%) 34 

2 Nej (66%) 66 

  

Finns ej en människa/människor i bilden fortsätt till V18  

V17 Hur framställs människan/människorna på bilden?  

1 Aktivt (52,9%) 18 

2 Passivt (47,1%) 16 

  

V18 Föreställer bilden träningsredskap?  

1 Ja (15%) 15 

2 Nej (85%) 85 

V19 Föreställer bilden reklam?  

1 Ja (12%) 12 

2 Nej (88%) 88 

  

V20 Föreställer bilden citat?  

1 Ja (4%) 4 

2 Nej (96%) 96 
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Finns ej bi-aktör/bi-aktörer behövs ej V21 & V22 besvaras  

V21 Finns bi-aktör/bi-aktörer i inläggskommentarer?  

1 Ja (50%) 50 

2 Nej (50%) 50 

  

V22 Hur framställs det som bi-aktören/bi-aktörerna säger?  

1 Bara positivt (96%) 48 

2 Bara negativt (2%) 1 

3 Både positivt och negativt (2%) 1 

4 Övrigt 0 

  

V 23 Hur många gilla-markeringar har inlägget?  

1 0-20 (36%) 36 

2 21-99 (51%) 51 

3 100+ (13%) 13 

 

 

7.2 Kodinstruktioner 

Genom att följa dessa definitioner av variabelvärdena kan materialet till denna studie kodas 

av olika forskare vid olika tillfällen.  

 

V1 Vem är inläggets huvudaktör? 

1 Privatperson 

● Inlägget har en människa/objekt som profilbild, ett namn som inte tyder på att det är 

ett företag (innehåller t.ex. AB) och inte extremt många gilla-markeringar (över 300). 

2 Företag  

●  Inlägget har en logga som profilbild och ett namn som tyder att det är ett företag, t.ex. 

innehåller AB. 
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3 Elitperson  

● Aktören är välkänd för forskaren, det framgår att aktören medverkat i ett tv-program 

exempelvis Biggest loser eller om inlägget har fått extremt många gilla-markeringar 

(över 300) tyder det på att aktören är välkänd. 

4 Framgår ej 

● Varken användarnamnet, profilbilden, bilden eller texten i inlägget visar att det är en 

privatperson, företag eller elitperson genom definitionerna ovan.  

 

V2 Vilket kön upplevs aktören ha? 

1 Man 

● Användarnamnet upplevs vara ett killnamn eller om profilbilden tydligt visar att det är 

en man. 

2 Kvinna 

● Användarnamnet upplevs vara ett tjejnamn eller om profilbilden tydligt visar att det är 

en kvinna. 

3 Övrigt 

● Användarnamnet är ett tjejnamn och profilbilden tydligt visar att det är en man. 

Användarnamnet är ett killnamn och profilbilden tydligt visar att det är en kvinna. 

4 Framgår ej  

● Användarnamnet upplevs varken vara ett tjej- eller killnamn och profilbilden visar 

inte att det är en kvinna eller man.  

 

V3 Vad pratar de i huvudsak om? 

1 Mat 

● Både bild och text har störst fokus på mat.  

2 Träning 

● Både bild och text har störst fokus på träning.  

3 Kroppsförändring 

● Både bild och text har störst fokus på kroppsförändring. Med kroppsförändring menas 

att aktören pratar om någon förändring t.ex. gå ner i vikt eller att få mer muskler.  

4 Välmående 
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● Både bild och text har störst fokus på välmående. Med välmående menas att man 

antingen pratar om  

○ psykiskt välmående t.ex. lycklig, mår bra inombords, har en skön känsla, ta 

hand om sig själv, ta spabehandlingar, stressa av etc.  

○ fysiskt välmående t.ex. att man mår bra i kroppen, känner sig stark, har bra 

med energi, massage etc.  

○ socialt välmående t.ex. att man mår bra av att umgås med nära och kära etc.  

5 Försäljning/marknadsföring 

● Både bild och text har störst fokus på försäljning/marknadsföring.  

○ Med försäljning menas att man uppmanar någon till att köpa en produkt/tjänst, 

så som gymkort, pt-pass, kosttillskott etc.  

○ Med marknadsföring menas att man uppmärksammar en produkt/tjänst, så 

som en webbsida, ett Instagramkonto eller en tidning etc.  

6 Övrigt 

● Både bild och text har störst fokus på någonting som inte passar in på alternativen 

ovan.  

 

V4 Hur framställs det som aktören säger? 

1 Bara positivt 

● Om texten innehåller värdeord och glada emojis.  

○ Exempel på värdeord: Härligt, glad, skönt, jippi, gott, smarrigt, god mat etc. 

2 Bara negativt  

● Om texten innehåller negativa ord och ledsna smilisar.  

○ Exempel på negativa ord: Sjuk, jobbigt, förjävligt, tråkigt etc.  

3 Både positivt och negativt 

● Om texten innehåller båda värdeord och negativa ord samt en blandning av glada och 

ledsna emojis.  

4 Övrigt 

● Om texten varken innehåller värdeord eller negativa ord samt inga emojisar.  

 

V5 Pratas det om en speciell diet/kosthållning? 

1 Ja  

● Om texten innehåller fler än ett ord om en diet eller kosthållning. 
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○ Exempel på dieter: Lchf, 5:2 dieten, detox, Viktväktarna, cleaneating, 

rawfood, C9 etc.  

○ Exempel på kosthållning: vegetariskt, veganskt.  

2 Nej 

● Om texten inte innehåller fler än ett ord om en diet eller kosthållning. 

  

V6 Pratas det om träning?  
1 Ja 

● Om inlägget nämner träning mer än en gång (räcker inte men bara en #träning). Eller 

om det nämns någon träningsform t.ex. yoga, vardagsmotion, promenad, cardio, 

cykling, löpning, gym, styrketräning etc. Om de däremot nämner träning i en hashtag 

plus en specifik träning eller fler hashtags som relaterar till träning så kommer vi 

räkna det som att bilden innehåller det variabelvärdet.  

2 Nej  

● Om inlägget inte nämner någonting om träning. (räknas inte om det nämns #träning 

bland massa andra hashtags).  

 

V7 Vilken typ av träning pratas det om i huvudsak? 

1 Vardagsmotion 

● Aktören nämner ordet vardagsmotion eller det som räknas till vardagsmotion vilket vi 

i denna studie anser är handling och gå i trappor. Samt att fokus ligger mest på det 

(nämns fler gånger än någon annan träning). 

2 Fitness 

● Ordet fitness nämns och fokus ligger mest på det (nämns fler gånger än någon annan 

träning) 

3 Promenad  

● Ordet promenad nämns, antingen ute eller inne på löpband, och fokus ligger mest på 

det (nämns fler gånger än någon annan träning). 

●  

4 Cardio  

● Aktören nämner någon typ av konditionsträning nämns antingen ute eller inne, t.ex 

cykling, löpning, rodd etc. och fokus ligger mest på det (nämns fler gånger än någon 

annan träning) 
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5 Gym/styrketräning 

● Aktören pratar om gym eller styrketräningen och fokus ligger mest på det (nämns fler 

gånger än någon annan träning) 

6 Pass/gruppträning 

● Aktören pratar om något träningspass på gym, t.ex yoga, pilates, bodypump etc. med 

andra medverkande och fokus ligger mest på det (nämns fler gånger än någon annan 

träning) 

7 Sport 

● Aktören pratar om någon sport så som hockey, fotboll, innebandy, tennis etc. och 

fokus ligger mest på det (nämns fler gånger än någon annan träning) 

8 Hemmaträning  

● Aktören nämner att de tränat hemma och fokus ligger mest på det (nämns fler gånger 

än någon annan träning) 

9 Övrigt  

● Aktören nämner någon träning som inte passar in på de ovanstående och fokus ligger 

mest på det (nämns fler gånger än någon annan träning) 

 

V8 Pratas det om kroppsförändring?  
1 Ja 

● Aktören nämner en förändring med kroppen, t.ex viktnedgång, muskelökning, före 

och efterbild etc.  

2 Nej  

● Aktören nämner inte en förändring med kroppen. 

 

V9 Vilken typ av kroppsförändring pratas det om? 

1 Viktnedgång 

● Aktören nämner ordet viktnedgång eller visar före och efterbild där kroppen har blivit 

mindre.  

2 Muskelökning 

● Aktören nämner att de vill bli starkare, större eller bygga muskler.  

3 Övrigt 
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● Aktören nämner en annan förändring med kroppen än de ovanstående alternativen. 

Exempel skönhetsoperation, gå upp i vikt, minska i muskler etc.  

V10 Pratas det om psykiskt välmående?  
1 Ja 

● Aktören nämner psykiskt välmående t.ex. lycklig, mår bra inombords, har en skön 

känsla, ta hand om sig själv, ta spabehandlingar, stressa av etc. Att bara nämna 

#måbra en gång räknar vi inte som ett välmående.  

2 Nej  

● Aktören nämner en inte någonting om psykiskt välmående.  

 

V11 Pratas det om fysiskt välmående? 

1 Ja 

● Aktören nämner fysiskt välmående t.ex. att man mår bra i kroppen, känner sig stark, 

har bra med energi, massage etc. Att bara nämna #måbra en gång räknar vi inte som 

ett välmående.  

2 Nej 

● Aktören nämner inte någonting om fysiskt välmående.  

 

V12 Pratas det om socialt välmående? 

1 Ja 

● Aktören nämner socialt välmående t.ex. att man mår bra av att umgås med nära och 

kära etc. Att bara nämna #måbra en gång räknar vi inte som ett välmående.  

2 Nej 

● Aktören nämner inte någonting om socialt välmående.  

 

V13 Pratas det om försäljning/marknadsföring?  

1 Ja 

● Aktören nämner någonting om försäljning/marknadsföring  

○ Med försäljning menas att man uppmanar någon till att köpa en produkt/tjänst, 

så som gymkort, pt-pass, kosttillskott etc.  

○ Med marknadsföring menas att man uppmärksammar en produkt/tjänst, så 

som en webbsida, ett Instagramkonto eller en tidning etc.  

2 Nej  
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● Aktören nämner inte någonting om försäljning/marknadsföring.  

 

V14 Vilken typ av försäljning/marknadsföring pratas det om? 

1 PT-pass/kostupplägg 

● Det nämns till störst del om träningspass med personlig tränare eller kostupplägg.  

2 Gymkort 

● Det nämns till störst del om att skaffa ett gymkort eller uppmaning att börja träna på 

ett visst gym. 

3 Kosttillskott 

● Det nämns till störst del kosttillskott.  

4 Träningskläder 

● Det nämns till störst del träningskläder. 

5 Hudvårdsprodukter/hälsoprodukter  

● Det nämns till störst del om hudvårdsprodukter eller hälsoprodukt (diet-mat) 

6 Tidningar 

● Det nämns till störst del försäljning av tidning eller uppmaning om att läsa en tidning.  

7 Övrigt 

● Det nämns om någonting som inte passar in på ovanstående alternativ. Kan t.ec vara 

uppmaning till att följa ett annat Instagram-konto eller blogg.  

 

V15 Föreställer bilden mat? 

1 Ja 

● Om bilden föreställer någon typ av föda. (dock räknas det inte om det bara är en 

flaska med vatten/annan vätska med på bilden) 

2 Nej 

● Om bilden inte innehåller någon typ av föda.  

 

V16 Föreställer bilden en människa/människor? 

1 Ja 

● Om det finns en eller flera människor med i bild.  

2 Nej  

● Om det inte finns en eller flera människor med i bild 
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V17 Hur framställs människan/människorna på bilden? 

1 Aktivt  

● Om människan/människorna i bilden rör på sig i samband med bilder eller står stilla i 

en ovanlig ställning som kräver fysisk ansträngning.  

2 Passivt 

● Om människan/människorna i bilden står stilla eller rakt på benen eller sitter ner.  

 

V18 Föreställer bilden träningsredskap? 

1 Ja 

● Om det någonting man tränar med är med på bilden, exempelvis maskiner på 

gymmet, pilatesboll, löpband, boll, cykel, hantlar etc.  

2 Nej 

● Om bilden inte innehåller någonting man tränar med exempelvis maskiner på 

gymmet, pilatesboll, löpband, boll, cykel, hantlar etc.  

 

V19 Föreställer bilden reklam? 

1 Ja 

● Om bilder innehåller produkter som beskrivs vara till försäljning eller företags logga. 

2 Nej  

● Om bilden inte innehåller produkter som beskrivs till försäljning eller företags logga. 

 

V20 Föreställer bilden citat?  
1 Ja 

● Om bilden inte innehåller en text som någon annan har sagt.  

2 Nej 

● Om bilden inte innehåller en text som någon annan har sagt.  

 

V21 Finns bi-aktör/bi-aktörer i inläggskommentarer?  
1 Ja 

● Om inlägget har kommentarer från andra aktörer (bi-aktörer).  

2 Nej   
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● Om inlägget inte har kommentarer från andra aktörer (bi-aktörer).  

      

V22 Hur framställs det som bi-aktören/bi-aktörerna säger? 

1 Bara positivt 

● Om texten innehåller värdeord och glada emojis.  

○ Exempel på värdeord: Härligt, snygg, bra jobbat, du är bäst, kör hårt, fin etc. 

2 Bara negativt  

● Om texten innehåller negativa ord och ledsna smilisar.  

○ Exempel på negativa ord: ful, dålig, pinsamt etc.  

3 Både positivt och negativt 

● Om texten innehåller båda värdeord och negativa ord samt en blandning av glada och 

ledsna emojis.  

4 Övrigt 

● Om texten varken innehåller värdeord eller negativa ord samt inga emojisar.  

 

V23 Hur många gilla-markeringar har inlägget? 

1 0-20 st  

● Mellan 0 och 20 gilla-markeringar 

2 21-99 st 

● Mellan 21 och 99 gilla-markeringar 

3 100+  

● Mer än 100 gilla-markeringar  

 

 


