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Abstract
Andersson, I. (2016). Is Instagram an instigating factor for the development of
orthorexia? Bachelor thesis in Public Health Science. Department of Occupational and
Public Health Science. Faculty of Health and Occupational Studies. University of
Gävle, Sweden.
The aim of this study was to explore if young women aged 18-20 years experienced that
Instagram affected their body image, their physical activity and their eating habits in
relation to the phenomenon orthorexia. The method for the study was a qualitative
content analysis based on semi-structured interviews with four young women with the
age of 18-20 years old. The results showed that Instagram affected young women's body
image, their physical activity and their eating habits. Primarily body image and physical
activity were most affected, eating habits were less affected. The results showed that
there were both a positive and a negative impact, but by far a negative impact.
Respondents experienced feelings like anxiety and guilt when, for example, a training
session did not go as planned or after they had eaten an unhealthy meal. Their mindset
and emotions that came forward in the results were partly linked to the phenomenon of
orthorexia. The young women were adversely affected by the pictures and videos on
Instagram and also by other social media. They exposed themselves to develop mental
and physical ill health. Society should consider prioritizing the young women to prevent
them from falling into the mindset that is similar to the phenomenon of orthorexia.
Keywords: Public Health, Instagram, Orthorexia, Social Media, Body Image, Physical
Activity, Eating Habits

Sammanfattning
Syftet med studien var att utforska vad unga kvinnor i åldern 18-20 år hade för
upplevelser och erfarenheter om hur Instagram påverkade deras kroppsuppfattning,
deras fysiska aktivitet och deras matvanor i relation till fenomenet ortorexi. Metoden för
studien var en kvalitativ innehållsanalys baserat på semi-strukturerade intervjuer med
fyra unga kvinnor i åldern 18-20 år. Resultatet visade att flödet på Instagram påverkade
unga kvinnors kroppsuppfattning, deras fysiska aktivitet och deras matvanor. Främst var
det kroppsuppfattning och fysisk aktivitet som påverkades, matvanor påverkades
mindre. Resultatet visade att det både var en positiv och en negativ påverkan, däremot
var det främst en negativ påverkan. Respondenterna upplevde känslor som ångest och
skuld när ett planerat träningspass uteblev eller efter konsumtion av en onyttig måltid
exempelvis. Deras tankesätt och känslor kunde delvis kopplas till fenomenet ortorexi.
De unga kvinnorna påverkades negativt av flödet av bilder på Instagram samt andra
sociala medier. De utsatte sig själva för risken att utveckla psykisk och fysisk ohälsa.
Samhället bör överväga att prioritera unga kvinnor för att undvika att de hamnar i det
tankesätt som liknar fenomenet ortorexi.
Nyckelord: Folkhälsovetenskap, Instagram, Ortorexi, Sociala Medier,
Kroppsuppfattning, Fysisk aktivitet, Matvanor
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1. Bakgrund
1.1 Inledning
Folkhälsan påverkas av strukturella och kulturella faktorer och de individuella val som
är möjliga inom ramen för givna levnadsvillkor. Vad som definieras som
folkhälsoproblem varierar över tid och kulturella sammanhang. I regeringens
proposition (2002) finns det beskrivet elva målområden som innefattar folkhälsan hos
befolkningen. Det övergripande målet är att ”skapa samhälleliga förutsättningar för en
god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” (Regeringens proposition, 2007, s. 21).
De målområden inom folkhälsopolitiken som studien kommer att beröra är Målområde
3 - Trygga och goda uppväxtvillkor, Målområde 9 - Fysisk aktivitet och Målområde 10
- Matvanor. Socialstyrelsen (2014) beskriver målområde 3 som avgörande för barn och
ungdomars hälsa och därmed för folkhälsan på lång sikt. De påpekar att den psykiska
ohälsan har ökat bland barn och unga och bör uppmärksammas. Målområde 9 avser en
ökad fysisk aktivitet och den här studien syftar till att undersöka vad unga kvinnor har
för attityder till det. Målområde 10 innebär säkra livsmedel och goda matvanor vilket är
en förutsättning för en god hälsoutveckling hos befolkningen (ibid.). Studien berör tre
av de elva målområdena som utformats och den utforskar om Instagram är en möjlig
pådrivande faktor till utvecklande av ortorexi. I den bemärkelse att Instagram kan
inspirera och påverka unga kvinnor till en överdriven träning och en extrem mathållning
för att uppnå de kroppsideal som sociala medier framhäver.
Enligt Lin och Grigorenko (2014) är ortorexi ett fenomen som uppträder i dagens
samhälle och det handlar om besatthet av fysisk aktivitet och att äta med stor
självdisciplin och kontroll. Det är viktigt att öka medvetenheten om ortorexi för
samtliga i samhället på grund av bristen på forskning om fenomenet. Det krävs kunskap
om sociala medier för att kunna motverka att möjliga påverkansfaktorer leder till att
utveckla ortorexi. Bengs (2000) talar om att människor lever i en kultur där de är
beroende av kroppen och dess dekoration, förändring och förbättring. I dagens samhälle
är det främst kvinnor som framhävs på bilder och videor inom media. Det faktum att det
är kvinnor som framhävs på bilder och videor innebär att media riskerar att skapa ett
ideal hur kvinnor ska se ut beträffande kroppsform och de blir ständigt påminda och
påverkade om hur den ideala kroppsformen ska se ut (Bengs, 2000; Sandberg, 2004). I
en undersökning av Folkhälsomyndigheten (2013/2014) gällande skolbarns hälsovanor i
Sverige visade resultatet att pojkar är mer nöjda med sin kropp än vad flickor är. I
jämförelse med deras tidigare mätning (2009/2010) som visar att andelen 13-åriga
flickor och äldre som försöker gå ned i vikt har ökat kraftigt. En ökning som är
oroväckande för folkhälsan i Sverige. Khalaf et al. (2015) understryker att unga bör
prioriteras i dagsläget och en prioritering är att förbättra självbilden hos dem. De unga
är framtiden och det bör vara en väsentlig anledning till att prioritera dem.
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Definition av begrepp beskrivs i en ordlista under rubriken bilagor, bilaga 1.

1.1.1	
  Sociala	
  medier	
  &	
  Instagram	
  
Sociala medier är ett samlingsnamn för kommunikationskanaler som tillåter användare
att kommunicera med varandra genom text, bild eller ljud (NE.se, 2016). Findahl och
Davidsson (2015) lyfter att år 2015 var ett jubileumsår för sociala medier. År 2015 hade
det gått tjugo år sedan internet slog igenom för första gången. År 1995 var det 5 procent
av Sveriges befolkning som kopplade upp sig till internet via ett telefonmodem. Idag
hamnar den procentsatsen på 93 procent, detta gäller personer från 12 år som har
tillgång till internet. De lyfter att idag växer nya generationer upp med sociala medier
och internet (ibid.). I en svensk undersökning från 2009 visade resultatet att
användningen av sociala medier är störst bland unga kvinnor. Unga är mer sårbara,
mindre kritiska och mer utsatta för påverkan gällande hantering av sociala medier
(Carlsson, 2010). De har inte tillräckligt med erfarenhet eller referensramar för att finna
förståelse i vissa sammanhang som exponeras i sociala medier samt att de befinner sig i
en identitetssökande process (Findahl & Davidsson, 2015; Sandberg, 2004). Tiggemann
och Miller (2010) förtydligar med sin studie att exponeringen av sociala medier är
relaterat till att unga kvinnor jämför sin kropp med bilder, de är missnöjda med sin egen
kropp och deras mål är att ha en smal kroppsfigur. Bildbaserade sociala nätverk på
Internet som exempelvis Instagram blir mer populär med tiden och speciellt bland unga.
Facebook är det dominerande nätverket i dagsläget, däremot är Instagram det nätverk
som ökar mest. I Sverige är det för närvarande 40 procent av Internetanvändarna som
använder sig av Instagram, varav 83 procent av dem är unga kvinnor (Findahl och
Davidsson, 2015; Fardouly & Vartanian, 2016).
Instagram är en form av en social media och grundades år 2010 av ett amerikanskt
företag. Det ger tillgång till en mobilapplikation där personer kan dela foton och
videofilmer på ett konto (NE.se, 2016). Instagram beskrivs som ”ett snabbt, vackert och
roligt sätt att dela sitt liv med vänner och familj” (Nyberg & Wiberg, 2014, s. 31).
Ordet hashtag (#) är kopplat till applikationen Instagram och NE.se (2016) beskriver
hashtag som en digital märkning. Genom att använda hashtags är det enkelt att finna
bilder med samma hashtag som ens egna bilder. Exempel på hashtags kan vara
#training, #health och #eatclean. När en person klickar på #training kommer det upp
bilder med samma hashtag i ett gemensamt flöde. När en person delar ett foto eller ett
videoklipp finns det möjlighet att lägga på ett filter som förändrar utseendet på fotot
eller videon. Det finns även möjlighet för andra att klicka på en gilla-knapp. Det står
sedan under fotot eller videoklippet hur många som har gillat bilden eller videon. Om en
person har ett konto på applikationen Instagram finns det möjlighet att ha en öppen
profil - alla kan se det som läggs upp, eller en privat profil - det krävs ett godkännande
från användaren för att människor ska få tillgång till att se det som läggs upp. Instagram
är ett snabbt och enkelt verktyg som följer en interaktionsmodell enligt principerna:
Fota -> Fixa -> Dela eller Titta -> Gilla -> Kommentera (Nyberg & Wiberg, 2014).
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Instagram beskriver applikationen på följande sätt:
Instagram is a fun and quirky way to share your life with friends
through a series of pictures. Snap a photo with your mobile phone, then
choose a filter to transform the image into a memory to keep around
forever. We're building Instagram to allow you to experience moments
in your friends' lives through pictures as they happen. We imagine a
world more connected through photos.
(Instagram, 2016)

Tiggemann och Zaccardo (2015) hävdar att ”Fitspiration” är en trend som tillkommit
inom sociala medier och innefattar bilder som syftar till att ge människor motivation till
en hälsosammare livsstil. De menar att denna trend främst utfärdas på Instagram och vid
sökning på hashtagen #fitspiration genererade det 7 058 432 inlägg under ämnet i
dagsläget. Vid en överblick på Instagram och hashtagen #fitspiration är det främst
kvinnor som pryder bilderna och de flesta har en kroppsform som anses vara relativt
tunn och tonad. Kroppsformen är smal och musklerna framhävs. Syftet med deras studie
var att visa bilder från Instagram som gick under hashtagen #fitspiration samt bilder
med diverse resmål. Deras studieresultat påvisade att exponeringen av fitspiration’s
bilder resulterar i missnöje över sin egen kropp och minskad självkänsla bland kvinnor
(ibid.). Fardouly och Vartanian (2016) understryker att Instagram är en plattform som
ger människor möjlighet att jämföra sitt utseende och sin kropp med andra. De menar
att det behövs ytterligare forskning kring Instagram och även andra nya trender inom
sociala medier.

1.1.2	
  Ortorexi	
  
Ordet ortorexi kommer från grekiska ordet ”orthos” som betyder ”rätt” samt ordet
”orexis” som betyder ”aptit” (Bratman, 2014; Brytek-Matera, 2012). Ordet ortodoxi
kommer även från det grekiska ordet ”orthos” och synonymer till ordet ”ortodox” är
renlärig, fanatisk och sträng (synonymer.se, 2016). Bratman (2014) definierade ortorexi
år 1996 som ”en ohälsosam relation till att äta hälsosam mat”. En definition av
ortorexi på senare år är ”en fixering vid nyttiga livsmedel i kombination med extrema
mängder av träning” (Lin & Grigorenko, 2014, s. 9). I dagsläget faller Ortorexi utanför
ramen när det gäller diagnostiserade ätstörningar enligt American Psychiatric
Association (APA, 2016), däremot anser Lin och Grigorenko (2014) att det är ett
samhällsfenomen. Fenomenet innebär att människor i dagens samhälle vill uppnå den
perfekta kroppen, den eviga ungdomen och topprestationer. Ortorexi karaktäriseras av
att individen inte kan stå över ett träningspass utan att känna ångest eller att individen
inte kan äta något som den anser är onyttigt. En människa som har tillståndet ortorexi
äter enbart det som den anser är nyttiga livsmedel och utövar fysisk aktivitet för att inte
må dåligt istället för att utöva fysisk aktivitet för att må bra (ibid.). På ortorexi.nu finns
det fem frågor som en person kan ställa till sig själv gällande risken att utveckla
ortorexi. Dessa frågor är:
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1. Jag äter inget onyttigt
2. Jag har svårt för att äta kolhydrater
3. Jag tränar eller går powerwalk nästan alla dagar i veckan
4. Jag mår dåligt om jag hoppar över en träning
5. Jag är rädd att det går över styr om jag avviker från min kost- eller
träningsplan

Om en person svarar ja på samtliga frågor menar de att personen är i riskzonen för att
utveckla ortorexi och bör söka hjälp (ibid.).
Människor med tillståndet ortorexi undviker att träffa människor på grund av maten, de
förbereder sin mat på ett speciellt sätt och de har en attityd till matvanor som påverkar
dem negativt både psykiskt och fysiskt (Brytek-Matera, 2012). Ortorexi går under
beteckning ätstörning UNS (utan närmare specifikation), på grund av att fenomenet har
otillräckliga diagnoskriterier (APA, 2016). Chaki et al. (2013) anser att det behövs mer
forskning om fenomenet ortorexi och att det bör klassificeras som en diagnos inom
ätstörningar. I dagsläget har det tillkommit förslag på diagnoskriterier för människor
med ett träningsberoende, kriterierna är citerat från boken ”Ortorexi, fixering vid mat
och träning”:
o Beteendeförändring mot minskad variation i träning med upprepade övningsmönster med regelbundet
schema (en eller fler gånger dagligen).
o Tydligt ökad prioritering hos individen att upprätthålla sitt träningsmönster på bekostnad av andra
aktiviteter.
o Ökad tolerans till årlig träningsmängd.
o Humörförändring vid avbrott/förändring i träningsschemat.
o Förbättring av humöret vid fortsatt träning.
o Medvetenhet om tvångsträningsbehovet.
o Snabb återställning av tidigare träningsmönster till följd av abstinensperioden.
(Lin & Grigorenko, 2014, s. 29)

Fysiska symtom vid ortorexi är bland annat lågt blodtryck, låg vilopuls, undervikt, magoch tarmproblem, stressfaktorer och hormonella rubbningar. Psykiska symtom vid
ortorexi är matfixering, missnöje och missbedömning av sin kropp, fixering vid
fettprocent, överdriven och ångestladdad träning med mera (Chaki et al., 2013). Lin och
Grigorenko (2014) lyfter fram att det inte finns vetenskaplig forskning om orsaken eller
orsakerna bakom fenomenet ortorexi. Det finns möjliga orsaker i form av psykosociala
orsaker, medial påverkan och kulturell bakgrund. Vid psykosociala orsaker menas att
unga kvinnor har fått kommentarer om sin kropp eller sitt utseende som sedan påverkat
deras självbild (ibid.). Den mediala påverkan kommer från snedvridna kroppsideal som
förmedlas via mode och media. De ideal som media lyfter fram påverkar
kroppsuppfattningen hos unga kvinnor (Bengs, 2000; Rysst, 2010; Sandberg, 2004;
Tiggemann & Miller, 2010). Bundros et al. (2016) hävdar att ätstörningar (inklusive
ortorexi) förekommer främst bland studenter på gymnasial nivå och bland unga kvinnor.
Ätstörningar är kopplat till att unga kvinnor är missnöjda med sin kropp, de har dålig
självkänsla, de går på dieter, går upp och ned i vikt (jojo-bantning) och har ångest
4

(ibid.).

1.1.3	
  Anorexia	
  Nervosa	
  &	
  Ortorexi	
  
Skillnaden mellan personer med diagnosen anorexia nervosa och personer med
tillståndet ortorexi är personernas tankar. Med anorexia nervosa har personer
tvångstankar om den mängd födointag de får från mat medan med ortorexi har personer
tvångstankar om kvalitén i maten som de stoppar i sin mun (Chaki et al., 2013). Koven
och Abry (2015) menar att personer som har diagnosen anorexia nervosa upplever en
rädsla för fetma och de ändrar sina matvanor för att gå ned i vikt. Personer med
tillståndet ortorexi fokuserar på att äta mat som är ren och naturlig (utan tillsatser), de
spenderar tid på att granska ursprung för att se vad maten innehåller (ibid.). Nedan
återges ett utdrag ur en berättelse från boken ”Ortorexi, fixering vid mat och träning”.
Utdraget handlar om en person som haft både anorexia nervosa och ortorexi som
berättar hur hen såg på de olika tillstånden.
Som anorektiker var mitt enda fokus att inte få i mig något […].
Självklart var det en enorm plåga, men en jämn plåga och ganska
förutsägbar […]. Med ortorexin upplevde jag en helt annan skräck. Det
var som att bo med en djävul inuti som skulle kunna döda mig idag,
imorgon eller nästa vecka […]. Som anorektiker handlade det om att
tyna bort. Som ortorektiker hade jag en klar idé om vad jag skulle äta
och hur jag skulle träna […].
(Lin & Grigorenko, 2014, s. 32)

1.1.4	
  Kroppsuppfattning	
  
Perloff (2014) hävdar att den digitala världen som den är idag är en lekplats för unga
människor, en lekplats där attityder formas och lärdomar bildas. På grund av den
digitala världen understryker de att en känsla av oro infinner sig när det gäller unga
kvinnor och deras egen kroppsuppfattning (ibid.). Flera studier visar att sociala medier
är en orsak till att unga kvinnor har en mer negativ kroppsuppfattning i jämförelse med
unga män. Kroppsuppfattningen som unga kvinnor har om sin egen kropp är kopplad
till depression, dålig självkänsla och kan leda till en form av ätstörning (Ata et al., 2007;
Tiggemann & Miller, 2010; Khalaf et al., 2015; Perloff, 2014). Khalaf et al. (2015)
hävdar att specifikt unga kvinnor uppfattar sin egen kropp på fel sätt. Exempelvis när
unga kvinnor får se bilder på olika kroppstyper för att sedan peka på vilken kroppstyp
som passar bäst in på deras egen kropp, svarar de flesta långt från rätt. Resultatet visade
att de unga kvinnorna som deltog i studien har en skev självbild och de har en
kroppsuppfattning som påverkar dem negativt psykiskt och fysiskt (ibid.). Rysst (2010)
understryker med att kvinnor lägger ned mer energi och tid på att se fysiskt bra ut än
vad män gör. Det framkommer däremot att både kvinnor och män är engagerade i att
utveckla sina kroppar efter kroppsidealet (ibid.). Rysst (2010) beskriver i citatet nedan
5

att det inte är en nyhet att media har ett inflytande på kvinnor som påverkar deras
uppfattning om sig själva. Flera studier visar att när media framställer ”den ideala
kvinnan” leder det till psykiska och fysiska konsekvenser (Rysst, 2010; Bengs, 2000;
Sandberg, 2004).
The idea that the media influences women’s perceptions of
themselves (and others) is not new. Indeed, studies that examine the
relations between media consumption and body dissatisfaction highlight
that internalization of societal views of the ideal woman leads to
significant psychological and physical consequences.
(Rysst, 2010, s. 74-75)

Sociala medier har tagit över större delen av vardagen i människors liv och tidigare
forskning visar att användningen har ökat bland yngre människor (Findahl &
Davidsson, 2015; Carlsson, 2010). Ata et al. (2007) påpekar att dålig självkänsla, låg
support från föräldrar och det faktum att unga kvinnor anser att deras kropp inte liknar
idealet är kopplat till en försämrad kroppsuppfattning och det kan leda till att de
utvecklar någon form av ätstörning. Däremot med socialt stöd från familj och vänner
kan det hjälpa unga kvinnor att få en ökad självkänsla som leder till en förbättrad
kroppsuppfattning. Lin och Grigorenko (2014) understryker att i dagens samhälle krävs
det en förståelse kring de negativa effekterna som kontrollerade matvanor och
överdriven fysisk aktivitet kan medföra.

1.1.5	
  Problemformulering	
  
Tidigare forskning pekar på att fenomenet ortorexi behöver studeras när unga kvinnor
blivit mer negativa till sin egen kropp i takt med att sociala medier växt. När det gäller
motstridiga budskap inom media utsätts kvinnor mer än män. Unga kvinnor drabbas av
ätstörningar och svälter sig själva till döds delvis på grund av de kroppsideal som
medierna framställer. Instagram är en medieplattform som blivit en stor del av
människors vardag. Människor visar upp bilder och videor på sin kropp, kost, träning,
inredning, sitt sociala liv och fester med mera. Hur påverkas människor av att dagligen
se ett flöde av ”perfekta liv” som tränade kroppar, hälsosam kost, ett städat hem,
evenemang och fester med mera? Det kan exempelvis skapa en inre stress, dålig
självkänsla, känsla av att personen behöver träna mer eller äta på ett specifikt sätt. På
Instagram finns en risk för utveckling av ätstörning och träningsmissbruk. Det är viktigt
att försöka finna en delförklaring till den aktuella hälsohetsen som ökar i dagens
samhälle. Den aktuella hälsohetsen som kan utveckla ortorexi.
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2. Syfte & Frågeställning
Utforska vad unga kvinnor i åldern 18-20 år har för upplevelser och erfarenheter om hur
Instagram påverkar deras egen kroppsuppfattning, deras fysiska aktivitet och deras
matvanor i relation till fenomenet ortorexi.
o Hur påverkar flödet av bilder på Instagram unga kvinnors kroppsuppfattning, deras
fysiska aktivitet och deras matvanor?

3. Metod
3.1 Studiedesign
Valet av studiedesign var en deskriptiv empirisk studie som bestod av semi-strukturerad
intervjumetod som sedan analyserades med en manifest innehållsanalys. Deskriptiv
innebar att det var en beskrivande studie och empirisk valdes för att syftet bestod av att
undersöka upplevelser och erfarenheter. Studien hade en kvalitativ ansats med ett
induktivt tillvägagångssätt. Yin (2013) beskriver induktivt tillvägagångssätt som att
datamaterialet leder fram till begrepp. Med induktivt tillvägagångssätt ledde
datamaterialet fram till kunskap om fenomenet ortorexi. Det menas att ingen teori var
framställd på grund av bristen på kunskap inom ämnet. Däremot baserat på tidigare
forskningsresultat fanns det ett antagande om att Instagram påverkade unga kvinnors
kroppsuppfattning, fysiska aktivitet och matvanor.
Valet av kvalitativ ansats och semi-strukturerade intervjumetod motiverades av att det
var centralt att få ett brett perspektiv och en inblick i hur unga kvinnor upplevde att
applikationen Instagram påverkade deras kroppsuppfattning, deras fysiska aktivitet och
deras matvanor. Yin (2013) menar att intervju väljs som metod eftersom intervju, till
skillnad mot exempelvis enkätundersökning, ökar möjligheten till att undersöka
personliga upplevelser och erfarenheter hos respondenterna.

3.2 Urval & Urvalsmetod
Yin (2013) hävdar att målsättningen eller syftet med urvalsmetod till kvalitativa studier
är att välja specifika respondenter som med en förhoppning ger det mest talrika
datamaterialet som är relevant för studiens ämne. De respondenter som med en
förhoppning ger mest information. Det som var mest relevant för studiens ämne var
unga kvinnor som använde applikationen Instagram på grund av att de har upplevelser
och erfarenheter av applikationen. Graneheim och Lundman (2004) påpekar att val av
respondenter med olika erfarenheter ger en större variation i svaren på frågorna vid
intervjun. Urvalsmetoden för studien blev ett bekvämlighetsurval. Valet av
bekvämlighetsurval var på grund av tillgängligheten och tidsplanen, den gymnasieskola
som visade intresse och gav möjliga respondenter blev utvald först. Om respondenterna
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kom från olika skolor var inte av betydelse. Bekvämlighetsurval beskrivs som personer
som är lättillgängliga och det kallas även för tillfällighetsurval, personer som är inom
räckhåll väljs ut. Det kan exempelvis vara människor i närheten, bekanta eller att
personer som är intresserad av studien hör av sig (Yin, 2013; Hartman, 2004). I studien
kontaktades tio stycken gymnasieskolor i olika kommuner för att nå urvalet unga
kvinnor i åldern 18-20. Valet av ålder var på grund av etiska skäl, det krävdes en
underskrift från målsman för att få delta i en studie om respondenten var under 18 år.
Mailadresserna till de olika gymnasieskolorna hittades på kommunernas hemsida och i
mailet fanns ett missivbrev (se bilaga 2). En gymnasieskola besöktes även personligen
för att möjligen nå ett urval till studien. Slutligen tackade nio gymnasieskolor nej och en
tackade ja. Konversationerna under hela urvalsprocessen skedde via mail eller
mobiltelefon. Antal respondenter som blev utvalda till studien var fyra personer,
däremot var det fem stycken vid första kontakten med gymnasieskolan. Den femte
respondenten upplevde att tiden inte räckte till och var tvungen att ställa in den
individuella intervjun. Anledningen till att antalet respondenter blev fyra personer var
på grund av intresse och tillgänglighet, de elever som var intresserad och som hade
möjlighet att delta var fyra personer.
Nedan beskrivs inklusions- och exklusionskriterier för medverkande i studien av
Instagrams påverkan på kroppsuppfattning, fysisk aktivitet och matvanor.
Inklusionskriterier: De som inkluderades i studien var kvinnor i åldern 18-20 och de
som använde applikationen Instagram.
Exklusionskriterier: De som exkluderades i studien var män i alla åldrar och kvinnor
under 18 år och över 21 år samt de som inte använde applikationen Instagram.

3.3 Kontext
Respondenterna studerade på Estetiska programmet med inriktning teater och var vid
rekryteringen av medverkande till studien aktuella med en föreställning på
gymnasieskolan. Föreställningen var en skildring av ”Djungelboken”. Regissören
beskrev föreställningen med orden: ”Med ljuvlighet, mystik, skratt, kärlek, begär och en
hel del bananer så välkomnar vi dig till en annan tid”. Vid genomförandet av
intervjuerna var respondenterna i slutproduktion av föreställningen och tre av fyra
intervjuer genomfördes mellan två föreställningar. De hade en föreställning på
morgonen och en på kvällen och enligt information från en lärare var eleverna trötta och
slitna. Föreställningarna hade pågått i ungefär tre veckor vid genomförandet av
intervjuerna.

3.4 Datainsamling & Intervjuguide
Metoden för datainsamling var semi-strukturerade intervjuer med en intervjuguide
baserad på studiens frågeställning och syfte. De semi-strukturerade intervjuerna var
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standardiserade vilket innebar att frågorna var likadana för varje respondent bortsett
från följdfrågorna som kunde skilja sig åt. På grund av att respondenterna svarade olika
resulterade det i skilda följdfrågor. Standardiserad innebär även att situationen är
densamma eller likartad (Trost, 2010). Det innebar att miljön och lokalen för
genomförandet av intervjuerna var densamma för varje individuell intervju. Tong et al.
(2007) upplyser att miljön vid datainsamlingen är viktig, miljön kan ha en påverkan på
hur respondenterna besvarar frågorna.
Det formulerades en intervjuguide (se bilaga 3) med teman och frågor baserat på syfte
och frågeställning. De teman som ingick var kroppsuppfattning, fysisk aktivitet,
matvanor, Instagram och ortorexi. I intervjuguiden fanns det bilder från Instagram (se
bilaga 4) som visades för respondenterna och sedan fick de svara på följdfrågor.
Bilderna som togs från Instagram var efter en sökning på hashtagen: #fitspo, #training,
#bodyimage, #healthyeating och #eatclean. Bilderna valdes ut från inläggstoppen (flest
gilla-markeringar) och de senaste bilderna som publicerats på Instagram med
hashtaggen. Det togs en skärmavbild som sparades ned i ett album på mobiltelefonen.
De konton som bilderna var publicerade på hade ingenting med studien eller valet av
bilder att göra. Delen i intervjuguiden som bestod av att visa foton från Instagram var
baserad på en studie gjord av Tiggemann och Zaccardo (2015). De samlade in
datamaterial genom att visa kvinnor bilder från Instagram och sedan ge dem följdfrågor.
Användningen av fotografier vid en kvalitativ intervju kallas för ”foto-elicitering” som
definierades ”den enkla idén att ta med ett fotografi i en forskningsintervju”.
Fotografier kan bidra till att stimulera respondenten att engagera sig visuellt eller att
respondenten minns specifika händelser (Bryman, 2011, s. 425).

3.5 Genomförande
Gymnasieskolor i olika kommuner kontaktades, de flesta via mail och en skola genom
ett personligt möte. När en gymnasieskola visat engagemang i att delta i studien
mailades de unga kvinnor som var intresserade. De fick en bilaga bifogad i mailet (se
bilaga 2) med en inbjudan om att delta i studien samt information om studien och dess
syfte. När respondenterna tackat ja till att delta i studien bokades dag och tid för
genomförandet av intervjuerna. En vecka innan intervjuerna ägde rum utfördes en
testintervju med en frivillig person. Vid testintervjun testades ljudupptagningen i
mobiltelefonen och samtliga frågor bearbetades. Testintervjun utfördes på grund av att
få en uppfattning om hur väl formulerade frågorna var, om det behövdes ytterligare
frågor eller minska antal frågor. Vid avslutad testintervju ändrades ingenting i
intervjuguiden.
I informationsbrevet som skickades ut till gymnasieskolorna fanns en förfrågan om att
få utföra intervjuerna i en lokal på skolan. Intervjuerna genomfördes på den
gymnasieskola som respondenterna gick på. Lokalen för intervjun var ett klassrum med
plats för ungefär tjugofem elever och i rummet fanns det två whiteboard tavlor, ett
piano, en hylla med böcker och cirka fem datorer. Det fanns ett fönster på dörren och
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även fönster ut mot uteplatsen, däremot var persiennerna neddragna på de flesta.
Fönstret på dörren medförde att möjliga störningsmoment minskade på grund av att
personer som gick förbi kunde se att lokalen var upptagen. Intervjuerna spelades in med
hjälp av en mobiltelefon, enbart ljudupptagning och ingen videoinspelning.
Mobiltelefonen användes även som hjälpmedel till att visa bilderna från Instagram.
Tidsåtgången per intervju var tjugo till fyrtio minuter och sammanlagt spenderades två
dagar på genomförandet. En intervju genomfördes en dag och dagen efter genomfördes
tre intervjuer. Vid avslutad intervju lades datamaterialet över från mobiltelefonen till
datorn och transkriberingen påbörjades direkt. Arbetet med datamaterialet under
transkriberingen innebar att lyssna flertalet gånger på vad respondenterna sade, vilket
medförde en omedveten dataanalys. Efter transkriberingen låg fokus på
meningskoncentrering och kodning av materialet. Vid kodning av datamaterialet
användes selektiv kodning. Olsson och Sörensen (2011) beskriver selektiv kodning som
att en eller flera kategorier framträder eller identifieras. Se bilaga 5 för tabell över det
kodade materialet. Slutligen redovisades resultatet med samma teman för att göra det
överskådligt. Med hjälp av citat från de individuella intervjuerna stärktes
tillförlitligheten och trovärdigheten till studien. Avslutningsvis diskuterades resultat och
metod.

3.6 Dataanalys
Som metod för att analysera intervjumaterialet valdes innehållsanalys med manifest
ansats. Manifest ansats beskrivs som ett arbete med vad textmaterialet säger, ett arbete
med innehållet som beskriver de uppenbara och synliga komponenterna (Olsson &
Sörensen, 2011; Graneheim & Lundman, 2004). En innehållsanalys med manifest
ansats som utforskade om Instagram möjligen kunde relatera till fenomenet ortorexi. Se
bilaga 5 för en översikt över kodningen av det insamlade datamaterialet.

3.7 Etiska överväganden
Vetenskapsrådets fyra principer: Informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet
och begriplighetskravet var de forskningsetiska krav som studien följde
(Vetenskapsrådet, 2002; Olsson & Sörensen, 2011). Informationskravet uppfylldes
genom att skolor och respondenter fick information om studien, syftet samt vilka
forskningsetiska överväganden studien tog hänsyn som exempelvis autonomiprincipen
och göra gott principen. Det skulle vara begripligt och förståeligt för båda parter
(begriplighetskravet). Samtyckeskravet efterföljdes genom att respondenterna
bekräftade sitt deltagande i studien per mail eller sms. De individuella intervjuerna var
till för forskningens syfte och alla uppgifter som samlades in användes enbart till det
(Olsson & Sörensen, 2011). Autonomiprincipen, icke-skada principen, göra gott
principen och rättviseprincipen var forskningsetiska principer som studien följde
(Vetenskapsrådet, 2002). Med respekt för varje respondent och deras möjlighet att
självständigt ta ställning till hur de agerade och tog till sig information. Studien
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innefattade ett känsligt ämne och det var av stor vikt att visa respekt för respondenterna,
få dem att känna sig trygg och säker. Studien skulle inte skada någon behörig och syftet
var att göra gott och förhindra eller förebygga skada. Slutligen skulle respondenterna
behandlas lika och ingen skulle bli dömd utifrån sina personliga erfarenheter och
upplevelser.

4. Resultat
Nedan beskrivs resultatet från de genomförda intervjuerna med fyra kvinnliga
respondenter. Resultatet presenteras utifrån de huvudkategorier som formulerats i
intervjuguiden: kroppsuppfattning, fysisk aktivitet, matvanor, Instagram och ortorexi.
En översikt av analysen presenteras i bilaga 5. Samtliga respondenter studerade vid
Estetiska programmet med inriktning teater och det som skiljde dem åt var åldern.
Person ett var 19 år gammal, person två och tre var 18 år gamla och person fyra var 20
år gammal.

4.1 Kroppsuppfattning
I resultatet framkommer det att respondenterna dagligen har negativa tankar om sin
egen kropp. Humöret för dagen och det allmänna mående ligger i grund för om det är
negativa eller positiva tankar. Det finns en förhoppning hos dem att den negativa
kroppsuppfattningen minskar med åldern på grund av att individen får mer lärdomar
och inser sitt egna sanna värde. Det lyfts fram att bilder på Instagram resulterar i en
negativ kroppsuppfattning. Bland annat bilder på tränade kroppar på Instagram väcker
känslorna motivation och inspiration samtidigt som även känslorna ångest och
skuldkänslor väcks. Vilka känslor det är har återigen med humöret att göra. Om
respondenterna är på ett gott humör och har planer på att träna kan en bild på en tränad
kropp ge motivation till att ”ta sig i kragen” och gå iväg till gymmet. Däremot om
personerna har en dålig dag och deras allmänna mående är sämre resulterar det i att
bilden ger ångest och skuldkänslor. Nedan följer citat där respondenter beskriver
upplevelsen av Instagrams påverkan på sin egen kroppsuppfattning och på vilket sätt det
har påverkat dem.
Sociala medier grejer, att det påverkar en hel del och framförallt
Instagram som postar mycket sådant. […] Man blir avundsjuk och
tänker att man själv vill uppnå något liknande. (Person 2)
Det är mycket ’fit grejer’ på Instagram. Det har man väl påverkats av.
Känner man sig opeppad då blir man ledsen när man ser alla snygga
kroppar. Man blir också peppad ibland, man tänker ’wow vilken biffig
tjej, så kan jag också se ut om jag skulle ligga i lite på gymmet’. (Person
3)

I resultatet uppmärksammas det att respondenterna jämför sin egen kropp med bilder på
andra kroppar på Instagram. Beroende på sin egen kroppsform jämför respondenterna
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med en bild på en kropp som motsvarar mer tränade kroppar, slanka kroppar eller en
kroppsform likt en Victoria Secret modell exempelvis. De lyfter fram att de har en
negativ attityd mot sin egen kropp när en bild på en annan kroppsform än sin egen
dyker upp på Instagram. Känslorna är återigen både positiva och negativa men främst
negativa och ångestladdade. När respondenterna jämför sin egen kropp med en bild på
Instagram är känslorna ångest över en måltid eller hopplöshet över att aldrig kunna
uppnå samma fysik som kroppen på bilden. Om det dyker upp en bild tagen på gymmet
i flödet på Instagram kan det möjligen ge en känsla av motivation till att de vill gå och
utöva fysisk aktivitet. Nedan är ett citat utdraget från en individuell intervju där en
respondent beskriver hur kropparna på bilderna ser ut på Instagram som respondenten
jämför sin egen kropp med.
Oftast är det väldigt slanka tjejer. Tänker en Victoria Secret Modell typ
eller väldigt vältränade tjejer som visar mycket muskler. (Person 2)

Nedan beskriver respondenten hur känslorna är vid tillfället när hon jämför sin egen
kropp med en bild på en annan kropp på Instagram.
Det varierar nog lite från dag till dag, ibland blir man mer peppad och
ibland ångrar man att man åt den där chokladkakan när man kollar på
bilden. (Person 2)

4.2 Fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet är en gemensam nämnare för respondenterna i studien. Hur de upplever
att känslorna är vid ett uteblivet träningspass och hur Instagram påverkar deras fysiska
aktivitet varierar. Det framkommer att vid planerade träningspass som uteblir är
känslorna skuld, dumhet eller att de bör kompensera det uteblivna passet. Känslorna är
beroende på anledningen till att träningspasset inte blir av. Om respondenten inte kan
träna på grund av sjukdom, är känslorna inte densamma som om anledningen vore att
personen inte orkar på grund av en motig dag. Det är mer accepterat att ett träningspass
uteblir på grund av sjukdom än av trötthet. Citaten nedan visar hur respondenterna
tänker och känner vid ett uteblivet träningspass.
Det känns jättejobbigt, då känner man skuld typ. Man känner sig dum
och tänker ’nu får jag ta igen det nästa vecka och träna en extra gång’.
Det känns drygt. (Person 3)
Jag kan känna mig missnöjd, att nu har jag inte gått tillräckligt många
dagar i veckan. (Person 4)

I resultatet framkommer det att om träningsbilder dyker upp i flödet på Instagram
påverkas respondenterna olika. Intresset för träningsbilder är inte specifikt högt och om
människor i deras närhet lägger upp bilder från gymmet och det är deras vardag är det
accepterat. Resultatet visar att när intresset är lågt (exempelvis vid träningsbilder)
scrollar respondenterna förbi. I flödet på Instagram förekommer det träningsbilder i
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stort sett varje dag och det framkommer att respondenterna anser att det är den
bakomliggande orsaken till att människor jämför sin kropp varje dag. Människor ser
dagligen bilder på andra kroppsformer i flödet. Citaten nedan visar vad respondenterna
tänker och känner om det dyker upp bilder med fokus fysisk aktivitet i flödet på
Instagram.
Det är väldigt många som jag följer som lägger upp träningsbilder. Det
känns som en norm, är man på gymmet då ska man lägga upp en bild
som visar ’är på gymmet nurå’. (Person 3)
Det förekommer typ varje dag. Det är väl därför man jämför sin kropp
varje dag, för man ser dom där bilderna. Det är väl lite drygt att se dom
där bilderna. (Person 2)

Instagram påverkar den fysiska aktiviteten både positivt och negativt. Positivt för att det
inte påverkar den fysiska aktiviteten alls eller genom att respondenterna finner
motivation och inspiration av bilderna. Negativt för att Instagram påverkar den fysiska
aktiviteten genom att respondenterna upplever ångest och avundsjuka. Nedan finnes ett
citat som visar ett exempel på hur Instagram kan påverka den fysiska aktiviteten
negativt.
Det poppar upp en bild på en träningsrelaterad grej och då tänker man
’åh nej, när ska jag träna nästa gång’ till exempel. (Person 3)

4.3 Matvanor
Resultatet pekar på att respondenterna upplever en känsla av att behöva träna efter en
onyttig måltid. En onyttig måltid kan innebära exempelvis snabbmat eller sötsaker.
Följderna av känslan är att de kompenserar genom att äta mindre resterande tid på
dygnet eller att de äter nyttigare nästkommande dag.
Kanske inte när man ligger och har paltkoma men mer att jag behöver
kompensera. Till exempel igår, jag åt pizza med en kompis till lunch
och då blev jag för mätt så då åt jag ingen middag istället. Jag försöker
kompensera upp det. (Person 4)
[…] Typ en fredagkväll sitter man där med chipspåsen och så lägger
mina kompisar upp att dom äter något nyttigt då kan man få lite ångest.
Tänker ’varför äter jag det här, jag kommer bli tjock’. (Person 1)

Det framkommer i resultatet att respondenterna upplever bilder på mat på Instagram
som en påverkansfaktor till deras matvanor. Bilder på mat åstadkommer känslor som
inspiration, motivation och till viss del skuldkänslor. De kan äta ett nyttigare alternativ
på grund av att de har sett någonting på Instagram. Bilder leder till att de försöker äta
liknande det som bilderna visar samt att de blir kritiska till sina egna matvanor. Citaten
nedan visar att bilder på mat eller dylikt på Instagram påverkar respondenterna. Det
påverkar både deras matvanor och deras egen kroppsuppfattning.
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Att man ska lyxa till det en fredag, att man ska äta lite nyttigare för att
man sett något på Instagram. (Person 1)
Tänker ’jaha, det är såhär dom äter för att se ut som dom gör’. Oftast är
det väl mycket grönt, sallader och nästan inga kolhydrater. Jag tänker
’det är såhär jag borde äta för att
se ut sådär’. (Person 2)

4.4 Instagram
Under kategorin Instagram visades fem bilder som fokuserade på tema
kroppsuppfattning, fysisk aktivitet och matvanor. Nedan följer resultatet från varje bild
med tillhörande citat från respondenterna.

4.4.1	
  Bild	
  med	
  hashtag	
  fitspo	
  
	
  
[…] Oj, vad stark man kan bli. Hon har tränat mycket, om jag tränar mycket så
kan jag också se stark och snygg ut. (Person 3)
[…] Det är väl en typisk bild som man jämför sig med. (Person 2)
Hon ser väldigt perfekt ut, huden är len, slät och fin och välformad kropp.
(Person 1)
Jag börjar träna mer och äta rätt och fortsätter kolla på sådana här bilder för att
få mer inspiration. (Person 2)
Det triggar igång att man tänker ’men nu ska jag inte ligga här och lata mig’.
(Person 4)

Tankar och känslor som dyker upp hos respondenterna vid första anblicken av bilden är
bland annat sexistiskt, snygg, idealkropp, tränad kropp och retuscherad bild. Bilden
upplevs påverka deras egen kroppsuppfattning både positivt och negativt. Det positiva
med bilden är att den ger en känsla av motivation och det negativa är att respondenterna
jämför sin egen kropp med bilden. De menar att kvinnans kropp inte ser ut som deras
egen kropp och det gör att de ser negativt på sin egen kropp. Resultatet visar att bilden
påverkar deras matvanor i den grad att respondenterna möjligen börjar äta mer
hälsosamt eller konsumerar mer mat (för att bygga muskler). Det framkommer att deras
fysiska aktivitet blir påverkad av bilden. Respondenterna får känslan av att vilja träna
mer och fortsätter kolla på liknande bilder för mer inspiration. De vill träna mer för att
uppnå en liknande kroppsform. Bilden upplevs som en inspirationsbild.

14

4.4.2	
  Bild	
  med	
  hashtag	
  training	
  	
  
Sådana bilder tycker jag är ganska fåniga, dom här Calvin Klein
underkläderna till exempel. Hon är tränad. Jag tror inte att jag vill ha så
mycket magrutor. Det känns överdrivet. (Person 3)
Den där fokuserar mer på muskler och jag är inte så intresserad av muskler.
(Person 1)
Det känns som en overklig bild, den här vinkeln till exempel, hon får
jättestora bröst och mycket ’thigh gap’. (Person 3)
[…] Fyrkantig, dom som vill visa upp sig. (Person 4)
Lite samma som innan, man blir avundsjuk. (Person 2)

Vid första anblicken upplever respondenterna bilden som överdriven, skrytsam, en
känsla av att inte efterlikna bilden samt avundsjuka. De upplever inte samma känsla av
påverkan på kroppsuppfattning som den tidigare bilden. Bilden upplevs vara tillgjord
och inte lika proffsigt gjord. I resultatet framkommer det att bilden möjligen kan
påverka deras matvanor och fysiska aktivitet, i den mån att respondenterna möjligtvis
äter mer mat eller utför mer fysisk aktivitet. Den här bilden är ett exempel på bilder som
respondenterna scrollar förbi på grund av att det inte intresserar dem.

4.4.3	
  Bild	
  med	
  hashtag	
  bodyimage
[…] Det här är en sådan bild som jag inte ens skulle jämföra mig själv med
för det är ingenting som ser ut som jag. (Person 1)
Det är inte en sådan tränad tjej. Hon är väldigt slank. Jag tänker att skulle jag
vilja se ut såhär skulle jag inte vilja äta så mycket. (Person 2)
Jag vill äta mer för att jag inte vill ha smala armar. Det här tycker jag inte om
på mig själv, att mina armbågar ser spetsiga ut. (Person 3)
Hon ser bra ut, det är ett mål till att nå. (Person 4)
Jag skulle nog inte bli peppad på att käka middag den kvällen. Jag skulle nog
tänka att det är fel typ. (Person 2)

Resultatet visar att de första tankar eller känslor som dyker upp när respondenterna får
se bilden är cool topp, väldigt smal och slank, inte retuscherat perfekt och proffsig bild.
Det framkom att upplevelsen om bilden påverkade ens egen kroppsuppfattning är mer
positiv, på grund av att bilden inte är säljande eller att bilden är snyggt framställd.
Bilden upplevs påverka matvanor genom att respondenterna vill äta mindre om en vill
se likadan ut eller att en vill äta mer för att inte efterlikna kvinnan. Beroende på vilket
mål de har med sin fysiska aktivitet påverkas matvanor därefter. I resultatet
framkommer det att respondenternas fysiska aktivitet blir påverkad av bilden.
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Respondenterna känner motivation till att träna och att utveckla sin kroppsform för att
uppnå sina mål med deras fysiska aktivitet.

4.4.4	
  Bild	
  med	
  hashtag	
  healthyeating	
  	
  
[…] Det ser nyttigt och gott ut, det är en Instagramvänlig bild, det ser lyxigt
och fräscht ut. (Person 2)
[…] Det ser gott ut men väldigt uppställd att ’här har vi tallriksmodellen’. Det
känns som om att man skulle bli jobbigt mätt på den där […]. (Person 4)
[…] Väldigt fint och bildvänligt. Jag känner mig inte så berörd. (Person 3)
[…] Ser inte ens vad det är, bara gröna blad. Fika kan jag tycka är roligt.
(Person 1)

När respondenterna får se bilden är de första tankarna eller känslorna att det är mycket
mat, den väcker hungerkänslor, ”instagramvänlig” bild och lyxigt. Resultatet visar att
matvanor påverkas genom att respondenterna möjligen skulle förhålla sig till
ingredienserna som bilden visar och äta mer grönsaker. Däremot påverkas inte
kroppsuppfattning eller fysisk aktivitet i en större utsträckning.

4.4.5	
  Bild	
  med	
  hashtag	
  eatclean	
  	
  

Den där är lite mer ’art’, den är fin, den skulle jag stanna och kolla på och
tänka ’åh fin’ och gilla. Den andra var bara på en tallrik. […]. (Person 1)
[…] Att det är såhär man borde äta. (Person 2)
Kanske att jag drar slutsatsen att jag äter inte sådär. Det är därför jag inte ser
ut som dom där andra på bilderna. (Person 4)
Det får väl igång det här ’hälsotänket’. Nu ska jag bli hälsosam och nu drar
jag iväg till gymmet till exempel. (Person 4)
Jag skulle inte vilja äta chips när jag såg den där, jag skulle vilja äta något
nyttigt. (Person 1)

I resultatet framkommer det att respondenterna upplever liknande tankar och känslor vid
den här bilden som den tidigare bilden. Tankar och känslor som dyker upp är idyllisk
matlåda, ser väldigt gott ut, bör äta mer grönt, fräscht och att det är en mer konstnärlig
bild. Respondenterna upplever att bilden påverkar deras kroppsuppfattning för att de får
en känsla av att de möjligen borde äta mer mat. De menar att om de äter som på bilden
resulterar det i en kroppsform som de tidigare bilderna visat. Bilden påverkar matvanor
i störst utsträckning på grund av att respondenterna kan tänka sig att förändra sina
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matvanor eller att de får inspiration till sin matlagning. Fysisk aktivitet påverkas genom
att respondenterna får en känsla av att vilja bli mer hälsosam och det resulterar i att de
utövar mer fysisk aktivitet.
Sammanfattningsvis lyfter respondenterna fram att Instagram i allmänhet väcker en
sorts hets på grund av att personer jämför sig själv med bilder som finns i flödet. De tror
att samtliga unga kvinnor påverkas av Instagram, omedvetet eller medvetet. Citaten
nedan är ytterligare bevis på hur Instagram påverkar eller har påverkat deras
kroppsuppfattning, deras fysiska aktivitet och deras matvanor.
Jag tror att det väcker någon slags hets, varje gång man ser det. […] Det
är väldigt mycket på Instagram att folk instagrammar sina perfekta liv.
Man vill ha deras liv och när man ser att dom är ute och äter, rent och
fint, att dom är ute och tränar, då vill man också göra det. För att få det
här lyckliga livet. (Person 4)
Kroppar och sådant blir man påverkad av, att man vill se annorlunda ut.
Det är mycket utseende, mycket skönhetsgrejer, smink och ’perfect
eyebrows’. Sådana grejer som man påverkas av. (Person 3)

4.5 Ortorexi
Intervjuerna avslutades med frågor om kunskapen om ortorexi och hur de upplever att
Instagram är en möjlig pådrivande faktor till fenomenet. I resultatet framkommer det att
kunskapen om ortorexi är låg. Respondenterna har hört ordet eller sett det i media
däremot kan de inte med egna ord förklara fenomenet. På grund av att kunskapen om
ortorexi är bristfällig förklaras fenomenet och sedan får de den avslutande frågan om de
upplever att Instagram är en möjlig pådrivande faktor. Nedan återges citat utdragna från
intervjuerna där respondenterna besvarar frågan.
Absolut, om man har dom tendenserna så sitter man väl och söker på
sådant. Internet överhuvudtaget är väldigt farligt när det gäller såna här
grejer […]. (Person 1)
Det tror jag absolut. Den här träningshetsen kom för bara några år sedan
och det har inte alltid varit så och det måste bero på någonting liksom.
Om man tänker att det kommer i samband med sociala medier, man kan
posta mer till exempel. (Person 2)
[…] De märker man på folk, att dom är vansinniga […]. Man matas
med ideal till exempel. Det är mycket sjuka grejer som är photoshoppat
och sådana vinklar och folk kan inte sluta jämföra. (Person 3)
[…] Det här är alla människors media. Tidigare har det varit tidningar
som visat upp perfekta liv men nu är det att alla vi som visar upp sina
vardags perfekta liv och då blir det att man tänker att alla ens kompisar
har dom här fina liven och så har man själv inte ett ’instagramfilter liv’.
(Person 4)
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Resultatet visar att respondenterna upplever att Instagram samt andra sociala medier kan
vara en möjlig pådrivande faktor till utvecklande av en negativ självbild. En negativ
självbild som kan leda till utvecklande av ortorexi. De upplever att det är en
träningshets som pågår i dagens samhälle och att den kom i samband med alla bilder
som flödar på Instagram bland annat.

5. Diskussion
5.1 Resultatdiskussion
Studien visar att bilder på Instagram som exempelvis tränade kroppar, maträtter eller
skönhet påverkar unga kvinnors kroppsuppfattning, fysiska aktivitet och matvanor.
Påverkan kan vara av både positiv och negativ karaktär, beroende på individens mående
vid tillfället. Studien visar att den negativa påverkan är övervägande. Unga kvinnor
upplever känslor som ångest, avundsjuka, skuld och dålig självkänsla vid åsyn av
bilderna. Nedan diskuteras detta studieresultat i relation till tidigare forskning med
liknande syfte.

5.1.1	
  Kroppsuppfattning	
  
I Bengs (2000) studie framkommer det att när unga kvinnor får se bilder på kvinnor
klädda i sport-bh och tights jämför de sin egen kropp med bilderna. Citatet nedan
bekräftar hur respondentens tankesätt är när hen ser bilder på kvinnor med
träningskläder.
I cannot say that I am satisfied with my body, my stomach is big and my
thighs are a little fat. I think a lot more of how I look now than I did
two years ago. I guess you become more aware when you are older.
Everyone becomes like that. Both friends and boyfriends. And then
there are all these fashion models that one sees.
(Bengs, 2000, s. 182)

I jämförelse med resultatet från denna studie är det både skillnader och likheter i
tankesättet. Likheterna är att de unga kvinnorna jämför bilder med sin egen kropp och
lyfter fram de negativa tankarna som de har om sig själv. I båda studierna påpekar de
unga kvinnorna att en påverkansfaktor till den negativa kroppsuppfattningen är att de
ser bilder eller videor på modeller. Modellerna har en kroppsform som skiljer sig från
deras egen kropp. Citatet ovan visar att respondenten tänker mer på sin kropp idag än
tidigare. Respondenten antar att anledningen är att hon blir mer uppmärksam på sin
kropp och det faktum att det flödar bilder på modeller i media. Resultatet i denna studie
visar att respondenterna tänker på sin kropp dagligen och att de tänkte mer på sin kropp
när de var yngre. Respondenterna antar att anledningen till det är att de blir mer mogna,
får andra vänner och kommer till insikt om att kroppen inte är allt. Resultatet skiljer sig
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markant i jämförelse med studien av Bengs (2000). Däremot visar resultatet att
respondenterna dagligen har övervägande negativa tankar om sin kropp. Har
respondenterna kommit till insikt om att “kroppen är inte allt” när de vid ett senare
tillfälle påpekar att de dagligen har negativa tankar om sin kropp? När en person har
kommit underfund med att det finns mer i livet än en välformad rumpa, magrutor eller
en smal midja spenderar personen inte energi på att tänka negativa tankar om sin egen
kropp. Det kan handla om en önskan från respondenternas sida om att de har kommit till
insikt om att kroppen inte är allt. Tiggemann och Miller (2010) hävdar att exponeringen
av sociala medier är kopplat till att unga kvinnor jämför sin kropp med bilder, är
missnöjda med sin egen kropp och deras mål är att ha en smal kroppsfigur. Samtliga
studier har visat att unga kvinnor jämför sig och sina kroppar med bilder som i sin tur
leder till negativa tankar om sig själv (Bengs, 2000; Tiggemann & Miller, 2010).
Fardouly och Vartanian (2016) nämner att Instagram är en medieplattform som ger
människor möjlighet till att jämföra sitt utseende med andra. I resultatet framkommer
det att respondenterna anser att bilder påverkar både psykiskt och fysiskt. De nämner att
Instagram är en orsak till att människor jämför sitt utseende med andra, på grund av
flödet av bilder. Khalaf et al. (2015) menar att media framställer kvinnornas kroppsideal
som smal exempelvis att revbenen framträder. Det leder till att unga kvinnor medvetet
avstår måltider och i värsta fall utvecklar någon form av ätstörning, vilket innebär en
ohälsosam livsstil (ibid.). Media har en stark makt som påverkar populationen på ett
eller annat sätt. En människa blir påverkad av tränade kroppar, en annan av matbilder
eller skönhet exempelvis. Har en person lyckats att inte bli påverkad av någonting som
media visat kan det uppfattas som ovanligt i dagens samhälle. Rysst (2010) menar att de
kroppsideal som media lyfter fram har en negativ effekt på hur människor hanterar sin
egen kroppsuppfattning. De understryker att detta är starkt kopplat till folkhälsa på
grund av att den negativa kroppsuppfattningen bland unga kvinnor ständigt ökar.
Carrotte et al. (2015) menar att de sociala medier som framhäver hälsa och träning
(exempelvis Instagram) har en makt att påverka individer när det gäller ”den ideala
kroppen” och vad som innebär att vara hälsosam exempelvis. De påpekar att individer
med tillståndet ortorexi sannolikt visar upp sina framgångar med hälsa och träning på
sociala medier (ibid.). Däremot är det svårt att avgöra om en person är i riskzon för
ortorexi genom deras konton på Instagram. Personer lägger dagligen upp bilder som är
kopplat till hälsa, kost och träning, vilket gör det svårt att avgöra om det är av
hälsosamma eller ohälsosamma skäl. Om en person ser på ett konto som innehåller
bilder med hashtagen #eatclean och #fitspo exempelvis, är första tankarna troligen att
personen som har kontot är en hälsosam människa. Bakom kontot med hälsosamma
bilder kan det möjligen sitta en person med tillståndet ortorexi.

5.1.2	
  Fysisk	
  aktivitet	
  &	
  Matvanor	
  
Tiggemann och Zaccardo (2015) menar att trenden ”fitspiration” syftar till att ge
motivation till en hälsosammare livsstil. Genom bilder på exempelvis träning, kroppar,
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mat och inspirerande citat ska det resultera i att personer blir motiverade till att träna
och förändra sin livsstil. I relation till denna studie som visar att bilder på Instagram
(exempelvis med hashtagen #fitspo och #training) både hjälper och stjälper. De kan
hjälpa genom att de skapar en känsla av motivation och inspiration, att respondenterna
tränar. Det kan stjälpa genom att de får en känsla av ångest och skuld på grund av att de
inte ser ut som personerna på bilden eller för att de inte tränat den dagen. Det gäller
även bilder med exempelvis hashtagen #healthyeating och #eatclean som påverkar de
unga kvinnorna genom att deras inställning till mat förändras. De vill inte äta någonting
onyttigt vid åsynen av bilderna. Bilderna kan resultera i att en person förändrar sin
livsstil med att börja träna och äta hälsosammare. Däremot kan samma person hamna i
ett ohälsosamt mönster med ett tvångsbeteende till fysisk aktivitet och mat. Chaki et al.
(2013) hävdar att i dagens samhälle är det vanligt att människor blir mer uppmärksam
på valet av mat. De menar att det inte är ett problem med att vilja äta hälsosam mat
(ibid.). Det är när viljan av att äta hälsosam mat blir ett beroende och människor sätter
upp strikta regler som måste efterföljas, vid den punkten är det ett problem med att vilja
äta hälsosam mat. Viljan att äta hälsosam mat är positiv, beroendet av att äta hälsosam
mat är negativ. Det är en markant skillnad mellan att vilja och att bli beroende.
Tiggemann och Zaccardo (2015) menar att bilder som är relaterat till träning är mer
associerad till en negativ kroppsuppfattning än att det leder till en hälsosammare livsstil.
Det handlar om på vilket sätt personerna tar emot bilden, på ett positivt och motiverande
sätt eller på ett negativt och ångestframkallande sätt. Syftet med #fitspiration är att ge
motivation däremot bör människor ha i åtanke att syftet kan framhäva känslor av ångest
och skuld. I värsta fall kan det leda till tankar som är relaterat till ortorexi. Personer som
lägger upp bilder med hashtag #fitspiration exempelvis och som har syfte att motivera
människor till en hälsosammare livsstil bör ha det i åtanke. Personerna kan överväga om
bilden kommer leva upp till syftet eller om det är möjligt att motivera människor på ett
annat sätt. Detta gäller samtliga bilder, när en person ska posta en bild på Instagram kan
personen fundera över syftet med bilden. Vad är syftet och vilka känslor kommer bilden
framkalla? Förmodligen både positiva och negativa. Fundera om det är värt att orsaka
negativa känslor hos andra människor för ett antal ”likes”.
Ata et al. (2007) understryker att unga som jämför sina egna kroppar med bilder på
sociala medier och som har ett ohälsosamt beteende till bland annat matvanor riskerar
att utveckla en ätstörning. Om en person dagligen jämför sin kropp med bilder på
sociala medier är ätstörning en tidsfråga. En ohälsosam relation till fysisk aktivitet kan
medföra att hen utvecklar en ätstörning. Som tidigare nämnt påpekar Socialstyrelsen
(2014) att den psykiska ohälsan har ökat bland barn och unga och det bör
uppmärksammas. Studiens resultat stärker deras påstående och är ett bevis på att unga
bör uppmärksammas och prioriteras.

5.1.3	
  Ortorexi	
  
Syftet med studien var att försöka tolka om svaren pekade på att användandet av
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Instagram uppmuntrade till ett beteende som kan leda till eller identifieras som
tillståndet ortorexi. Tidigare forskning och referenser har gett kunskap om hur ortorexi
inverkar både psykiskt och fysiskt. Resultatet analyseras med hjälp av en manifest
innehållsanalys.
Genom beskrivning av upplevelser visar studiens resultat på tendenser som relaterar till
fenomenet ortorexi. Exempelvis när respondenterna upplever ångest över en onyttig
måltid och att de behöver kompensera ett uteblivet träningspass. Dessa två faktorer är
farliga tecken som är kopplat till ortorexi. Som tidigare nämnt upplever människor med
tillståndet ortorexi ångest över ett uteblivet träningspass och de kan inte äta någonting
som hen anser är onyttigt. I resultatet påpekar respondenterna att de får ångest efter att
de har ätit någonting onyttigt. Om de planerat att träna och träningen uteblir vill de
kompensera med ett extra pass på grund av känslor som ångest och skuld. Detta är
tydliga varningstecken för en person som har kunskap om ortorexi. Lin och Grigorenko
(2014) påpekar att om en person har tillståndet ortorexi innebär det begränsningar i
vardagen. Begränsningar med matvanor och fysisk aktivitet som leder till att det sociala
livet påverkas. Respondenterna upplevs inte vara fixerade vid att äta på ett specifikt sätt
eller träna flera gånger dagligen. Resultatet kopplat till fenomenet ortorexi är både
positivt och negativt. Respondenterna visar ingen större koppling till ortorexi däremot
kan varningstecken urskiljas. Det visar att respondenterna tänker på vad de äter och hur
mycket de utövar fysisk aktivitet. Inte i nivå med en person som har tillståndet ortorexi
men tillräckligt för att det ska gå ut över deras psykiska hälsa.
Om resultatet tolkas i relation till de fem frågor som nämndes under rubriken
“bakgrund” är respondenterna inte i risk för att utveckla ortorexi, däremot går en del
tankesätt under några av frågorna. Respondenterna påpekar att de upplever en känsla av
ångest och skuld vid utebliven träning. De talar om att de får dåligt samvete eller
kompenserar en onyttig måltid, de äter onyttigt däremot är känslorna negativa efteråt.
Det kan leda till att de slutar äta onyttiga måltider. Chaki et al. (2013) menar att det är
en fin gräns mellan att vara noggrann med att äta hälsosam mat och utveckla en form av
besatthet till maten. Av den anledningen är det viktigt att se varningssignalerna tidigt.
Det är inte ett hälsosamt beteende att äta en onyttig måltid och få negativa tankar eller
känslor efteråt. Det kan leda till värre beteenden i framtiden. Vid en överblick av
resultatet syns det tendenser i tankesättet hos respondenterna som är kopplat till
fenomenet. Instagram påverkar deras kroppsuppfattning, deras fysiska aktivitet och
deras matvanor på ett negativt sätt. Det leder till ohälsosamma tankar om sig själv vilket
kan leda till att personen utvecklar ortorexi.
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5.2 Metoddiskussion
Kvalitativ studiemetod var lämpad för att erhålla att respondenter beskrev sina
upplevelser och erfarenheter djupgående. Valet av semi-strukturerade intervjuer valdes
på grund av ämnet ”Instagrams påverkan på kroppsuppfattning, fysisk aktivitet och
matvanor i relation till ortorexi” var känsligt. Individuella intervjuer var att föredra för
att respondenterna möjligen skulle våga beskriva sina känslor. Jämförelse med
exempelvis fokusgrupper där det fanns en risk att respondenterna inte vågade tala om
sina upplevelser och erfarenheter på ett öppet sätt. I en fokusgrupp kunde
respondenterna påverka varandra och resultatet kunde blivit snedvridet. I jämförelse
med en enkätundersökning som hade inneburit att respondenterna möjligen höll tillbaka
tankar och känslor på grund av att de inte vill skriva ned det. Det kan uppfattas enklare
att prata om ett känsligt ämne än att skriva. Syftet var att utforska på ett djupare plan
och intresset hade troligen svalnat på grund av att det tar längre tid att beskriva känslor i
text än ord.
Begränsningar med valet av intervjuer var att studien ville utforska upplevelser och
erfarenheter om ett känsligt ämne och risken var att respondenterna inte ville berätta.
Semi-strukturerade intervjuer valdes på grund av den begränsningen. Med semistrukturerade intervjuer fanns det möjlighet att ställa följdfrågor. Om respondenternas
svar var otydliga kunde följdfrågor ställas som resulterade i att det blev tydligare.
Samtidigt var följdfrågor ingen garanti för att respondenterna skulle svara ärligt på
frågorna. Det fanns fortfarande en risk att de höll tillbaka känslor och tankar om
Instagrams påverkan. Det gäller även ljudupptagningen vid intervjuerna, det kan
medföra att respondenterna blir reserverade.
Vid transkribering, meningskoncentrering och kodning av materialet
uppmärksammades det att några frågor inte gav ett märkbart resultat. Några frågor
lyftes inte fram vid redovisning av resultatet. Exempelvis frågorna: ”Brukar du och
dina vänner/din familj samtala om fysisk aktivitet?” och ”Följer du några
’träningskonton’ på Instagram?”. Detsamma gällde kategorin ”Matvanor” som inte gav
en större mängd information på grund av att respondenterna ansåg att den delen inte
påverkades lika starkt. Detta ledde till att resultatdiskussionen främst handlade om
kategorierna ”Kroppsuppfattning” och ”Fysisk aktivitet”.
Vid genomförandet av intervjuerna fanns det utrymme att inkludera fler bilder. Bilderna
med hashtag #fitspo och #training uppfattades relativt lika och gav liknande resultat
vilket även gällde bilderna med hashtag #healthyeating och #eatclean. Valet av bilder
kunde diskuteras på grund av att det var tre bilder som visade kroppar och två bilder
som visade mat. De tre bilderna på kropparna visades först och sedan de två bilderna på
maten. Intresset och engagemanget hos respondenterna kunde möjligen ha minskat för
varje bild och att blanda följden på bilderna kunde resulterat i utförligare och mer
varierat svar. Resterande frågor i intervjuguiden mätte det som syftet och
frågeställningen i studien var avsatt att utforska.
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Urvalet för studien var fyra unga kvinnor i åldern 18-20 år, vilket var enligt de kriterier
som formulerats tidigare. Målsättningen var fem respondenter på grund av att det hade
givit ytterligare information och med en förhoppning om ett bredare perspektiv om
ämnet. Desto mer information, desto mer trovärdigt kunde resultatet bli. Materialet som
samlades in var däremot tillräckligt för att kunna redovisa ett resultat och analysera
innehållet.
Under rubriken kontext beskrevs det att respondenterna i studien var i slutskedet av en
produktion vid genomförandet av intervjuerna. Informationen framkom av en lärare vid
avslutandet av den sista intervjun. Läraren påpekade att eleverna var slitna och trötta.
Det var ingenting som uppmärksammades under intervjuerna, varken trötthet eller
minskat engagemang märktes av hos eleverna. Däremot bör det finnas i åtanke vid
läsning av resultatet.
Fyra unga kvinnor kunde inte representera alla som gick under populationen ”unga
kvinnor i åldern 18-20” för att de var ett för litet antal. Däremot visar resultatet att dessa
fyra respondenter hade övervägande liknande upplevelser och erfarenheter, vilket kunde
ge möjlighet till överförbarhet av resultatet. Om resultatet hade skiljts åt markant mellan
de fyra respondenterna hade möjligheten inte varit densamma.
En intressant undersökning vore att göra en studie som jämför hur unga kvinnor och
män påverkas av Instagram för att utforska likheter och olikheter samt vilken grupp som
är i riskzon gällande fenomenet ortorexi. En liknande undersökning som jämför en
grupp kvinnor eller män som har applikationen Instagram och en grupp som inte har
det. Det vore även av intresse att utveckla studien och inkludera fler respondenter för att
göra resultatet mer tillförlitligt och överförbart. Utveckla studien med ett bredare
sortiment av bilder för att få ett bredare perspektiv på frågeställningen. Bilder på
normalviktiga kvinnor, överviktiga kvinnor, bilder på sötsaker eller snabbmat med
mera. Det faktum att respondenterna lyfter fram att de tror att de kommer till insikt om
sin egen kropp med åldern vore intressant att undersöka genom en longitidunell studie.
Följa upp dessa fyra unga kvinnor om ett antal år för att se om deras tankar stämde.
Studien har många möjligheter att utvecklas och samtidigt hjälpa unga kvinnor (eller
män).

6. Slutsats
I studiens resultat framkommer det att bilder på exempelvis tränade kroppar, nyttiga
maträtter och fysisk aktivitet påverkar respondenterna övervägande negativt.
Respondenterna beskriver hur de jämför sina egna kroppar med bilder på Instagram, hur
de påpekar saker hos dem själva som de är missnöjda med eller anser är fel, hur de får
ångest över en onyttig måltid, hur de måste kompensera utebliven träning eller en
onyttig måltid, hur bilder på Instagram påverkar dem psykiskt eller att de dagligen har
negativa tankar om sin egen kropp. Deras upplevelser som lyfts fram skapar en känsla
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av rädsla. Det viktigaste som den här studien visade var inte om den besvarade syftet
utan studien visade att unga kvinnor är i behov av att uppmärksammas. Samhället bör
prioritera unga kvinnor och stärka deras självkänsla och självförtroende. Som tidigare
nämnt, de unga är framtiden och det bör vara en väsentlig anledning till att prioritera
dem.
Studien är viktig att uppmärksamma på grund av vilka konsekvenser det kan resultera i.
Instagram och andra sociala medier påverkar unga kvinnor övervägande negativt och i
värsta fall kan det leda till utvecklande av ortorexi. Det finns en förhoppning om att det
här resultatet kan inge en tankeställare hos er läsare. En ung kvinna borde inte jämföra
sig och sin kropp med andra, känna ångest över en onyttig måltid eller ett uteblivet
träningspass. Livet är mycket mer än ett instagramfiltrerat liv.
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Bilagor
Bilaga 1
Ordlista
Anorexia Nervosa
Bulimia Nervosa
DSM
Filter
Fitspiration
Hashtag
Inläggstoppen
Instagram
Jojo-banta
Like/Gilla
Nätverk
Ortodox
Ortorexi
Sociala medier
Ätstörning
Ätstörning UNS

Allvarlig form av ätstörning: kraftig undervikt och självsvält
bland annat.
Allvarlig form av ätstörning: hetsätning, kräkningar,
användning av laxerande medel till exempel.
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.
Redigeringsprogram som ger valmöjlighet när en lägger upp
ett foto/en video på Instagram till att ändra färger med mera.
Fitness och inspiration sammanslaget till ett ord.
Digital märkning, form av etikett.
Vid sökning på hashtags finns det en flik på Instagram som
genererar mest användare som gillat en bild under hashtagen.
Mobilapplikation, delning av foton och videofilmer.
Gå upp och ned i vikt kontinuerligt, ingen balans eller
kontroll över vikten.
Form av ett hjärta på Instagram, ”jag gillar”.
Exempel på nätverk är Facebook, Instagram, Twitter (ett
ställe att uttrycka sig på, kommunicera med mera).
Renlärig, rättrogen, fanatisk.
Ohälsosam relation till matvanor och fysisk aktivitet.
Samlingsnamn för kommunikationskanaler.
En sjukdom med en diagnos som exempelvis bulimia
nervosa eller anorexia nervosa.
Ätstörning utan närmare specifikation, en kategori för
ätstörningar som inte uppfyller kriterier enligt APA.
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Bilaga 2
Missivbrev

Institution för hälsa & arbetsliv

Inbjudan till att medverka i en undersökning av hur du använder Instagram
Hej,
Jag heter Izabelle Andersson och studerar till Hälsopedagog på Högskolan i Gävle. Jag
läser min sista termin och ska skriva mitt examensarbete på 15 högskolepoäng under
våren 2016. Jag är intresserad av att intervjua hur unga kvinnor 18-20 år använder och
upplever Instagram. Syftet med studien handlar om att utforska dina upplevelser om hur
Instagram påverkar din kroppsuppfattning, dina matvanor och din fysiska aktivitet.
Studien följer de etiska principerna som Vetenskapsrådet tillhandahåller.
Intervjuerna kommer ta ungefär 30-60 minuter vardera, de kommer spelas in i form av
ljudupptagning och det inspelade materialet kommer enbart användas till studiens syfte.
Det inspelade materialet kommer behandlas konfidentiellt och med sekretess som
innebär att ingen information kan på något sätt kopplas till en respondent eller plats.
Undersökaren och handledaren är de enda som kommer ta del av det inspelade
materialet och när studien är avslutad kommer materialet att raderas. Materialet kommer
användas till en analys som undersökaren kommer göra som sedan ska besvara syftet i
studien. Respondenten har möjlighet att avsluta sin medverkan när som helst under
studiens gång och väljer om en vill svara på frågan som ställs. Din medverkan är viktig
för forskningen om hur sociala medier påverkar ens kroppsuppfattning, matvanor och
fysisk aktivitet.
Har ni några funderingar eller frågor gällande studien kan ni kontakta mig eller min
handledare på följande mailadress/telefonnummer:
Izabelle Andersson
Högskolan i Gävle
ofk13ian@student.hig.se
073-818 79 12
Handledare:
Maria Lennernäs Wiklund
Högskolan i Gävle
maria.lennernas@hig.se
Tack på förhand!
Med vänliga hälsningar,
Izabelle Andersson
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Bilaga 3
Intervjuguide
Öppningsfrågor:
Hur gammal är du?
Vilket program studerar du?
Varför skaffade du applikationen Instagram?
Har du några favoritkonton på Instagram? Isåfall, vilka?
Brukar du söka på hashtags när du är inloggad på Instagram?
Introduktionsfrågor:
Om ja på sista öppningsfrågan:
Vilka hashtags brukar du söka på?
Olika temafrågor:
Kroppsuppfattning
Hur ofta tänker du på hur din kropp ser ut?
Har du upplevt att Instagram någon gång påverkat din kroppsuppfattning på något sätt?
Specificera.
Har du upplevt att bilder på tränade kroppar på Instagram fått dig att vilja förändra din
kropp? Börja träna/träna mer, äta mer hälsosamt/äta mindre/äta mer exempelvis?
Har du någon gång jämfört din kropp med en bild du sett på Instagram? Om ja, kan du
beskriva hur kroppen på bilden såg ut. Om ja, vad upplevde du för känslor? (Sorg,
ångest, hat, besvikelse med mera).
Fysisk aktivitet
Utför du fysisk aktivitet? Gym, gruppträning, promenader exempelvis. Om ja, hur ofta
på ett ungefär under en vecka?
Planerar du dina träningspass eller utövar du mer ”spontanträning”?
Hur känner du om ett planerat träningspass uteblir? Vad gör du och vad är dina känslor?
Brukar du och dina vänner/din familj samtala om fysisk aktivitet? Om ja, kan du ge
exempel på vad ni pratar om? (Övningar på gymmet, pass som en deltagit vid, minuter
spenderat på gymet exempelvis).
Följer du några ”träningskonton” på Instagram, exempelvis @fitspooration, @idawarg,
@alexandrabring med mera? Om ja, varför? (Inspiration, motivation, pepp med mera).
Vad får du för känslor om det dyker upp träningsbilder i ditt flöde på Instagram?
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Känner du att Instagram påverkar/har påverkat din fysiska aktivitet? Om ja, på vilket
sätt?
Matvanor
Äter du efter en diet/kostplan (lchf, atkins, GI med mera) idag? Om ja, varför?
Viktnedgång/viktuppgång? Har du följt en diet tidigare och varför isåfall?
Vad får/fick du för känslor om planeringen avvek från ”schemat”?
Har du någon gång upplevt att du fått känslan över att behöva träna efter en ”onyttig
måltid”? (Snabbmat, sötsaker med mera). Om ja, vad gjorde du då?
Känner du igen ordet ”ätardag”? Om ja, brukar du ha sådana? Varför isåfall?
Brukar du leta inspiration på Instagram till olika maträtter? Isåfall, exempel? (konton,
hashtags).
Vad upplever du att du får för känslor när bilder på Instagram visar hälsosamma
maträtter?
Känner du att Instagram påverkar/har påverkat dina matvanor? Om ja, på vilket sätt?
Visa bilder från Instagram med hashtag #fitspo, #training, #bodyimage,
#healthyeating och #eatclean.
Frågor till bilderna:
Vad är dina första tankar/känslor när du ser bilden?
Upplever du att bilden kan påverka din egen kroppsuppfattning?
Upplever du att bilden kan påverka dina matvanor?
Upplever du att bilden kan påverka din fysiska aktivitet?
(Hur, på vilket sätt, ge exempel om du kan - precisera så noga som möjligt)
Efter att ha sett alla bilder:
Hur upplever du att flödet på Instagram påverkar din kroppsuppfattning, din fysiska
aktivitet och dina matvanor överlag?
Ortorexi
Vet du vad Ortorexi är? Om ja, på vilket sätt kom du i kontakt med ordet?
Anser du att Instagram kan vara en bakomliggande faktor till ”hälsohets” (ortorexi)?
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Bilaga 4
Bilder från Instagram
Bilderna är tagna från Instagram efter sökning på hashtagen: #fitspo, #training,
#bodyimage, #healthyeating och #eatclean. Bilder valdes ut från ”inläggstoppen” och
”senaste” som finns som flikar på applikationen Instagram. De konton som bilderna är
publicerade på har ingenting med studien eller valet av bilder att göra. Bilderna
hämtades 2016-04-03.
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Bilaga 5
Tabell över det kodade materialet
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