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Abstrakt 

Syftet med studien var att undersöka individers positiva upplevelser av fysisk aktivitet på 

sociala medier. Studien bestod av 32 öppna brev och deltagarna var 32 stycken i åldrarna 18-

65. De öppna breven analyserades med hjälp av en latent innehållsanalys och fyra teman 

skapades; ”Inspirerad att leva hälsosamt”, ”Motiverad till träning”, ”Få tips, hjälp & 

vägledning” och ”Koppla upp var som helst, när som helst”. Resultatet visade att deltagarna 

har många positiva upplevelser av fysisk aktivitet i sociala medier. Deltagarna blev 

inspirerade av andra att prioritera sunda val och motiverade till att vilja göra bättre val. Många 

tips, hjälpmedel och vägledning på sociala medier var också en positiv faktor bland deltagarna 

och blir till stor betydelse för dem oavsett förutsättningar. Deltagarna fick också större 

förståelse och kunskap med hjälp av andra människor på sociala medier. Slutligen var 

lättillgängligheten en positiv upplevelse hos deltagarna och en faktor som uppskattades då det 

ger tillgång till information inom träning såväl som hälsa i helhet. Slutsatserna av studiens 

resultat är att de fyra temana kan sammanfattas i ett huvudtema; Leva ett sunt liv med hjälp av 

sociala medier. Resultatet visade att sociala medier kunde hjälpa deltagarna i studien att leva 

ett hälsosamt liv. Studien kan vara till stor nytta för hälsovägledare och andra yrkesgrupper 

som arbetar hälsofrämjande. 

Nyckelord; Fysisk aktivitet, sociala medier, upplevelser, motivation, inspiration, vägledning, 

hälsopromotion 
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Abstract 
 

The aim of the study was to examine individuals’ positive experiences of physical activity on 

social media. A total of 32 participants age 18-65 wrote 32 open letters. The open letters were 

analyzed using a latent content analysis and four themes were created; "Inspired to live 

healthy", "Motivated to physical activity", "Advice, assistance and guidance" and "Connect 

anywhere, anytime". The results showed that the participants have many positive experiences 

of physical activity in social media. Participants will be inspired by others to prioritize healthy 

choices and motivated to make better ones. A number of suggestions, tools and guidance on 

social media was also a positive factor among the participants and will be of great importance 

to them, regardless the conditions. Participants were also given a greater understanding and 

knowledge with the help of other people on social media. Lastly, the ease of access was a 

positive experience among the participants and was appreciated as it provided access to 

information on how to exercise as well as about health in general. The conclusions of the 

results can be summarized in one main theme; Living a healthy life with the help of social 

media. The results showed that social media helped the participants live a healthy life. This 

study can be of great benefit to health counselors and other professionals working with health 

promotion. 

 

 

Key words; Physical activity, social media, experiences, motivation, inspiration, guidance, 

health promotion 
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Förord 

Våra egna upplevelser och erfarenheter kring fysisk aktivitet och sociala medier har varit 

inspirationskällan till studien. Vi ville arbeta med någonting som idag är väldigt aktuellt och 

som vi kan relatera till. Då vi båda är fysiskt aktiva och använder dagligen sociala medier, 

som Facebook, Instagram och bloggar, ville vi fördjupa vår kunskap och få ett djupare 

perspektiv inom ämnena. Av egna erfarenheter får vi dagligen intryck, budskap och 

information inom området träning från sociala medier. Därav kom idén fram att undersöka de 

positiva upplevelserna individer får i sociala medier. Vår förhoppning är att deltagarnas 

positiva upplevelser leder till nya tankegångar i framtida hälsofrämjande arbeten. Målet med 

arbetet är att exemplifiera och belysa de positiva upplevelserna som uppstår i samband med 

fysisk aktivitet i sociala medier, som förhoppningsvis kan bidra till allmänhetens kunskap och 

även de som arbetar i hälsobranschen, framför allt hälsovägledare som är en ny profession 

med specialkunskaper inom ämnet hälsopromotion. 

Vi vill börja med att tacka alla deltagare som deltagit i studien genom att skriva de öppna 

breven och för de värdefulla såväl som informativa resultat som bidragit till framgång i 

studien. Vi är väldigt tacksam för din medverkan. 

Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Catrine Kostenius som försett oss med 

kontinuerligt konstruktiv kritik och hjälpt oss att utveckla vår studie. Catrine har hjälpt oss 

med motivation de gånger vi stött på hinder och utvecklat vårt perspektiv som hjälpt vår 

utveckling som studenter. Hennes vägledning har varit till stor betydelse för utformningen av 

denna studie. Vi är väldigt tacksamma för din hjälp. 

Slutligen vill vi tacka familj och vänner som alltid funnit där med uppmuntran och stöd längst 

processens gång. 
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1 Introduktion 
 

Ett uppmärksammat ämne idag är sociala medier som möjliggör interaktioner mellan 

privatpersoner såväl som företag och är en uppåtgående trend vad gäller antalet användare 

(Junjie, Haoyan & Yong, 2013). Sju av tio användare i Sverige var under året 2014 dagligt 

aktiv på sociala nätverk (Findahl, 2014). Enligt Korda och Itani, (2015) definieras sociala 

medier som webbplatser och tjänster på internet. På dessa internetforum kan användarna 

mötas, skapa samt dela med sig av egen information (ibid.) Användarna får med andra ord på 

egen hand bestämma vilken information som publiceras offentligt (ibid.). Mötesplatserna ger 

användarna förutsättningar att skapa nya kontakter och bilda nya nätverk (Skolverket, 2013).  

Idag finns olika typer av sociala plattformar. Facebook, Instagram, Twitter och Youtube är 

exempel på några av dem. Findahl (2014) beskriver Facebook som den populäraste 

plattformen under 2014, där 83 procent av användarna var dagligt aktiva. Likt Sverige 

tenderar Facebook att vara den största sociala nätverket världen över (Mediavision, 2014). År 

2011 registrerades över 750 miljoner aktiva användare, varav hälften av dessa var dagligt 

aktiva (Khang, Ki & Ye, 2012).  Facebook har däremot kommit på att minska bland den yngre 

generationen då plattformen utmanas av nyare alternativ, som exempelvis Instagram (ibid.). 

Youtube, som ger tillgång till att dela och sprida videor, kunde registrera att användarna delat 

med sig av trettiofem timmars innehåll varje minut under 2011 (ibid.). Bild-plattformen Flickr 

erbjöd samma år användarna tillgång till över sex billioner bilder för delning samt inspiration 

(ibid.).  

Habrial (2013) menar att användningen av sociala medier ökat med åren och under 2013 

använde sig 17 miljarder människor världen över av sociala medier. Fortsättningsvis beskriver 

Habrial (2013) att Facebook hade 1,3 miljarder aktiva användare under 2014 och Instagram, 

med sina 200 miljoner dagligt aktiva användare, laddade upp 60 miljoner bilder dagligen. 

Twitter hade samma år 284 miljoner aktiva användare varje månad och som ”twittrade” 500 

miljoner gånger varje dag (ibid). Ett annat uppmärksammat ämne idag är fysisk aktivitet. Det 

finns ingen entydig definition av fysisk aktivitet, men brukar sammanfattas som de 

kroppsrörelser som är ett resultat av skelettmuskulaturens kontraktion och resulterar i en ökad 

energiförbrukning (U.S Departement of Health and Human Service, 1996.) Fysisk aktivitet är 

ett huvudbegrepp och innefattar alla kroppsrörelser under arbete såväl som på fritiden. 

(Folkhälsomyndigheten, 2013). Då fysisk aktivitet främjar hälsan och minskar risken för 

kroniska sjukdomar är rekommendationen för vuxna människor, 18 år eller äldre, att vara 

fysisk aktiv minst 150 minuter i veckan (ibid.). Folkhälsomyndigheten (2013) menar att 
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intensiteten under dessa 150 minuter bör vara minst måttlig men kan också kombineras med 

hög intensitet. Aktiviteten bör även spridas ut över veckans alla dagar och utföras i pass om 

minst tio minuter (ibid.) Trots att fysisk aktivitet medför många hälsofördelar är det ytterst få 

ungdomar som idag når det rekommenderade nivån för fysisk aktivitet 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Rekommendationen av hälsofrämjande fysisk aktivitet för 

ungdomar är 60 minuters daglig aktivitet (World Health Organisation, 2010). I Lindqvist 

(2014) avhandling beskrivs det att mer forskning som använder sig av kommunikations- och 

informationsteknologi behövs för att kunna påbörja och upprätthålla beteendeförändringar 

inom träning. Interventioner som intresserar ungdomar och som kan komma på att användas i 

praktiken i skolan (ibid.).  

Molloy, Dixon, Hamer och Sniehotta (2010) anser att socialt stöd är viktigt i kombination 

med regelbunden fysisk aktivitet. Tidigare forskning visar att människor vars sociala stöd är 

litet eller obefintligt påverkar den fysiska aktiviteten i en negativ bemärkelse. Bandura (1998) 

presenterar i den socialkognitiva teorin att lärande sker i samspel med andra människor. 

Individer har sedan länge lärt sig genom att observera andra (ibid.) Det är i detta skede som 

sociala medier blir relevant. Sociala medier ger användarna möjlighet att samspela, påverka 

och influera varandra på ett nytt sätt i ett nytt forum (Skolverket, 2013). Sociala medier har på 

så sätt kommit på att förändra människors sätt att kommunicera med varandra, likaså vad 

gäller konsumtion och samarbete (ibid.). Historiskt sett har information om hälsa hämtats i 

medier som exempelvis information om hälsosamt ätande (de Almeida, et al, 1997). Medier 

används fortsättningsvis av en stor del av den svenska befolkningen (Findahl, 2014). 

Enligt Världshälsoorganisationen är fysisk aktivitet en viktig faktor för att upprätthålla en god 

hälsa (WHO, 2010). De definierar hälsan enligt följande; ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott frånvaron av sjukdom och 

välbefinnande” (WHO, 1948). Definitionen av Värdhälsoorganisationen tydliggör att hälsa 

inte enbart handlar om frånvaro från sjukdom. Kostenius och Lindqvist (2006) beskriver att 

hälsa och ohälsa inte bör ställas emot varandra utan förstås som en sammanhängande helhet, 

då det handlar om ett tillstånd av jämnvikt. Kroniska sjukdomar kan exempelvis balanseras 

upp med hjälp av socialt stöd (ibid.) Hälsa har med andra ord inget entydigt begrepp (ibid). 

I samband med hälsofrämjande arbeten talas det ofta om begreppet hälsopromotion, som idag 

är en försvenskning från engelskans “health promotion” (Hanson, 2011). Dessa hälsoarbeten 

bör gynna individer såväl som grupper i samhället (ibid.). Hälsopromotion är processen att 

möjliggöra människors ökade kontroll över sin egen hälsa i syfte att förbättra den (Kostenius 

& Lindqvist, 2006). Vid en internationell konferens 1986 definierades hälsopromotion enligt 
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följande; “Health promotion is the process of enabling people to increase control over, and to 

improve, their health. To reach a state of complete physical, mental and social well-being, an 

individual or group must be able to identify and to realize aspirations, to satisfy needs, and to 

change or cope with the environment” (WHO, 1986).  

 

2 Syfte 

Syftet var att undersöka de positiva upplevelserna individer har av fysisk aktivitet på sociala 

medier. 

 

3 Metod 

Studien utgår efter det hermeneutistiska perspektivet. Hermeneutik är en vetenskapsteoretisk 

inriktning där individers förståelse, tankar samt förmåga att kunna relatera innefattas.  

Hermeneutik kan översättas till tolkningslära (Thurén, 2007). Det hermeneutiska perspektivet 

genomsyrade metoden som bestod av öppna brev. De öppna breven gav deltagarna utrymme 

att reflektera och beskriva egna åsikter. Deltagarna deltog frivilligt och berättade om positiva 

upplevelser av fysisk aktivitet på sociala medier.  

Studien går under den kvalitativa forskningsmetodiken och innebär enligt Olsson & Sörensen 

(2011) att studien görs med ett få antal deltagare samt många variabler där resultaten går in på 

djupet. Kvalitativ metod har ett samband med hermeneutiken och bygger på språket såväl som 

förmågan att ta del och studera varandras inre värld (ibid). Backman (2008) anser att den 

kvalitativa forskningen är flexibel och dynamisk vilket möjliggör utrymme för variation och 

ger en analytisk beskrivning. 

Breven utgår från syftet och där den inledande meningen var; ”Nu ska jag berätta om mina 

positiva upplevelser av fysisk aktivitet i sociala medier…” Meningen placerades högst upp på 

sidan till följd av åtskilda blanka rader för att uppmuntra deltagarna utvecklade reflektioner 

och svar. Sociala medier fanns definierat under den inledande meningen i det öppna brevet för 

att förtydliga ämnet för deltagarna och minska risken för eventuella felaktiga tolkningar. 

Meningen löd enligt följande; ”Sociala medier definieras som Youtube, Facebook, Twitter, 

Instagram, nätupplagor av tidningar, bloggar och portaler”. 

Studien baseras på är empowerment och är ett genomgående perspektiv i studien. 

Empowerment kommer från engelskan och är en känsla av egenmakt i egenskap av varje 

individs självbestämmande och möjligheter till att påverka den (Melander-Wikman, 2007). 

Kostenius & Lindqvist (2006) beskriver empowerment som ett grundläggande behov för 
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beteendeförändringar och hjälp till självhjälp samt väcka medvetenhet och förstärka 

egenmakten. I denna studie innebar ett empowerment perspektiv att varje deltagare var fri att 

välja vad de ville dela med sig av i det öppna brevet och på så sätt ökade deras kontroll och 

möjligtvis också självtilliten till sin egen förmåga att berätta om sina upplevelser.  

Genom att ställa positiva frågor, som ger information om det promotiva, finns möjlighet att 

identifiera vad som främjar hälsa och utifrån detta utveckla hälsofrämjande aktiviteter 

(Kostenius, 2008).  Positiva frågor ger deltagarna möjligheten att bedöma sin egen kraft, 

vilket kan få hälsofrämjande effekter (Ghaye et al., 2008). För att säkerhetsställa studiens 

hälsofrämjande riktning valdes en positiv öppningsfras i det öppna brevet i linje med studiens 

syfte att undersöka de positiva upplevelserna individer har av fysisk aktivitet på sociala 

medier.  

 

3.1 Urval 

Studiens urval bestod av tre små företag samt enskilda privatpersoner på olika orter i norra 

Sverige. Urvalen på både företag och privatpersoner kontaktades slumpmässigt. Forskarna 

valde att göra ett slumpmässigt urval för att öka studiens trovärdighet. (Olsson & Sörenssen, 

2011).  Genom att kombinera dessa grupper av deltagare kunde studien få ett bredare urval 

och möjlighet till mer omfångsrikt datamaterial. Privatpersonerna kontaktades med hjälp av 

Facebook och epost-meddelanden och var baserade på forskarnas egna kontaktnät. 

Kriterierna för att delta i studien var att individerna var 18 år eller äldre samt använde sig av 

sociala medier. Deltagande i studien skedde på frivillig basis och innefattade individer av 

båda könen. 

3.2 Datainsamling 

På företagen delades informationsbreven först ut till alla anställda som därefter fick bestämma 

om deltagande. Till följd av detta fick deltagarna tillgång till de öppna breven och möjlighet 

att ställa frågor. Deltagarna besvarade breven när tillfället fanns, tillexempel vid raster eller 

vid arbetsdagens slut. För att följa konfidentialitetskravet lades breven utan namn eller 

personuppgifter i ett tomt kuvert och lämnades därefter in till forskarna (Olsson & Sörensen, 

2011) På så vis kunde breven inte sammankopplas till någon specifik deltagare. Samma 

tillvägagångssätt på samtliga företag.  

De öppna breven delades också ut till privatpersoner. Individerna som kontaktades fick först 

tillgång till informationsbrevet. Privatpersonerna som deltog fick därefter tillgång till det 

öppna brevet och möjlighet att ställa frågor via Facebook eller e-post. Likt personalen på 
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företagen gavs dem en dag till att besvara de öppna breven och efter besvarande ombads 

deltagarna att skicka brevet, i digital form, till forskarna. En viktig prioritering var att samtliga 

deltagare, oavsett tillvägagångssätt, skulle få densamma information och professionella 

bemötande. 

Under hela processen fanns alltid en forskare tillgänglig, i verkligheten såväl som sociala 

medier, för att svara på frågor och delge information om studien.  

När breven delats ut och när tiden till förfogande av datainsamlingen tagit slut hade den totala 

mängden av öppna brev nått 32 stycken.   

3.3 Etik 

Det material deltagarna lämnade in behandlades konfidentiellt. Lagen om etikprövning avser 

och syftar till att den enskilda individen ska skyddas och respekteras för människovärdet i 

forskning (SFS 2003:460, 1§). I lagen om etikprövning framgår det att ungdomar under 18 år 

kräver vårdshavares samtycke till deltagande i forskning eller studier (Lag om etikprövning, § 

18, 2003). Då tiden till förfogande var kort, valde studien därför att rikta sig till individer som 

var 18 år eller äldre och som direkt kunde fatta ett beslut om deltagande. 

Innan datainsamlingen, mottog deltagarna ett brev om informerat samtycke. I brevet framgick 

information om studiens syfte, eventuella risker och medverkan (se bilaga 2) 

Informationsbrevet godkändes av forskarnas handledare innan det skickades ut till deltagarna. 

Det informerade samtycket möjliggör tillfälle för deltagarna att få svar på frågor och 

tydliggöra studiens kriterier. Deltagarna som inte ville delta behövde därefter inte och deras 

autonomi kunde därav respekteras. Autonomi handlar om varje människas självbestämmande 

rätt. Principen innebär att de själva får bestämma över sitt eget liv och sina egna handlingar 

under förutsättning att det inte kränker andras självbestämmanderätt (Henriksen & Vetlesen, 

2001). Ingen deltagare fick känna sig tvingad och om omständigheter uppkommer, kunde de 

avbryta undersökningen innan de öppna breven samlats in. Efter insamlingen av breven kunde 

deltagarna inte avbryta studien. Detta då breven var konfidentiella och med respekt för andra 

deltagare kunde forskarna inte leta fram en specifik deltagares brev utan att bryta mot 

konfidentiallitetskravet. Detta informerades deltagarna om innan deltagande för att minska 

risken för etiska dilemman.   

Enligt Olsson och Sörensen (2011) finns det fyra olika etiska riktlinjer att förhålla sig till i en 

studie; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiallitetskravet och nyttjandekravet. 

Deltagarna ska erhålla information om studien (informationskravet), lämna sitt samtycke 

innan studien inleds (samtyckeskravet), uppgifter som tillhör deltagarna behandlas på ett 
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sådant avseende att obehöriga inte kan få tillgång till dem (konfidentiallitetskravet) och de 

uppgifter som samlas in ska användas enbart till studien (nyttjandekravet).  

Det är en prioritering för forskarna att redogöra deltagarnas möjlighet att se materialet som de 

själva har deltagit i, för en ökad ”vi-känsla”. Studien kommer efter avslut att finnas 

sammanställd i en rapport och kommer finnas tillgänglig för deltagarna att ta del av på Luleå 

Tekniska Universitets hemsida. 

3.4 Dataanalys  

Data bestod av deltagarnas öppna brev. Materialet analyserades med hjälp av en så kallad 

latent innehållsanalys som i praktiken innebar en tolkning av vad som angivits i de öppna 

breven (Olsson & Sörensen, 2011). Analysarbetet i en kvalitativ metod påbörjas med andra 

ord direkt vid datainsamlingsskedet. En latent innehållsanalys innebär att arbeta med det 

textmaterial som framkommit och att forskarna gör en tolkning av vad som ligger bakom 

orden (ibid.). Enligt Backman (2008) har forskarna i en kvalitativ undersökning avsikten att få 

en holistisk deskription, det vill säga en helhetsbild och förståelse över informationen som 

framkommit i metodvalet. Guthrie, Petty, Yongvanich och Ricceri (2004) beskriver att en 

kvalitativ innehållsanalys använder sig ofta av kategorier för att gruppera liknande mönster 

med varandra. De fortsätter att beskriva detta tillvägagångssätt som en definiering, där 

informationen delas in i teman och där analysarbetet har som syfte att klargöra om ett 

uttalande hör, eller inte hör ihop med något tema (ibid.). Det finns idag väldigt många olika 

metoder för att analysera kvalitativ data menar Elo och Kyngäs (2008) och denna typ av 

innehållsanalys används i många studier inom ämnet hälsa. 

Forskarna har upprepade gånger läst och tolkat de öppna breven. För att få fram olika teman 

har ”trattmodellen” tillämpats där informationen brutits ner till specifika citat eller nyckelord.  

När nyckelorden identifieras lästes samtliga brev igenom några gånger till där de olika citaten 

och nyckelbegreppen diskuterades samt grupperades. Dessa grupperingar resulterade i olika 

teman som återspeglade innehållet från de kvalitativa breven och hade en avgörande betydelse 

för att få svar på studiens syfte. 
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4 Resultat 

Datamaterialet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys och följande teman kunde 

utformas; ”Inspireras att leva hälsosamt”, ”Motiveras till träning”, ”Får bra tips, hjälp och 

vägledning” samt ”Kopplar upp var som helst, när som helst”.  

De fyra temana skapade ett huvudtema som namngavs; ”Leva ett sunt liv med hjälp av sociala 

medier”. 

 

4.1 Huvudtema- Leva ett sunt liv med hjälp av sociala medier 

De fyra temana som presenterats skapar tillsammans ett huvudtema. Detta huvudtema är 

baserat på upplevelserna från resultaten och blir en konkret sammanfattning, nämligen att 

deltagarna kan leva ett sunt liv med hjälp av sociala medier. Att bli inspirerad, motiverad, få 

vägledning och lättillgängligheten är med andra ord faktorer som får deltagarna att vilja eller 

fortsätta leva ett hälsosamt liv.  

 

 

Tabell 1       

Teman;    Huvudtema; 

Inspireras att vilja leva hälsosamt  

Motiveras till träning  

Får tips, hjälp och vägledning 

Kopplar upp vart som helst, när som helst 

       

4.2 Teman 

Inspireras att leva hälsosamt 

Deltagarna anser att hälsa i sociala medier är inspirerande.  Sociala medier används av många 

individer och därmed publiceras mycket material inom ämnet hälsa, detta i form av 

exempelvis bilder och videor. Deltagarna anser därav att det är mycket positivt att människor 

offentligt visar sina livsstilsförändringar och initiativ till fysisk aktivitet. Att dela med sig av 

sin personliga vardag och lyfta fram positiva förändringar anser deltagarna inspirerar dem; 

”det är inspirerande att ta del av andras berättelser och erfarenheter”. Deltagarna beskriver att; 

”Bilder talar desto tydligare än tusen ord och blir dessutom lättare att ta till sig/relatera till och 

sociala medier ger inspiration till eget initiativ att bli mer fysisk i sin vardag”. Det framgår 

Leva ett sunt liv med 

hjälp av sociala medier 
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också av deltagarnas svar att en förutsättning för att kunna relatera är att bli inspirerad; ”Jag 

kan få inspiration av människor som befinner sig i en liknande livssituation som jag själv”. Då 

det finns tillgång till att följa allt från nära och kära till tränings- och kändiseliter på sociala 

medier är möjligheterna stora att ta del av varandras berättelser och vardag, därigenom träning 

och hälsa. Detta medför i sin tur att när deltagarna kan relatera till andra individer kan 

inspirationen till att vilja leva sundare öka. Deltagarna upplever att när de ser andra individer 

lyckas ökar tilltron på sig själv; ”det är inspirerande att se när det går bra för andra och man 

ser andra lyckas och då vill man själv göra en förändring”. Deltagarna beskriver att de 

positiva upplevelserna av fysisk aktivitet hänger ihop med en helhetsbild av hälsa. Att få 

inspiration om träning, från sociala medier, bidrar till att inspiration finns inom andra ämnen, 

så som kost, välbefinnande, socialt umgänge etc. Upplevelserna av träning i sociala medier, 

beskriver deltagarna att; ”det har öppnat ögonen för vad man faktiskt kan åstadkomma om 

man bara har den rätta viljan”.  

Motiveras till träning 

Ett återkommande tema bland resultaten i de öppna breven var motivation i samband med 

sociala medier. Deltagarna menar att motivationen av att vilja träna och framförallt göra 

sunda val ökar; ”man blir motiverad att träna själv”. Träningstrenden på sociala medier 

medför att individer vill hålla igång för att kunna må så bra som möjligt och en deltagare 

beskrev motivation i sociala medier enligt följande;  

 

”Motivation, entusiasm och lust till träning är såklart inte alltid på topp och det är just då som de 

sociala medierna skapar den bästa effekten hos mig, på samma sätt som att man har en träningskompis 

som pushar en när man hamnat i en svacka” 

 

Genom att se, dela och läsa om fysisk aktivitet i sociala medier ökar alltså den dagliga 

motivationen enligt deltagarna och blir en bidragande faktor att få den sista knuffen i rätt 

riktning. Deltagarna menar också att det vardagliga flödet i sociala medier hjälper dem att få 

en ökad motivation då det kommer till träning och hälsa; ”Det positiva med fysisk aktivitet i 

sociala medier från min erfarenhet är att det kan göra en väldigt motiverad och engagerad att 

tillexempel träna, även om man är väldigt trött/osugen på det”.  

En annan faktor som ökar motivationen hos deltagarna är bilder som förmedlar de senaste 

modetrenderna inom träning; ”man får se mycket fina träningskläder och att se olika 

träningskläder i sociala medier gör det roligare att ta sig ut och träna”. Deltagarna tycker det 
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är roligt att se fina bilder där det senaste träningsmodet pryder kända ikoner. Detta motiverar 

deltagarna att införskaffa träningskläderna som i sin tur hjälper dem att motiveras till att träna. 

Får tips, hjälp och vägledning 

Deltagarna påpekade att social medier bidrar med sökfunktioner som innebär att individuella 

intressen kan tillgodoses. Deltagarna upplever sig få mycket bra tips kring ämnet träning, 

exempelvis ”träningsupplägg”, ”olika träningsprogram”, ”styrkeövningar”, ”trender” och 

dessa tips kommer från individer runt om i hela världen. En deltagare beskrev detta enligt 

följande; ”man får ta del av tips och träningsupplägg från människor över hela världen”. 

Genom att få tillgång till att följa kända träningseliter upplever deltagarna att de kommit dem 

”närmre” och bidragit till att de; ”anammat fysisk aktivitet mer som en livsstil”. 

Deltagarna påpekar också att sociala medier är ett bra sätt att ”söka” och ”få bra tips om 

specifik träning” som passar individens intresse. En deltagare upplever att; ”man söker sig till 

det man finner intressant oavsett intresse”. Plattformen Youtube är en uppskattad digital kanal 

för positiva upplevelser av fysisk aktivitet hos deltagarna. De upplever att de får tillgång till 

att observera videor med olika ”träningsformer”, ”se korrekt utförda övningar” och ”få nya 

idéer” till utvecklandet av träning och träningsövningar. En deltagare beskrev att; ”videor är 

bra för man får förslag på vad man kan köra och hur övningarna ser ut i utförandet”. 

Deltagarna påpekar också att plattformen Youtube hjälpt dem att se utveckling i deras träning. 

En deltagare beskrev; ” Jag har med hjälp av bland annat Youtube lärt mig ändra mitt löpsteg 

vilket har gjort att jag kunnat springa längre sträckor och betydligt fortare än innan”. 

Upplevelsen över en ökad inlärning och förståelse med hjälp av sociala medier är stor bland 

deltagarna, detta då det kontinuerligt publiceras information inom ämnet. En deltagare 

beskrev att; ”Det är lätt att hitta information om olika träningssätt. Om man har en skada kan 

man hitta information om alternativa träningssätt och hur man kan förebygga och stärka”. 

Deltagarna menar att vilket stadium inom fysisk aktivitet de än befinner sig inom, kan de få 

”information, tips och idéer på hur man ska gå vidare”, som i sin tur resulterar större inlärning 

såväl som förståelse.  

Deltagara ansåg att det var väldigt smidigt och enkelt att få tillgång till personlig träning samt 

följa personliga tränare runt om i världen, tack vare sociala medier. Med detta menar 

deltagarna att de kan få ”expertishjälp” och ”skräddarsydda träningsprogram” väldigt enkelt 

oavsett förutsättningar.  
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Kopplar upp var som helst, när som helst 

En faktor som nämndes bland deltagarna var de positiva upplevelserna av hur lättillgänglig 

träning i sociala medier är idag. Definitionen av lättillgänglig menar deltagarna är att vi var 

som helst, när som helst kan få information och intryck inom träning och hälsa. Deltagarna 

ansåg att sociala medier tillhör vardagen och de flesta är aktiva där flera gånger om dagen och 

därav blir lättillgängligheten den faktor som deltagarna upplever som positivt. Deltagarna 

upplever att; ”vart du än i världen befinner dig så kan du, med internetuppkoppling, få 

tillgångar till fakta och bli inspirerad såväl som motiverad”. Deltagarna beskriver att sociala 

medier är; ”lätt och tillgängligt för att på ett snabbt och enkelt sätt få reda på vad som händer i 

världen inom träning”. Detta möjliggör också det faktum att kunna nå ut till människor med 

olika förutsättningar; ”man kan få stöd via sociala medier t.ex. av en PT, när man bor på en 

liten ort där det kanske inte alltid finns att få”. Detta var någonting som uppskattades då det 

fanns flera av deltagarna som inte finner glädje i att träna på offentliga gym; ”Mycket av de 

fysiska aktiviteterna som visas på sociala medier går att göra hemma för de som kanske inte 

vill träna med andra runt omkring som kan se på”. Deltagarna upplever att sociala medier är 

ett verktyg som kan passa många olika individer, speciellt när det kommer till fysisk aktivitet.  

5 Sammanfattning av resultat 

Fyra olika teman skapades, baserat på deltagarnas svarande från de kvalitativa breven. 

Summeringen av de fyra kan beskrivas i ett huvud tema; ”Leva ett sunt liv med hjälp av 

sociala medier”. De upplever att de blir inspirerade av andra att prioritera sunda val och 

motiverade att vilja göra bättre val. Eftersom individer använder sig av sociala medier 

framkommer också mycket tips, hjälpmedel och vägledning som blir till stor betydelse för 

deltagarna oavsett förutsättningar. Deltagarna poängterade att de tillsammans kan hjälpa 

varandra att bli hälsosammare genom att dela med sig av varandras historier, erfarenheter och 

information. Slutligen är lättillgängligheten en positiv upplevelse hos deltagarna och en faktor 

som väger högt då det ger tillgång till information inom träning såväl som hälsa. 

6 Diskussion 

Diskussionen är uppdelad i fyra underrubriker; Metoddiskussion, Resultatdiskussion, Fortsatt 

forskning och relevans för hälsovägledaryrket och Slutsatser. 

 



 

Elin Hellman & Lisa Åkerlund  17 

6.1 Metoddiskussion 

Enligt Olsson & Sörensen (2011) är det typiskt för en kvalitativforskningsmetod att studien 

görs med ett få antal deltagare samt många variabler där resultaten går in på djupet. Backman 

(2008) anser att den kvalitativa forskningen är flexibel och dynamisk vilket möjliggör 

utrymme för variation och ger en analytisk beskrivning. Därav valdes en kvalitativ metod med 

öppna brev för att besvara studiens syfte och en metod forskarna ansåg vara bäst för denna typ 

av studie, vilket också fungerade väldigt bra. I visa avseenden hade andra metodval än öppna 

brev varit bättre. Om enkäter hade använts hade fler kunnat delta i studien och vi hade kunnat 

få ett bredare perspektiv (Ekholm & Fransson, 1992). Rich och Ginsburg (1999) beskriver 

dock att enkäter inte alltid är den bästa insamlingsmetoden för att få reda på individers 

uppfattning eftersom att individen inte kan beskriva sina åsikter på papper. För att få svar på 

studiens syfte hade en metod som innefattar enkäter inte varit optimal då syftet med studien 

var att deltagarna skulle beskriva sina positiva upplevelser av fysisk aktivitet i samband med 

sociala medier. 

Olsson & Sörenssen (2011) beskriver att tillfällighetsurval är ett icke slumpmässigt urval av 

individer. De menar att svagheten med detta är att personer inte är representativa för hela 

populationen. För att kunna dra slutsatser från urvalet och populationen måste urvalet vara 

slumpmässigt och storleken på urvalet kan representera populationen (ibid.). I denna studie 

kontaktades tre olika företag och är därför inte slumpmässigt men däremot har personalen på 

företagen själva fått välja om de ville delta. För att få ihop en tillräcklig mängd data under den 

förfogade tiden kontaktades individer också med hjälp av Facebook samt epost-meddelanden. 

Detta skedde slumpmässigt för att öka antalet öppna brev och för att få in tillräcklig data till 

analysen. Vi valde att göra ett slumpmässigt urval för att öka studiens trovärdighet. Företagen 

vi kontaktade var förbestämt, dock var det valfritt för personalen att delta. Detsamma gällande 

privatpersonerna. Granheim och Lundman (2004) beskriver att en varierande ålder på 

deltagarna ger en större bredd på området som studeras. Studien ville involvera människor i 

alla åldrar för att få ett djupare perspektiv, dock var ett av kriterierna för deltagande att 

individerna var minst 18 år gamla då det var viktigt att de själva kunde fatta ett beslut om 

deltagande direkt på plats.  

Utgångspunkten på de öppna breven var den inledande meningen; ”Nu ska jag berätta om 

mina positiva upplevelser jag får av fysisk aktivitet i sociala medier…” Med en öppen mening 

kan författarna tolka efter deras personliga åsikter och återkoppling till det hermeneutistiska 

perspektivet och tolkningslära i den kvalitativa forskningsmetoden (Thurén, 1991). Forskarna 

ansåg att en mening med en positiv klang bidrar till möjlighet att få svar på studiens syfte. 
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Uppbyggnaden av den öppna meningen har diskuterats ett flertal gånger och med hjälp av 

forskarnas handledare kom det fram att denna mening var relevant med direkt återkoppling till 

syftet. Deltagarna kunde också få en bra förståelse över vad de öppna breven skulle innefatta.  

Enligt Melander-Wikman (2007) är möjligheten och påverkan till självbestämmande en viktig 

att säkerställa empowerment. För att öka möjligheten till självbestämmande valdes metoden 

öppna brev där deltagarna kunde välja vad de ville dela med sig av. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) är det också viktigt att teman i resultatet täcker upp det insamlade data på ett 

bra sätt och att inga relevanta uppgifter utesluts. För att uppfylla denna trovärdighet har vi 

bearbetat materialet flera gånger för att säkerhetsställa att inget uteslutits, för att få svar på 

studiens syfte och för att få teman och resultat att överensstämma med deltagarnas öppna 

brev. För att öka trovärdigheten har materialet lästs igenom, grupperats och analyserats ett 

flertal gånger i förhållande till studiens syfte.   

Alerby och Kostenius (2011) diskuterar eventuella dilemman med kvantitativa enkäter. 

Enkäter skickas ut och samlas in från ett stort antal barn, ofta i skolor, där forskaren inte har 

för avsikt att möta de enskilda individerna och eleverna. Poängen med studien är att beroende 

på forskningsfrågan, kan stora undersökningar genom att använda enkäter vara ett effektivt 

sätt att samla in data men det bör finnas en etisk diskussion huruvida barn ”används” som 

informanter och att vara medveten om att risken ökar för barns maktlöshet (ibid.). För att 

hantera ett dilemma föreslår Alerby & Kostenius (2011) etiska riktlinjer för forskare bör 

finnas för användning när metoden påvisat att enkäter är bästa alternativet för insamling av 

uppgifter i forskningsstudien. Detta för att säkerhetsställa respekten och välbefinnandet av de 

deltagande barnen. Deras tankar är att (i) att uppmana barnen att delta i enkäter konstruktivt, 

(ii) bygga relationer innan enkäterna skickas ut och ge återkoppling till barnen efteråt och (iii) 

analysera ”tysta meddelanden” i de insamlade enkäterna tillsammans med barnen. Dessa 

exempel gör det möjligheter till att öka vi-känslan i enkäter som vald metod (Alerby & 

Kostenius, 2011) För att nå ut till många människor i ett stort område hade enkäter varit en 

bra metod samt att fler deltagare hade kunnat medverka (Ekholm & Fransson, 1992). Med 

utgångspunkt för ovanstående text ansåg vi att en kvalitativ studie med öppna brev var bäst 

för att få svar på syftet och för att få en djupare förståelse över deltagarnas positiva 

upplevelser av fysisk aktivitet i sociala medier.  

Bergmarks & Kostenius (2011) belyser relationen mellan forskare och deltagare och menar att 

det är viktigt att forskaren drar en skarp linje mellan sig själv och deltagarna. Forskaren bör 

heller inte fokusera på de relationer han eller hon har byggt under forskningen och vill inte ha 

en fortsatt relation med deltagarna. Forskaren ska givetvis visa medkänsla och trösta en 
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deltagare som exempelvis blir ledsen i en intervju eller uttrycker sorg i en skriftlig reflektion 

men inte ta på sig rollen som terapeut (Bergmark & Kostenius, 2011) Att vara en 

möjliggörande forskare stämmer väl överens med hälsofrämjande arbete som fokuserar på 

processen att möjliggöra människors ökade kontroll över sin egen hälsa i syfte att förbättra 

den (Kostenius & Lindqvist, 2006). 

Bergmark och Kostenius (2011) förespråkar ett förhållningssätt som är inriktade på 

deltagarnas upplevelser relationer i forskning som är inriktade på elevernas upplevelser, deras 

självförståelse och självbestämmande tillsammans med forskarens självförståelse och 

medvetenhet. För att undvika detta har vi valt att förhålla oss till den professionella forskaren 

men även att visa medkänsla till deltagarna. Forskarna ansåg att genom att både vara 

professionell och att visa deltagarna empati och medkänsla utgjorde att studien blev så rättvis 

som möjligt. Det är viktigt att prioritera en professionell forskningsroll för att minska risken 

för etiska dilemman gentemot deltagarna och för att skapa ett seriöst intryck. Forskarna ansåg 

också att genom att ta det bästa ur de båda perspektiven på hur en forskare bör förhålla sig till 

deltagarna och studien gör att deltagarna kan känna sig delaktiga och stärka deras autonomi. 

På så vis har studien förhållit sig till de forskningsetiska riktlinjerna.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att deltagarna upplevde fysisk aktivitet på sociala medier som motiverande, 

inspirerande, vägledande och lättillgängligt. Att tyda från resultatet och temat; ”Inspirerad att 

leva hälsosamt” kan det urskiljas att fysisk aktivitet och att leva hälsosamt hänger ihop och att 

fysisk aktivitet kan vara en bidragande faktor för att vilja leva hälsosamt. Warburton et al. 

(2006) beskriver att människor som tränar mer än det som rekommenderas kommer sannolikt 

få fler hälsofördelar. Ungefär 66 % av vuxna i åldrarna 18-25 år är medvetna om att fysisk 

aktivitet är nödvändigt och ger en förbättrad hälsa samt förutsättningar att vara frisk 

(Poobalan, Aucott, Clark & Smith, 2011). I resultatet kan vi se att de positiva upplevelserna 

av fysisk aktivitet i sociala medier gör att deltagarna vill leva ett hälsosamt liv och att det 

finns en medvetenhet om att fysisk aktivitet är en bidragande faktor till en god hälsa.  

Ett annat tema som nämns i resultatet är; ”Motiverad att träna”. Deltagarna upplever att 

motivationen till fysisk aktivitet ökar i samband med sociala medier. De menar att de får 

motivation till att vilja röra på sig och att det är en viktig faktor för att uppnå en god hälsa. 

Sweetser och Kelleher (2011) presenterar olika faktorer som motiverar människor i sociala 

medier. ”Inre motivation”, ”identifierad motivation”, ”yttre motivation” och ”ingen 
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motivation” var dessa fyra faktorer. ”Inre motivation” handlar om att individer genomför 

aktiviteter för egen tillfredställelse av den enkla anledningen att det får dem att må bra. 

”Identifierad motivation” handlar om att människor är beslutsamma med att aktiviteten är en 

bra idé i en längre tidsutsträckning och att belöningar ofta sker i form att yttre faktorer, så som 

pengar och positiva resultat exempelvis. Nyckeln i denna kategori är att människor själva 

känner sig fira att utföra aktiviteten. Den tredje faktorn som presenterades var ”yttre 

motivation”. I denna kategori uppfattar människor ett litet eller ingen värde i aktiviteterna 

utan de yttre belöningarna, som exempelvis en lönecheck, för att undvika ett negativt resultat 

som i detta fall kan vara ingen lön etc. Med andra ord så blir individer motiverade av yttre 

belöningar. Avslutningsvis presenteras den sista kategorin; ”ingen motivation”, där inre och 

yttre faktorer inte har någon verkan på motivationen. Bearbetning av känslor avgör om det 

sker en aktivitet eller inte (ibid.). Genom att studera dessa fyra faktorer så kan det 

uppmärksammas att svaren från deltagarna kan tillämpas och falla in under dessa faktorer. 

Det fanns många deltagare som ansåg att såväl som inre och yttre faktorer motiverade dem. 

Deltagarna använde sociala medier på olika sätt, en del varje dag, andra då och då. Den 

återkommande likheten som vi kunde urskilja var att sociala medier motiverade dem på olika 

sätt. Vissa deltagare blev motiverade av att läsa och se andra människors berättelser och 

livsstilar, medan andra blev motiverade att följa träningstrender eller köpa det senaste modet 

inom träning. Vad det än var som motiverade deltagarna, så handlade det ofta om inre och 

yttre faktorer.  

Bandura (1998) påpekar att människor under lång tid har lärt sig av varandra genom 

observationer och genom att få ta del av varandras historier via sociala medier kan individer 

motiveras såväl som inspireras. Deltagarna påpekade i studien att fysisk aktivitet i sociala 

medier inspirerar dem. Olson (2012) berättar att när individer blir inspirerad av att lära sig så 

uppstår motivation. Det går därför att uppmärksamma att motivation och inspiration är två 

ämnen som hör ihop med varandra, inspiration bidrar till motivation och tvärtom. 

Inspirationen till att vilja leva hälsosamt bland deltagarna bidrar till att motivationen ökar. 

Resultatet visade att motivation till fysisk aktivitet i sociala medier är en viktig faktor för att 

träna, bli inspirerad och leva hälsosamt. 

En hög self-efficacy är samma som en hög tro på sin egen förmåga att lyckas med det man 

åtar sig (Bandura, 2004). Deltagarna förklarar och beskriver att genom att se andra lyckas 

med sin träning och genomgå livsstilsförändringar känner de att de får en högre tro på sin 

egen förmåga att själva lyckas. Detta verkar vara viktigt för deltagarna och en viktig del för 

att själva vara fysiskt aktiva och leva ett hälsosamt liv. 
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Holt et al. (2012) beskriver att sociala medier kan påverka individers self-efficacy, då 

individer idag har en möjlighet att ta del av andra individers resultat där individer själva 

saknar tilltro att klara av, genom att se andra lyckas kan individers självförmåga och self-

efficacy öka. Motivation grundar sig i tilltron och viljan till sin egen förmåga. Detta är också 

avgörande för att upprätthålla motivation till förändringar och mål (Kostenius & Lindqvist, 

2006). I resultatet beskriver deltagarna att se andra lyckas får dem att känna att de själva kan 

lyckas med en livsstilförändring och är en viktig del för att öka motivationen hos deltagarna. 

Att känna meningsfullhet menar Antonovsky (2005) är att människan är inställd till att finna 

en mening med de utmaningar de ställs inför i livet och att dessa utmaningar är värda att 

investera i och engagera sig i. Deltagarna tar också upp i studien vikten av att se andra lyckas 

ökar deras tilltro till att själva kunna ta sig an en utmaning med deras fysiska aktivitet. Av 

forskarnas tolkning av deltagarnas öppna brev och i resultatet kan de se att det verkar vara 

viktigt för deltagarna att bli motiverad, inspirerade och leva hälsosamt av sociala medier och 

vad som visas av fysisk aktivitet.  

Enligt resultatet från temat; ”Kopplar upp var som helst, när som helst”, upplever deltagarna 

att en positiv upplevelse av fysisk aktivitet i sociala medier är lättillgängligheten och att det 

finns uppkoppling överallt. Deltagarna beskriver i resultatet att de har tillgång till träning och 

hälsa i sociala medier när som helst och var som helst och att de kan få information och 

intryck om träning och hälsa.  

Idag upplevs sociala medier mer som ett samtal mellan individer istället för en 

envägskommunikation (Norman, 2012). Norman (2012) beskriver också att idag är det en 

fördel för personer inom hälsobranschen att sprida kunskap via sociala medier. De Almeida 

(1997) anser att medier är den främsta källan då det kommer till hälsa och livsstil. Idag går det 

att nå ut till en större grupp människor än det någonsin tidigare varit möjligt med sociala 

medier, kraven på marknadsföring, agerande och kommunikation ökar ständigt (Carlsson, 

2009). Av informationen från denna studie kan vi utläsa att sociala medier verkar vara 

framtidens viktiga verktyg till att förmedla budskap och kunskap till individer inom träning 

och hälsa.  

Åtskilda gånger har vi nämnt att sociala medier är en ökad trend. Ett gott synsätt till de sociala 

nätverken presenterats och de positiva upplevelserna belysts. Trots det, finns det negativa 

upplevelser med sociala medier som är viktig att diskutera. Nätmobbning, eller 

cybermobbning som det ibland kallas, är vanligt förekommande på internet och speciellt i 

samband med sociala medier (Marées & Petermann, 2012). Det har idag kommit på att bli ett 

nytt verktyg för kränkningar (ibid.). Marées och Petermann (2012) beskriver att det finns två 
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olika typer av arenor där bland annat kränkningar äger rum; online och offline. Den nya 

tekniken har kunnat förenkla förövaren att nå sina offer (Keith & Martin, 2005). Eftersom 

sociala medier finns i våra mobiltelefoner och datorer kan tekniken ibland komma på att följa 

med oss hem och gör därav hemmet till en plats med risk för att bli utsatt. Eftersom vi kan 

kommunicera och interagera med varandra när som helst, var som helst blir kränkningarna 

online mer utmanade för de utsatta och relativt lätta för förövarna (Marées och Petermann, 

2012). Förövarna kan attackera sina offer oavsett om personen är långt borta. Ytterligare en 

skillnad finns mellan de två arenorna och online mobbning gör det möjligt för förövaren att 

sprida eller dela material till en större publik, detta helt anonymt om viljan finns. Om den 

utsatta personen i sin tur upplever materialet som kränkande kan det bli problematiskt att 

eliminera det när det väl publicerats (Bonanno & Hymel, 2013).  

Denna studie presenterar ett resultat där deltagarna fann det positivt att kunna ta del av 

varandras information och att det kunde hjälpa dem att må bättre. Vi drar därav slutsatsen att 

beroende på vem vi talar med, dess erfarenheter av social medier och vilket ämne det har att 

göra med så kan upplevelserna komma på att skilja sig åt. Dock bör det finnas i åtanke att 

våra brev hade en öppningsfras som var styrd till positiva utlåtanden.  

Användandet av sociala medier kan både vara positivt och negativt, likt det mesta. Ju fler som 

får tillgång till vårt material, desto mer utlåtanden kan äga rum. Det kan även komma på att 

spridas och en bild som vi lägger upp med avsikt att visa vänner och familj, kan miljontals 

andra också få tillgång till. Detta utan vår tillåtelse eller vetskap. Det är här som vi anser att 

användandet av sociala medier kan bli problematiskt. Min information blir längre inte ”min” 

och kan brukas bland miljontals andra.  

 

6.3 Fortsatt forskning och relevans för hälsovägledaryrket 

Studien har gett en inblick i individers positiva upplevelser av fysisk aktivitet på sociala 

medier och det har framkommit att de positiva upplevelserna kan vara till stor hjälp för 

hälsovägledare. Enligt Skolverket (2013) har sociala medier blivit ett nytt sätt att 

kommunicera med varandra och därav är det viktigt att hälsovägledare anammar och 

framförallt anpassar sig efter trenden. Att nå ut till en stor målgrupp är med hjälp av sociala 

medier möjligt och därav är det viktigt att det finns förståelse över vad som upplevs som 

positivt. I Sverige har individer redan från grundskolan fått lära sig betydelsen av förståelse 

och medmänsklighet genom skolornas värdegrund och hur viktigt det är att ”främja förståelse 

för andra människor och förmåga till inlevelse” (SKOLFS 2006:24). Detta återkommer i 

arbete med människor där det är viktigt att hälsovägledare har förståelse för att kunna arbeta 
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på ett promotivt sätt (Kostenius & Lindqvist, 2006). Denna studie bidrar till en fördjupad 

kunskap inom fysisk aktivitet och skapar tydlighet för hur hälsovägledare kan använda sig av 

sociala medier på ett promotivt sätt, genom de positiva upplevelserna. Genom de presenterade 

upplevelserna som genomförts tillsammans med ett antal deltagare klargörs vad som upplevs 

som positivt och utefter detta kan hälsovägledare få ”riktlinjer” då de själva använder sig av 

sociala medier. Studien kan även vara till grund för fortsatt forskning inom ämnet då detta är 

en intressant insikt som skulle kunna undersökas på djupare plan. Att undersöka vilka 

förutsättningar som skulle kunna utvecklas eller behövas när det kommer till fysisk aktivitet 

på sociala medier kan utgöra en fortsättning på de resultat som framkommit i denna studie. En 

annan tänkbar fördjupning på studien är att undersöka hur kost, stress, socialt stöd, massage 

etc. upplevs i sociala medier och hur vi hälsovägledare kan bidra till att göra det promotivt. 

Ytterligare ett förslag är att rikta in sig på en specifik målgrupp, exempelvis ungdomar, och se 

hur upplevelserna över fysisk aktivitet ser ut.  

Wards (2005) tydliggör att media kan bidra till att forma beteenden och värderingar och det 

här som hälsovägledaryrket kan spela en central roll. Genom att arbeta promotivt i samband 

med sociala medier kan beteenden och värderingar förändras. Hälsovägledarnas breda 

kompetens när det kommer till hälsa behöver utnyttjas i större utsträckning. Det är viktigt att 

vägledningen sker i verkliga livet men det är också viktigt att kunna nå ut till människor 

digitalt, då användandet av digitala verktyg är populärt (Findahl, 2014).   

Det finns många olika typer av positiva upplevelser som deltagarna i studien upplever som 

hälsofrämjande. Förhoppningen är att resultatet av studien finns tillgänglig i den praktiska 

yrkesutövningen för hälsovägledare när det kommer till människor på individ-, grupp- och 

samhällsnivå. Desjarlais och Willoughby (2010) berättar att social interaktion via Internet 

stärker ungdomar socialt. Detta möjliggör att många väljer att socialisera via sociala medier 

då de inte behöver träffas öga-mot-öga (ibid.). Detta påvisar att sociala medier är ett viktigt 

verktyg för hälsovägledare att använda sig av för att kunna nå ut till alla typer av människor. 

Då många kanske inte vill träffas i verkliga livet, är det viktigt att digitala verktyg finns som 

en valmöjlighet och att användandet där upplevs som positivt bland användarna. Genom 

denna studies resultat kan kunskapen om vad som är positivt tillämpas i yrkesutövningen och 

kompetensen över e-hälsa blir därav mer omfattande.  

Kunskapen kring fysisk aktivitet måste öka i Sverige, detta enligt Folkhälsomyndigheten 

(2010). Enligt Kostenius och Lindqvist (2006) bör en hälsovägledare ha förståelse för 

folkhälsoproblem och med sin kunskap kunna vägleda såväl individer som organisationer 

Tidigare har nämnts hur stora möjligheterna är för hälsovägledare att nå ut till en stor skala 
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människor, men då studien tillför information om fysisk aktivitet bidrar det till att öka 

kunskapen som kan utveckla lärandet för oss hälsovägledare. Det är viktigt att hälsovägledare 

anpassar sig efter möjligheterna som finns. Sociala medier är en plattform som växer bland 

människor i alla åldrar (Findahl, 2014), på så vis skulle vi hälsovägledare nå ut till dem på ett 

sätt som upplevs som positivt, tack vare denna studies resultat. 

 

6.4 Slutsatser 

Deltagarna i studien upplever att fysisk aktivitet i sociala medier inspirerar dem att leva ett 

hälsosamt liv och motiverar dem till träning. Inspirationen kommer från andra användare på 

sociala nätverk vars inlägg, bilder och videor motiverar dem att göra hälsosammare val. 

Motivation innefattar också att ta del av andra individers information och följa trender inom 

träning. Tips, hjälp och vägledning var upplevelser som deltagarna belyste i de öppna breven. 

Oavsett förutsättningar kan individer få tillgång till den typ av träning som eftersträvas vilket 

gör sociala medier till en anpassningsbar faktor. Informationsmängden på sociala medier 

bidrar till lärande och förståelse inom fysisk aktivitet för deltagarna. Lättillgängligheten gör 

det möjligt för människor oavsett krav eller förutsättningar att kunna bruka sociala medier 

vilket upplevdes som positivt för deltagarna. Få svar på frågor, vägledning, fördjupad kunskap 

och inlärning är möjligt på sociala nätverk då vi hela tiden kan lära oss av varandra. De 

positiva upplevelserna som tydliggjordes i studien har blivit faktorer som hjälper deltagarna 

att leva ett hälsosamt liv i verkligheten. 
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aktivitet i sociala medier.  
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datamaterial som samlas in kommer endast vi två att ha tillgång till och resultatet kommer att 
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Sociala medier definieras som Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, nätupplagor av 

tidningar, bloggar och portaler 
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