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ABSTRAKT 
Introduktion: Användandet av sociala medier har ökat med ett innehåll inriktat mot träning 

och hälsa, vilket har haft en inverkan på de kroppsideal som finns idag samt att det har visats 

ge en ökad stress och ångest hos unga. Strävan efter den perfekta kroppen har visats vara en 

bidragande faktor till utvecklandet av ätstörningar. Ortorexi är en relativt ny typ av ätstörning 

som har blivit en allt större trend i dagens samhälle och innebär en strävan efter den perfekta 

kroppen samt ökad träningsmängd. Stora mängder träning behöver inte vara negativt så länge 

det inte skapar ohälsa. Syfte: Att beskriva ungdomars uppfattningar och erfarenheter om det 

ökade flödet av träning och hälsa i sociala medier och hur de påverkas av det. Metod: Studien 

baserades på fokusgruppintervjuer med sju ungdomar från en gymnasieskola i Norrbotten. 

Resultatet analyserades med kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och 

Lundman. Resultat: Analysen av intervjuerna resulterade i två kategorier; “Kroppsidealet - 

skapar både motivation och hets till träning” och “Jakten på perfektionism skapar problem 

och mer information krävs”. Konklusion: Resultatet visade på att ungdomarnas kroppsideal 

och träningsvanor blev påverkade av sociala medier både positivt och negativt. Det framgick 

även att ungdomarna var i behov av mer information om när träning och mat blir mer sjukligt 

än hälsosamt. Lite forskning finns inom ämnet därav anser vi att mer forskning är befogat. 

 

Nyckelord: Kroppsideal, Sociala medier, Träningsvanor, Ungdomar, Ätstörningar 
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INTRODUKTION 

De allmänna rekommendationerna vad gäller fysisk aktivitet hos barn och ungdomar är minst 

60 minuter per dag där både måttlig och mycket hög intensitet bör ingå, (Jansson & 

Anderssen, 2008). Även om barn och ungdomar i allmänhet blir mindre fysiskt aktiva (Berg, 

2008), finns det en del individer som utvecklar ett tvångsmässigt beteende till träning vilket 

kan ha negativa effekter på individens fysiska och psykiska hälsa (Goodwin, Haycraft & 

Meyer, 2014). Goodwin et al. (2014) kom i deras studie fram till att tvångsmässigt beteende 

till träning kan bero på sociokulturella faktorer, där de framgick att media kan vara en större 

riskfaktor för tjejer än för killar medan familj och vänner har en större inverkan på killar. 

 

Sociala medier är ett samlingsbegrepp för tjänster och webbplatser på internet, där 

användaren kan skapa sitt ett eget innehåll genom bilder och texter. Sociala medier har blivit 

ett stort socialt nätverk där man lätt kan skapa nya kontakter och inspireras av andra 

människor (Skolverket, 2013). I och med utvecklingen av teknik vad gäller mobiltelefoner 

och surfplattor med applikationer kan man enkelt vara uppkopplad dygnet runt på sociala 

medier och uppdatera statusar världen över. En annan utveckling i de sociala medierna är att 

man hellre uppdaterar med bilder än text för att visa och berätta om hur sitt liv ser ut till 

exempel om träning, resor, inredning, kost och så vidare (Skolverket, 2013). Hälften av de 

som använder sociala medier flera gånger per dag känner sig stressade över att deras livsstil 

inte är tillräckligt hälsosam och kvinnor är mer stressade över detta än männen (Kaene & 

Graffman, 2013). Studien visade även att 81 % av alla 15 till 29 åringar har vänner som 

statusuppdaterar om mat och träning vilket 44 % av dessa uppgav att de blev stressade över. 

Det har även visats att sociala medier har en stor inverkan på de skönhetsideal och normer 

som finns i samhället idag (Anväg, 2014). Dessa skönhetsideal och normer har en stark 

påverkan på ungdomar och deras kroppsuppfattning (Anväg, 2014), i och med att ungdomar 

lär sig genom att observera och imitera vad dem ser på skärmen (Strassburger, Jordan & 

Donnerstein, 2010).   

 

Sociala medier har blivit en stor plattform där kvinnor letar fram bilder på hur de vill se ut, 

olika dieter och träningstips, vilket i sin tur har påverkat deras syn på deras kroppar och 

kroppsideal (Klein, 2013). Enligt Perloff (2014) finns det idag mindre forskning om vad 

media har för inverkan på män och deras syn på sina kroppar jämfört med kvinnor. I Dreyer 

& Janssons (2014) studie visade det sig att även mäns kroppsideal påverkas av sociala medier. 
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I en annan studie har man hittat en korrelation mellan konsumtion av media och mäns 

kroppsmissnöje samt användning av muskelstärkande tillskott (Perloff, 2014). 

 

Det manliga kroppsidealet anses vara en smal och muskulös kropp (Perloff, 2014) och 

kroppsidealet för kvinnor anses vara en smal, kurvig och fast kropp (Strandbu & Kvalem, 

2014). Unga kvinnor med låg utseendebaserad självkänsla som strävar efter ett smalt ideal 

och perfektion kommer vända sig till sociala medier i jakt efter uppmuntran och godkännande 

om deras fysiska och sociala attraktivitet för att komma undan ångesten som kan uppkomma 

(Perloff, 2014). Studien visar även att det finns olika individuella och sociala faktorer som 

kan påverka unga kvinnors kroppsbild negativt vilka kan vara; låg självkänsla, depression, 

strävan efter perfektion samt tunna och smala ideal. Peixoto Labres (2002) studie visar att det 

muskulösa kroppsidealet hos killar och upplevelse av kroppsmissnöje kan öka risken för att 

utveckla en ätstörning, användning av anabola steroider och icke testade kosttillskott för att 

kontrollera deras vikt och för att bygga muskler. Men om media främjar dessa typer av 

beteenden hos unga killar eller inte finns det lite forskning om (Peixoto Labres, 2002). 

 

Individer med ett tvångsmässigt beteende till träning får en ökad oro och ångest som 

konsekvens om dem inte tränar (Bamber, Cockerill, & Caroll 2000; Penas-Lledo et al., 2002), 

samt att de uppvisar ett missnöje över sin kropp (Solenberger, 2001; Brewerton, Stellefson, 

Hibbs, Hodges & Cochrane, 1995). Tvångsmässig träning är ett vanligt förekommande 

symtom hos personer med ätstörningar (Adkins & Keel 2005; Seigel & Hetta 2001). Det har 

visats att perfektionism är starkt korrelerat med ätstörningar och ett tvångsmässigt 

träningsbeteende (Meyer, Taranis, Goodwin & Haycraft, 2011). Perfektionism är ett 

personlighetsdrag som innebär en strävan att uppnå felfrihet, tron att perfektion leder till 

social acceptans, pressen att uppnå orealistiska ideal och att de är rädda för misstag (Keel & 

Forney, 2013). Studien visar även att perfektionism kan bidra till ett missnöje över sin egen 

kropp och kroppsmissnöje kan i sin tur vara en bidragande faktor till att utveckla ätstörningar. 

 

Personer som har en tvångsmässig upptagenhet av hälsofrämjande föda med strikta kostvanor, 

överdriven fixering av träning och låg kroppsvikt kan få benämningen ortorexi som är en typ 

av ätstörning (Nationalencyklopedin, 2014). Ortorexi är ingen medicinsk diagnos utan anses 

vara ett samhällsfenomen där man hela tiden strävar efter den perfekta kroppen som idag har 

blivit en trend på sociala medier, detta leder till krav på nyttiga livsmedel och en högre 

träningsdos för att dämpa ångest och känna att man duger. De som lider av ortorexi är rädda 
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att inte vara tillräckligt muskulösa eller ha en tillräckligt fast kropp (Lin & Grigorenko, 2014). 

Dessa författare menar att ”Ortorektiker tränar inte för att må bra, utan för att de mår dåligt av 

att inte träna” (s.16). 

 

Syftet med fysioterapi är bland annat att främja hälsa och förebygga ohälsa där fysisk aktivitet 

och rörelse är ett centralt begrepp (Broberg & Tyni-Lenné, 2009). En stor mängd träning 

behöver inte alltid vara något negativt så länge inte träningen påverkar det fysiska, psykiska 

eller sociala välmåendet negativt (Lin & Grigorenko, 2014). Denna studie vill belysa den 

eventuella påverkan från sociala medier på ungdomars träningsvanor och kroppsideal för att 

öka kunskapen inom ämnet hos vårdpersonal och allmänheten. Detta för att fysioterapeuter 

ska kunna jobba förebyggande med ungdomar genom att bland annat undervisa om ämnet i 

skolan. 
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SYFTE 

Att beskriva ungdomars uppfattningar och erfarenheter om det ökade flödet av träning och 

hälsa i sociala medier och hur de påverkas av det. 

METOD 

För att svara på syftet valdes en kvalitativ metodansats med fokusgruppintervjuer för 

insamling av data.  

Deltagare 

För att delta i studien krävdes det att deltagarna var 18-19 år. Denna åldersgrupp valdes på 

grund av att de fortfarande klassas som ungdomar men det behövs inget godkännande från 

deras föräldrar för att delta i studien, vilket underlättade studiens procedur. 

Fokusgruppintervjuerna bestod av två grupper där den ena gruppen bestod av tre tjejer och 

den andra av fyra killar. I gruppen med tjejer gick två av tre i samma klass och i gruppen med 

killar gick alla fyra i samma klass. Tre av de som anmält intresse att delta i studien valde 

senare att inte delta. Informanterna var alla 18 år och de gick både teoretiska och praktiska 

gymnasieprogram. Alla informanterna styrketränade på gym i varierande grad, en del av 

informanterna utövade även en lagidrott som de tränade flera gånger i veckan. 

 

Procedur 
Gymnasiechefen för en gymnasieskola i Norrbotten kontaktades via mejl för att få tillåtelse 

att utföra studien. Efter godkännande att genomföra studien, kontaktades en av skolans 

rektorer som rekommenderade oss att kontakta en idrottslärare. Idrottsläraren kontaktades via 

telefon där vi planerade in en dag som passade för oss att gå ut till olika klasser och informera 

om studien, detta för att öka intresset att delta. Vi informerade fem olika klasser om studien 

och delade ut en preliminär intresseanmälan (bilaga 1), till samtliga ungdomar. Tio ungdomar 

skrev under den preliminära intresseanmälan och dessa kontaktades via mejl för ytterligare 

information om studien (bilaga 2) samt tid och plats där intervjuerna skulle äga rum. Via 

skolan bokades en lokal för fokusgruppintervjuerna.  
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Datainsamling 
Insamling av data skedde genom fokusgruppintervjuer som spelades in via röstinspelning i en 

mobiltelefon. Insamlingsmetoden valdes för att beskriva ett fenomen genom att fånga upp 

ungdomarnas tankar, uppfattningar, erfarenheter och känslor kring det valda ämnet genom 

diskussioner i gruppen (Olsson & Sörensen, 2007). En fokusgruppintervju kan vara mer etiskt 

tilltalande än enskilda intervjuer i och med att det ger deltagarna en möjlighet att välja när de 

vill tala, om ämnet är känsligt (Raby, 2010). En annan fördel med att använda sig utav 

fokusgruppintervjuer är att man får fler dimensioner genom att samtala med andra i en grupp 

jämfört med enskilda intervjuer (Kitzinger, 1995). I och med att deltagarna är i grupp kan de 

influenseras av varandra och deras enskilda åsikter får större vikt (Dahlin Ivanhoff & 

Hultberg, 2006). De huvudämnen som diskuterades i fokusgruppintervjuerna ses nedan där 

även följdfrågor tillkom för att få en fördjupning om hur informanterna tänkte och kände 

kring ämnet eller frågan (Kvale & Brinkmann, 2014). Varje intervju var cirka 50 minuter 

lång. Intervjuerna hölls av en av författarna under båda intervjuerna, detta för att 

formuleringen av intervjufrågorna skulle vara lika i så stor utsträckning som möjligt och 

därmed öka trovärdigheten (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). 

 

Huvudämnena som diskuterades i fokusgruppintervjuerna var följande: 

• Vad har ni för träningsvanor? Vad och varför tränar ni? 

• Har sociala medier påverkat era träningsvanor, på vilket sätt i så fall? 

• Hur påverkar sociala medier kroppsidealet, på vilket sätt och hur påverkas ni av det? 

Dataanalys  

Efter intervjuerna skrevs en kort sammanfattning av intervjuernas innehåll för att lyfta fram 

det väsentliga som framgått. Därefter transkriberades intervjutexterna i ett gemensamt Google 

Drive dokument som endast vi författare har haft tillgång till under hela processen. Den 

transkriberade intervjutexten lästes igenom flera gånger av oss båda för att få en känsla av vad 

texten handlade om. I den transkriberade intervjutexten togs meningsbärande enheter ut som 

överensstämmde med studiens syfte, som sedan kondenserades för att göra materialet mer 

lättläst. När alla meningsbärande enheter var kondenserade kodades de, vilket resulterade i 89 

koder. Därefter analyserades och jämfördes koderna och delades in i sex mindre prelimnära 

kategorier. Dessa analyserades och jämfördes mot de transkriberade intervjuerna och efter 

långa diskussioner delades dessa tillslut in i två kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). 
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Tabell 1. Exempel på meningsbärande enheter, koder och kategorier. 

Meningsbärande enheter Koder Kategorier 

”Jag tror det alltid varit så men det 

har blivit mer, asså mer träning 

som en livstil nu än vad det var 

förut genom sociala medier då, alla 

taggar som varandra.” 

Mer om träning som 

livsstil på senaste tiden 

pga sociala medier och 

kroppsbilder i flödet 

Kroppsidealet - skapar 

både motivation och 

hets till träning 

”Ja så att den sidan du visar på din 

redigerade bild, vill försöka uppnå 

i verkligheten också  [...] ja precis, 

man vill framhäva sitt bästa jag 

alltid, så även utanför och liksom 

hålla den [fasaden].” 

 

Vill uppnå den perfekta 

bild man visar utåt på 

sociala medier i 

verkligheten. 

 

Jakten på 

perfektionism skapar 

problem och mer 

information krävs 

 

Etiska aspekter 
Enligt lag (2003:460 § 3 och 4) krävdes det att studien genomgick en intern etisk prövning 

inom institutionen för hälsovetenskap avdelningen för fysioterapi vid Luleå Tekniska 

Universitet och blev därefter godkänd att genomföra. Under studiens gång tog vi hänsyn till 

de fyra etiska grundprinciperna (Olsson & Sörensen, 2007). Det var frivilligt att delta i 

studien och deltagarna fick avbryta när som helst utan att ange orsak. Deltagarnas 

personuppgifter och materialet från intervjuerna hanterades konfidentiellt i låst utrymme och 

lösenordskyddade datorer, där det endast var vi som tog del av dem. Deltagarna i 

fokusgruppen uppmanades muntligt att det som sas i intervjuerna skulle stanna där och inte 

spridas vidare. Resultatet från intervjuerna kunde inte härledas till någon av deltagarna i och 

med att de inte namngavs i studien. Deltagarna kom inte till någon fysisk skada. 

Skolhälsovården kontaktades innan intervjuerna för att informera om vår studie i och med att 

ämnet kunde vara känsligt för vissa individer och därmed väcka negativa känslor. Detta 

gjordes för att förbereda skolhälsovården om att deltagarna i studien eventuellt kunde uppsöka 

dem efter intervjuerna. 

 

 



	  
10	  

RESULTAT  

Tabell 2. Översikt över kategorier. 
Kategorier 
 
Kroppsidealet- skapar både motivation och hets till träning 
 
 
Jakten på perfektionism skapar problem och mer information krävs 
 

 

Kroppsidealet - skapar både motivation och hets till träning  
Informanterna berättade att de använde sociala medier dagligen och att de ständigt var 

uppdaterade. Alla informanter uppgav att de i huvudsak följde vänner och olika typer av 

träningsprofiler på sociala medier. De upplevde att sociala medier har påverkat kroppsidealet 

som finns idag och att kroppsidealet har blivit tydligare i och med sociala medier, samt dess 

utveckling de senaste åren. 

 

”Sen märks det ju så tydligt också hur idealen är liksom då du får liksom så mycket konkreta 

bilder i flödet.” 

 

En del av informanterna upplevde att deras styrketräning hade blivit en hobby. Alla 

informanter berättade att de styrketränar för att det är kul, i förebyggande syfte för arbete eller 

annan idrott och för att se bra ut. Enligt informanterna var kroppsidealet för killar en tränad 

och muskulös kropp. Kroppsidealet för tjejer upplevdes ha ändrats på senaste tiden i och med 

sociala medier och ansågs nu vara en smal och tränad kropp med stor rumpa. Killarna ansåg 

att det var nedvärderande att bli kallad smal när man är kille, de berättade att det kunde 

jämföras med att kalla en tjej för tjock.    

 

”Ja exakt, det har ju blivit ett skällsord. För att säga att en kille är smal kan vara exakt 

likadant som att säga att en tjej är tjock, fast i dagens samhälle vi lever i så blir det ju, men 

om jag säger... men ska ju absolut inte göra det, men om jag säger att en tjej är tjock så blir 

det ju katastrof då blir det ju tredje världskriget, om en tjej säger fy fan vad smala ben du har, 

för en kille kan det vara en asså kniv rakt i hjärtat, men det vet inte dom.” 
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Enligt informanterna har träning som livsstil blivit ett nytt fenomen i och med sociala medier 

och att det kan vara en källa för inspiration till träning. Färre personer hade tränat om det inte 

vore för sociala medier och kravet att leva efter en viss livsstil enligt dem. De berättade även 

att de tror att många personer inte motiveras till att träna för att det är roligt, utan för att alla 

andra gör det och för att uppnå idealet som finns idag. Informanterna ansåg att kroppsidealet 

som påverkats av sociala medier inte är en tillräcklig motivationskälla för att träningen ska 

hålla i längden, de menar att den egna motivationen är viktigast och att man ska träna för att 

det är roligt. De upplevde att det är många som tror att styrketräning på gym är den enda 

träningsform som finns och att det därför kunde vara viktigt att få ett bredare perspektiv på 

vad det finns för olika träningsformer som kan vara roliga. Att hitta en träningsform som är 

rolig underlättar att bibehålla eller öka motivationen till att träna enligt dem. 

 

”Jag tror det alltid varit så men det har blivit mer, asså mer träning som en livstil nu än vad 

det var förut genom sociala medier då, alla taggar som varandra.” 

 

”Men jag tror som inte att det är hållbart heller att bara träna för att se bra ut, jag vet inte, 

jag tänker att det är svårt i längden att ha motivation om det bara är en sån anledning, att till 

flera timmar i veckan orka slita och liksom, om det bara är för att kunna se sig i spegeln, jag 

tror liksom för att orka motivera sig i längden, så måste det finnas ett annat mål, sen är det ju 

klart att ingen klagar om du känner att du har fått en bra kropp.” 

 

Informanterna upplevde inte att de själva blev stressade eller påverkade av sociala medier och 

behövde inte träna bara för att alla andra gjorde det. Trots detta så berättade några av dem att 

de inte skulle träna styrketräning om det inte vore för sociala medier, utan istället ha utövat 

någon lagidrott om sociala medier inte hade funnits. De upplevde att de nu med mer 

erfarenhet hade insikt i att det som publicerades på sociala medier inte alltid stämde överens 

med verkligheten och att de inte behövde träna bara för att andra publicerade på sociala 

medier att de gjorde det. De trodde att yngre blev mer påverkade av kroppsidealen på sociala 

medier eftersom de kanske inte har samma erfarenhet och insikt som dem. 

 

”Jag tror typ att just då man skaffade sociala medier, det var ju typ vid den tiden, då tror jag, 

då kände jag att jag blev påverkad så negativt och liksom mer jämförde mig själv [...] jag 

hade ett större behov av att nå ett ideal då, medan nu så kanske jag, det enda jag vill uppnå 



	  
12	  

med min kropp är liksom att jag ska fungera [...] och inte fokusera så mycket på det ytliga, 

men det är ju klart liksom man påverkas av idealen.” 

 

Däremot upplevde informanterna att vänners inlägg på sociala medier hade en stor inverkan 

på träningsvanorna. En av killarna berättade att han kunde känna sig deprimerad av att se sina 

vänner träna på sociala medier då han själv inte kunde på grund av exempelvis sjukdom. En 

annan kille beskrev att han kunde få ångest av att inte vara lika tränad som sina vänner efter 

ett uppehåll och var tvungen att börja om från början, vilket kunde ge honom en känsla av att 

inte vara tillräcklig. Ytterligare en kille beskrev hur han fick ångest och kände sig tvingad att 

gå till gymmet till en början. En annan berättade att han började träna för att han var less på 

att höra från vänner att han var smal. Trots det killarna berättat upplevde de ändå att det kunde 

vara positivt att jämföra sig med varandra eftersom de motiverades av varandras framgång. 

 

”Om jag skulle vara sjuk i två veckor och så ser jag mina kompisar på gymmet, då blir jag 

som lite deprimerad.” 

 

”Ja men det värsta som finns är ju, jag tränade hela, från hösten hela vintern och allting, så 

tyckte jag att jag var i en väldigt bra form men sen mot sommarn när jag började jobba, då 

gymmade jag inte på hela sommarn och då rasade allt… man åt ju 500 kalorier om dagen 

och man rasade ner i vikt och den ångesten var inte kul när man började om och gymma, för 

då hade man kompisar som hade fortsatt och gymma medans jag hade tappat allt och det, det 

är inte kul [...] Man kände sig väldigt meningslös.” 

 

Jakten på perfektionism skapar problem och mer information krävs 
Informanterna upplevde att strävan efter att vara perfekt har blivit tydligare i och med sociala 

medier då det möjliggör att dela med sig till andra av det man åstadkommit eller när man har 

gjort något speciellt. De berättade att de själva har vänner och bekanta som lägger upp 

kroppsbilder för att få uppmärksamhet. De upplevde att många har ett behov av att visa sin 

framgång, den perfekta livsstilen och det perfekta utseendet utåt på sociala medier. Dessa 

perfekta bilder ska sedan eftersträvas i verkligheten både av andra och av dem själva som 

lägger upp bilderna för att hålla sin fasad uppe. På grund av de perfekta bilderna som läggs 

upp på sociala medier ansåg informanterna att det är lätt att man jämför sig med bilderna och 

sina vänner. 
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”Det är ju som hon sa att det inte läggs upp några fula bilder, eller asså man lägger ju upp 

den bästa bilden, så då tror väl alla, eller om man är lite äldre kanske man inser att det 

kanske är photoshoppat och sådär, men ja vissa kanske tror att det är så här man ska se ut, 

och då följer dom som det.” 

 

”Ja så att den sidan du visar på din redigerade bild, vill försöka uppnå i verkligheten 

också  [...] ja precis, man vill framhäva sitt bästa jag alltid, så även utanför och liksom hålla 

den [fasaden].” 

 

Killarna åt kosttillskott dagligen för att de blivit inspirerade av olika träningsprofiler som de 

följde på sociala medier och för att på så sätt lättare uppnå kroppsidealet. Killarna som 

strävade efter att gå upp i vikt tyckte att kosttillskott var ett bra alternativ för att få i sig de 

extra kalorierna och dessutom gav dem en bra mental känsla. Eftersom killarna ville gå upp i 

vikt och bygga muskler kunde de få ångest om de inte fått i sig tillräckligt mycket kalorier. 

Killarna berättade att de spenderar mycket pengar på olika tillskott och restaurangbesök för 

att gå upp i vikt och behövde ibland låna pengar av sina vänner för att ha råd. Tillskott 

förekom inte bara hos de som styrketränar på gym enligt dem, även de som utövar olika 

idrotter tar olika former av tillskott för att bland annat öka prestationen. 

 

”Man blir ju lurad, alltså när... alltså när dom bästa [träningsprofilerna] som man följer på 

instagram typ lägger upp och säger vi tar det [kosttillskott], då vill man ju också ta det.” 

 

”Det är ju extremt lätta 500 kalorier du får i dig, det är ju dricka bara så är det klart! Sen om 

man vill gå upp i vikt så har man ju ätit mat och så dricker man en sån utöver det känns det ju 

som ännu bättre. Det är ju skitskönt psykiskt å dricka en sån där shake efter man har ätit för 

då tänker du, nu jäklar nu.” 

 

Informanterna blev ibland provocerade av det som lades upp på sociala medier eftersom det 

ibland kunde bli mer hetsigt än inspirerande med alla perfekta kroppsbilder. En av tjejerna 

reflekterade kring att de med ätstörningar lättare påverkas av kroppsidealen på sociala medier 

och att det ger en negativ påverkan i och med deras dåliga självbild. Samtidigt reflekterade 

några tjejer över att de med ätstörningar samtidigt kan motiveras till att ta tag i sin situation av 

andra på sociala medier som visar på hur de har blivit friska från sin sjukdom. 
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”Jag känner mest, jag är väldigt begränsad i hur jag kan träna, så om sådana som lägger 

upp för att inspirera och peppa, och jag kan bara känna att det blir för mycket att det blir, att 

det blir mer hetsigt och inte inspirerande, och då ger det ju som ingenting att följa något 

sånt.” 

 

”Ja absolut, jag vet dom jag känner [med ätstörningar], det är ändå sånna som är väldigt 

aktiva på olika nätverk och liksom, och om man kollar på vad dom följer så är det ju liksom 

väldigt tydliga ideal gällande träning och såhär kroppsfixering och har du då väldigt dålig 

liksom självbild så blir det ju liksom ännu jobbigare, du är ju liksom, det måste ju bli liksom 

att du jämför dig med den perfekta bilden du ser, din spegelbild liksom om sådär, det tycker 

jag absolut.” 

 

Informanterna berättade att de tyckte att det hade blivit vanligare med ätstörningar och 

träningshets i dagens samhälle. En del av informanterna kände personer i sin omgivning som 

har eller har haft någon form av ätstörning. Killarna berättade även att en del killar som tränar 

i gymmet har en skev kroppsuppfattning eftersom de till slut inte själva ser hur stora dem 

blivit, de menar att det blir som anorexia fast tvärtom. 

 

”Alltså jag tror asså att det är väldigt vanligt [med ätstörningar], jag tror att nästan alltså 

det flesta känner nån, jag kan nästan på rak arm säga flera, ändå nära och i min 

vänskapskrets som har [en ätstörning], utav liksom nån grad.” 

 

”Men sen har man ju som en annan bild av sig själv tror jag, vi har kompisar typ som tror att 

dom inte är så jättestora, men dom är det. [...] Dom ser inte hur stora dom egentligen är tror 

jag, dom vill bara bli ännu ännu större [...] Anorexia fast tvärtom, typ nästan. Ja lite så, att 

man tänker att man är för liten men man är egentligen… Man ser inte hur stor man är, det 

blir ingen skillnad då du kollar dig själv i spegeln.” 

 

På grund av att informanterna upplevde att ätstörningar och träningshets blivit vanligare 

tyckte de att de är i behov av mer information om när träning, mat och hälsa blir mer sjukligt 

än hälsosamt. Informanterna upplevde att det idag pratas mer om övervikt än om ätstörningar 

i skolan, en del hade aldrig hört talas om ortorexi tidigare och visste inte vad det innebar. Alla 

informanter ansåg vid förfrågan att det var en bra idé att fysioterapeuter kommer ut till skolan 
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och informerar om ämnet så att fler blir medvetna om detta och på så vis lättare kunna hjälpa 

personer i sin omgivning som drabbats av någon typ av ätstörning. 

”Det är ju bara å konstatera att liksom ätstörningar asså och liksom träningshets har ju blivit 

vanligare [...] sen så liksom att skolan ändå inte hänger med och informerar om det… liksom 

det, även om det kanske inte bara handlar om okunskap så hade det ju om man kunde få lite 

asså, så finnas bättre hjälp och liksom mer kunskap kring det om hur man hanterar det.” 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka ungdomars uppfattningar och erfarenheter om 

det ökade flödet av träning och hälsa i sociala medier och hur de påverkas av det. Analysen 

resulterade i två kategorier; ”Kroppsidealet - skapar både motivation och hets till träning” och 

”Jakten på perfektionism skapar problem och mer information krävs”. 

Kroppsidealet - skapar både motivation och hets till träning 

Ett framträdande resultat av studien var att samtliga informanter upplevde att sociala medier 

har påverkat kroppsidealet som finns idag och att kroppsidealet har blivit tydligare i och med 

sociala medier samt dess utveckling de senaste åren. Detta är i linje med Anväg (2014) som 

också visar att sociala medier har en stor inverkan på de skönhetsideal som finns i samhället 

idag. En annan studie visar på att sociala medier ger möjlighet för framförallt kvinnor att leta 

fram bilder på hur de ska se ut och annan typ av information som i sin tur påverkar synen på 

deras kroppar och kroppsideal (Klein, 2013). Det har även visat sig att mäns kroppsideal 

påverkas av sociala medier (Dreyer & Jansson, 2014). 

 

Kroppsidealet enligt informanterna var en tränad och muskulös kropp för killar och en smal 

och tränad kropp med stor rumpa för tjejer. I en studie av Strandbu och Kvalem (2014) 

framkom det att det kvinnliga kroppsidealet var en smal, kurvig, fit och hälsosam kropp. I en 

annan studie framkom det att det manliga kroppsidealet var mer varierat än det kvinnliga, 

idealet för män var en lång, smal, stark och muskulös kropp (Perloff, 2014). Killarna i denna 

studie upplevde att det var nedvärderande att bli kallad smal som kille, vilket motsäger det 

som framgår i Perloffs studie. 

 

Informanterna i denna studie tyckte att de i 14 till 15 års ålder blev mer påverkade av 

kroppsidealen på sociala medier än de själva som är äldre, eftersom de i 14 till 15 års ålder 

inte har samma erfarenhet och insikt som dem. Detta kan kopplas till Strassburger, Jordan & 

Donnerstein (2010) studie där de skriver att barn har olika förståelse av innehållet som visas i 

media beroende på vilken ålder de befinner sig i. Studien visar att yngre barn inte kan förstå 

övertygande innehåll på media och de kan därför vara mer känsliga för det som visas där 

(Strassburger et al., 2010). Resultatet från vår studie och Strassburger et al. indikerar på att 

förebyggande åtgärder bör sättas in i tidig ålder.   
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Informanterna i vår studie trodde att färre ungdomar hade tränat om det inte vore för sociala 

medier och kravet att leva efter en viss livsstil. Detta är positivt eftersom träning kan förbättra 

hälsan och det är något som fysioterapeuter förespråkar om, men samtidigt är det viktigt att se 

över motivet till varför ungdomar tränar. Informanterna upplevde inte att de själva blev 

stressade eller påverkade av sociala medier, trots detta berättade några av ungdomarna att de 

inte skulle träna om det inte vore för sociala medier och att de blev deprimerade av att se sina 

vänner träna på social medier. Detta tyder på att ungdomar påverkas av sociala medier vilket 

även Anvägs (2014) studie visar på. I Goodwin et al. (2014) och vår studie framgick det att 

vänner hade en större inverkan på killars träningsvanor. En av killarna upplevde ångest och en 

känsla av meningslöshet om han inte var lika vältränad som sina vänner. Dreyer och Janssons 

(2014) studie visar liknande resultat där männen fick en känsla av otillräcklighet och ångest 

om de inte var lika vältränade som dem på bilderna eller tränade i samma utsträckning som 

ansågs vara det optimala.  

 

Jakten på perfektionism skapar problem och mer information krävs 

Informanterna upplevde att strävan efter att vara perfekt har blivit tydligare i och med sociala 

medier. På grund av de perfekta bilderna som läggs upp på sociala medier ansåg 

informanterna att det är lätt att man jämför sig med bilderna och sina vänner. Perloff (2014) 

påstår att unga tjejer med låg självkänsla och en strävan av att vara perfekt söker efter 

godkännande genom att tvångsmässigt kolla igenom andras bilder och jämföra sig med 

personer som de anser är mindre attraktiva. Ungdomarna i vår studie blev ibland provocerade 

av det som lades upp på sociala medier eftersom det ibland kunde bli mer hetsigt än 

inspirerande med alla perfekta kroppsbilder. Kaene och Graffman (2013) visar på att hälften 

av de som använder sociala medier flera gånger per dag känner sig stressade över att deras 

livsstil inte är tillräckligt hälsosam och att kvinnor är mer stressade över detta än männen. 

Studien fann även att majoriteten av alla 15 till 29 åringar har vänner som statusuppdaterar 

om mat och träning, cirka hälften av dessa uppgav att de blev stressade av detta. 

 

Killarna i vår studie blev inspirerade av olika träningsprofiler på sociala medier till att ta olika 

kosttillskott för att få i sig de extra kalorierna och därmed lättare uppnå kroppsidealet. I en 

studie av Peixoto Labres (2014) visade det sig att killars muskulösa kroppsideal och ett 

missnöje över sin kropp kan öka risken för användning av anabola steroider och icke testade 

kosttillskott, samt risken att utveckla en ätstörning. Killarna i vår studie berättade att en del 
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killar som tränar i gymmet har en skev kroppsuppfattning eftersom de till slut inte själva ser 

hur stora dem blivit. Detta speglas även i McCreary, Hildebrandt, Heinberg, Boroughs och 

Thompsons (2007) studie där de kom fram till att ett beteende som är vanligt hos killar som 

strävar efter att vara muskulösa är att de känner ett behov av att ha mer muskler, även om de 

redan är mer muskulösa än många andra killar.  

 

Informanterna berättade att de tyckte att det hade blivit vanligare med ätstörningar och 

träningshets i dagens samhälle. I och med att användningen av sociala medier har blivit 

vanligare under de senaste åren, finns det nu en plattform där man hela tiden kan jämföra sig 

med andra som skildrar och förstärker det smala idealet (Mabe, Forney & Keel, 2014). Dessa 

författare fann även att användning av sociala medier kan upprätthålla upptagenheten av vikt, 

kroppsform och ångest som är välkända riskfaktorer för ätstörningsproblematik. Detta skulle 

kunna vara en anledning till att ungdomarna upplevde att det blivit vanligare med 

ätstörningar. Återkommande hos informanterna var begreppet perfekt och en strävan att 

uppnå det. Perfektionism som personlighetsdrag har visats kunna leda till utveckling av 

ätstörningar (Keel & Forney, 2013). En annan studie visar också på att höga nivåer av 

perfektionism är associerat med onormalt beteende kring mat hos båda könen (Bento et al., 

2010). Wade och Tiggemann (2013) föreslår att det kan vara av vikt att jobba mot 

perfektionism hos ungdomar för att förhindra att en utveckling av ätstörningar uppstår i 

denna målgrupp. 

I vår studies resultat framkom det att ungdomar är i behov av mer information om när träning 

och mat blir mer sjukligt än hälsosamt. Eftersom fysioterapeuter har stor kunskap inom detta 

ämne anser vi att det finns implikationer till att fysioterapeuter kan arbeta preventivt inom 

skolan mot fysisk och psykisk ohälsa. Om fysioterapeuter skulle finnas på plats på skolan 

kan det ge möjlighet för eleverna att komma och prata vid funderingar om träning och hälsa.     

Fysioterapeuter skulle kunna ha teorilektioner om träning och hälsa där man beskriver vikten 

av att balansera träning med återhämtning, mat och sömn, samt instruera i kroppsmedvetande 

träning. Förutom detta är det även av vikt att informera och diskutera den negativa inverkan 

som sociala medier kan ha på unga, samt att det som ses på sociala medier inte alltid är hela 

sanningen eller stämmer överens med verkligheten. 
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Metoddiskussion 

En kvalitativ metodansats med fokusgruppsintervjuer valdes för att kunna beskriva 

ungdomarnas uppfattningar, erfarenheter och känslor kring det ökade flödet av träning och 

hälsa i sociala medier (Olsson & Sörensen, 2007). Ämnet i studien valdes för att vi anser att 

det är aktuellt samt att det idag finns få studier som tar upp detta ämne, vad vi vet.   

Fördelen med fokusgruppintervjuer är att deltagarna själva får välja om de vill tala eller inte 

(Raby, 2010) och att det skapas mer dimensioner än i enskilda intervjuer (Kitzinger, 1995). I 

en av våra fokusgruppintervjuer kände inte alla informanterna varandra, vilket kan ha medfört 

att alla inte vågade framföra sina åsikter på samma sätt som de kanske hade gjort i en enskild 

intervju. I den andra gruppen där alla informanterna kände varandra upplevde vi att de kände 

en trygghet till att våga framföra sina åsikter och fick därmed en djupare diskussion, vilket 

påverkade resultatet positivt.   

 

I och med att det var första gången vi höll i en fokusgruppintervju kan det ha påverkat 

resultatet i studien. Kvale (2007) menar att det krävs flera år av träning innan man blir en 

skicklig fokusgruppintervjuare. Ingen pilotintervju gjordes på grund av tidsbrist och litet urval 

vilket kan ha påverkat resultatet i vår studie negativt, i och med att det har visats att det kan 

underlätta att göra en eller flera pilotintervjuer (Lantz, 2007). I intervjuerna märkte vi att vissa 

deltagare var mer passiva än andra, vilket gjorde att deras åsikter inte kom fram i alla frågor. 

Hade vi istället valt att använda oss av enskilda intervjuer hade alla deltagare lättare fått 

chansen att uttrycka sina åsikter i varje fråga, men eftersom vi var ute efter diskussioner kring 

det valda ämnet ansåg vi att fokusgrupper var mer lämpade till denna studie. 

 

Den preliminära intresseanmälan lämnades ut till alla ungdomar i de olika klasserna istället 

för att enbart dela ut till de intresserade, detta för att fler skulle våga delta och att behålla de 

intresserade så anonyma som möjligt. Vi märkte att det var svårt att hålla de intresserade helt 

anonyma eftersom det tog längre tid för dessa att fylla i intresseanmälan än de som kryssade i 

att de inte ville delta. 

 

Vi valde att inte blanda könen i fokusgruppintervjuerna för att kunna se eventuella skillnader 

mellan grupperna och jämföra dessa, samt att vi tänkte att informanterna mer avslappnat 

kunde diskutera om ämnet som tenderade till att vara känsligt. För att skapa en trygghet i 

fokusgruppintervjuerna valde vi att ha en avslappnad interaktion med deltagarna genom att 

även småprata om annat än själva huvudämnet, men utan att tappa fokus från det väsentliga. 
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Enligt Carter, Lubinsky och Domholdt (2011) är det viktigt att skapa en bekväm miljö för 

personerna som blir intervjuade genom att småprata om annat än det som är i fokus i 

intervjun.  

 

Något som kan ha påverkat resultatet var vår egen uppfattning och inställning till ämnet, 

vilket kan ha avspeglats i hur intervjufrågorna utformades och i vilken riktning diskussionen 

styrdes åt då följdfrågorna ibland blev ledande. Kvale (2007) menar att vid 

fokusgruppintervjuer blir det svårare för intervjuaren att ta kontroll och styra över riktningen i 

intervjun. Svensson och Starrin (1996) menar att kvalitativa intervjuer innebär en interaktion 

mellan intervjuare och intervjupersoner där man reagerar och påverkar varandra samt där 

intervjuaren är en medskapare till resultatet. Trots detta ska intervjuaren ändå ha syftet med 

studien i åtanke under intervjun och hålla deltagarna koncentrerade på ämnet (Svensson & 

Starrin, 1996). Vi försökte under intervjun att hålla oss intresserade och nyfikna för att 

stimulera informanterna att prata mer, men även vara neutrala till diskussionen som blev för 

att inte påverka informanterna att säga något bara för att göra oss nöjda. Men i och med att 

deltagarna var medvetna om att vi var fysioterapeutstudenter kan deras svar ändå ha 

påverkats. 

 

I fokusgruppintervjuer är det lätt att deltagarna pratar i mun på varandra vid intensiva 

diskussioner, vilket kan medföra en mer komplicerad transkribering av intervjutexterna 

(Kvale, 2007). Transkriberingen av den ena intervjugruppen upplevdes mer komplicerad 

eftersom det ibland var svårt att tyda vad informanterna menade då de ibland kunde prata i 

mun på varandra, vilket i sin tur kan ha påverkat resultatet. Analyseringen av data kan också 

ha påverkat resultatet eftersom vi använde oss av våra egna tolkningar och förståelser när vi 

kodade de kondenserade meningsbärande enheterna. 

 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan trovärdigheten i en kvalitativ studie stärkas på 

olika sätt vilket beskrivs i detta stycke. För att öka trovärdigheten av studiens resultat och få 

så många perspektiv av fenomenet som möjligt försökte vi få en stor spridning av deltagare, 

men på grund av det lilla urvalet som var intresserade till att delta i studien försvårades detta. 

Trovärdigheten av studiens resultat stärktes med en tabell (tabell 1) om hur analysering av 

data gick till, från transkribering av intervjuer till färdigställda kategorier. Genom 

diskussioner och en öppen dialog mellan oss författare och vår handledare under hela 

analysprocessen kunde trovärdigheten ökas. Syftet med att presentera citat från deltagarna i 
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resultatet var för att stärka att tolkningarna av innehållet var rimliga och därmed öka 

trovärdigheten ytterligare (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Hur väl vår studies resultat går att reproducera till andra situationer är svårt att säga på grund 

av att det är en kvalitativ studie, inga specifika mallar för utformningen av intervjuerna fanns i 

och med att intervjuaren anpassade sig efter gruppen och diskussionerna som ägde rum bland 

deltagarna (Kvale, 2007). Vi ser istället vår studies resultat som en inspiration till andra att 

forska vidare inom detta ämne och undersöka om resultatet går att appliceras till en större del 

av populationen. 

 

KONKLUSION 

Resultatet visar att ungdomarnas kroppsideal och träningsvanor både medvetet och omedvetet 

blev påverkade av sociala medier i både positiv och negativ riktning. Sociala medier är ett 

kraftfullt redskap som både kan bidra till hälsa och som vår studie visar vara en bidragande 

faktor till ohälsa. Resultatet visade även att ungdomarna var i behov av mer information 

gällande träning och hälsa, vilket kan vara en implikation för fysioterapeuter att finnas både i 

skolan och synas ute i sociala medier. Att fysioterapeuter är medvetna om att sociala medier 

kan ha en negativ inverkan på unga är av vikt eftersom det kan vara en bidragande faktor till 

ohälsa. Idag finns lite forskning inom detta ämne därför anser vi att mer forskning är befogat. 
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BILAGA 1 

Intresseanmälan 

 
□ Ja, jag är intresserad av att delta i studien 

□ Nej, jag är inte intresserad av att delta i studien 

□ Man   □ Kvinna 

 

Ålder: ____________________________________ 

Namn: ____________________________________ 

E-post: ____________________________________ 

Telefonnummer: _____________________________ 

Gymnasieprogram: ____________________________ 

 

Fysisk aktivitetsnivå (min/vecka) 

(idrott, promenader, gymträning eller dylikt) Välj en av alternativen. 

□                               □                 □                                □ 

0-59min/v            60-119min/v            120-149min/v           150min/v eller mer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILAGA 2 

Informationsbrev 

 
Vi är två fysioterapeutstudenter som läser vår sista termin vid Luleå Tekniska Universitet och 

ska nu skriva vårt examensarbete. Detta arbete kommer att handla om ungdomars erfarenhet 

och uppfattning om den “träningshets” som uppstått i sociala medier samt om hur detta 

påverkar deras träningsvanor och kroppsideal.   

 

Bakgrund och Syfte 

Det har visat sig att skönhetsideal och normer har en stor påverkan på ungdomar och deras 

kroppsideal. Många av de som använder sociala medier idag känner sig stressade över att dem 

inte är tillräckligt hälsosamma. Syftet med denna studie är att undersöka ungdomars syn på 

”träningshetsen” som har uppstått i sociala medier och hur de själva påverkas av det. Vi 

hoppas att resultatet av denna studie kan ge en bättre inblick av ämnet så att eventuella 

negativa konsekvenser kan förebyggas.    

 

Deltagande 

Att delta i studien är frivilligt, där du som deltagare kan avbryta när du vill utan att ange 

orsak. 

 

Hur studien kommer att gå till 

Efter du tagit del av denna information kommer vi att kontakta dig via mejl för att informera 

om tid och plats. Innan intervjun startar kommer du att få skriva på ett samtyckesformulär där 

du intygar om att du vill delta i studien. Vid intervjutillfället kommer du att intervjuas 

tillsammans med 2-4 andra ungdomar från skolan där ni tillsammans kommer att diskutera 

om ämnet utifrån frågor som vi kommer att ställa. Det som diskuteras under 

fokusgruppintervjun kommer att stanna där och kommer inte att spridas vidare. Vi beräknar 

att intervjun kommer att ta ca 30-60 minuter. Under intervjun kommer vi båda vara med, där 

en av oss kommer att leda intervjun medan den andra sitter i bakgrunden och antecknar. Hela 

intervjun kommer att ljudinspelas via en mobiltelefon. Inga förberedelser krävs inför 

intervjun. 

 



Hantering av data och sekretess 

Citat från intervjun kommer att finns med i resultatpresentationen men inget av dessa kommer 

kunna härledas till dig som person. De kontaktuppgifter vi får in kommer enbart vi ta del av. 

Vår handledare kommer också att ta del av intervjutexterna från intervjuerna men vet inte 

vem som sagt det. Informationen vi får in kommer att förvaras på två lösenordskyddade 

datorer, som sedan raderas då studien är färdigställd. 

 

Eventuella risker med att delta i studien 

Du som deltagare kommer inte att komma till skada, men i och med att ämnet kan vara 

känsligt för vissa individer kan det väcka negativa känslor. 

 

Hur du får tag på studiens resultat 

All data som vi samlat in från denna studie kommer att sammanfattas i en kandidatuppsats 

från Luleå Tekniska Universitet. Studien kommer att publiceras och finnas tillgänglig via 

Luleå Tekniska Universitets hemsida. 

http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html?advanced=true&showAdvanced=true  

 

Kontaktuppgifter 

Vid frågor eller funderingar om studien får du gärna kontakta oss eller vår handledare.  

 

Malin Fredriksson 

E-post: malfer-2@student.ltu.se 

Tel: 073-081 84 05 

 

Emelie Åhman 

E-post: ememan-2@student.ltu.se 

Tel: 076-801 63 84 

 

Kurs: S0090H 

Fysioterapi: Examensarbete 

Handledare: Stina Rutberg, universitetslektor 

E-post: stina.rutberg@ltu.se 

Avdelning för hälsa och rehabilitering Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå 

Tel: 0920 - 49 10 00 



Samtyckesformulär 
Förfrågan om medverkan som intervjuperson i Malin Fredriksson och Emelie Åhmans 

examensarbete inom fysioterapi vid Luleå Tekniska Universitet. 

 

Härmed godkänner jag att delta i studien. 

Namnteckning: _____________________________________________ 

Namnförtydligande:__________________________________________ 

Datum: ____________________________________________________ 

 

 


