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Relationen mellan sändare och 

mottagare på Facebook 

En studie med fokus på inlägg kring träning och hälsa 

 

Sammanfattning 

Träning och hälsa har under senare år fått ett allt starkare fotfäste på sociala 

medier, inte minst på sociala plattformar såsom Facebook och Instagram. 

Det blir allt vanligare att man efter, till exempel, en löparrunda eller ett 

gympass väljer att dela med sig av sin träningserfarenhet på dessa 

plattformar i form av bilder, text och data från olika träningsapplikationer.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka förhållandet mellan sändare och 

mottagare av träningsrelaterade statusuppdateringar på Facebook, i 

synnerhet när det gäller de båda parternas olika tolkningar av 

statusuppdateringen. För att undersöka detta genomfördes dels en 

enkätundersökning, dels en kvalitativ gruppstudie. Gruppstudien gick ut på 

att låta en mindre grupp använda det sociala nätverket Facebook som forum 

för att posta träningsrelaterade inlägg samt reflektera över de andra 

deltagarnas inlägg. 

 

Resultaten visar att det finns en tydlig skillnad mellan hur träningsrelaterade 

statusuppdateringar mottas i det allmänna flödet gentemot i en sluten grupp 

på Facebook. Vilken typ av data träningsrelaterade inlägg innehåller visade 

sig också ha en betydande roll för hur de mottas. Om ett inlägg endast 

innehåller text är det större sannolikhet att reaktionerna blir negativa i 

jämförelse med om det innehåller en bild. Innehåller ett inlägg både bild och 

text som kompletterar varandra ökar också sannolikheten för positiva 

reaktioner. Den mest bidragande faktorn till att träningsrelaterade 

statusuppdateringar ska tolkas lika mellan sändare och mottagare är att 

dessa parter känner varandra på ett djupare plan än bekanta. I annat fall 

behövs mer information ges från sändaren för att mottagaren ska göra en 

likvärdig tolkning.  



 

 

The relation between sender and 

receiver on Facebook 

A study with focus on posts about fitness and health 

 

Abstract 

In recent years, fitness and health has become more prevalent in social 

media, especially on social platforms such as Facebook and Instagram. It is 

getting more common to share your fitness experiences on these platforms 

after, for example, a run or a visit to the gym with the help of images, text 

and data from various applications. 

 

The aim of this study is to investigate the relationship between sender and 

receiver of fitness related status updates on Facebook, and how the two 

parties interpret the status updates differently. To investigate this a survey 

was used, as well as a qualitative group study. The group study was 

conducted by letting a small group use the social network Facebook as a 

forum for posting fitness related posts as well as reflecting over the other 

participants‘ posts. 

 

The results show that there is a distinct difference between how fitness 

related status updates are received in the public feed as opposed to in a 

closed group on Facebook. What kind of data fitness related updates 

contains was also a deciding factor in what kind of manner they are 

received. If a post only contains text there is a higher probability that the 

reactions to it are negative in comparison to if a post contains an image. The 

probability of a post accumulating positive responses is also increased if a 

post contains both an image and text that complement each other. The 

largest contributing factor in making both sender and receiver interpreting 

fitness related status updates similarly is that they know each other as more 

than acquaintances. If that is not the case, more information needs to be 

given by the sender to enable the receiver to make an equivalent 

interpretation. 
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1. Inledning 

Träning och hälsa har under senare år fått ett allt starkare fotfäste på sociala medier, inte minst 

på sociala plattformar såsom Facebook och Instagram. Det blir allt vanligare att man efter, till 

exempel, en löparrunda eller ett gympass väljer att dela med sig av sin träningserfarenhet på 

dessa plattformar i form av bilder, text och data från olika träningsapplikationer (Stragier & 

Mechant, 2013).  

1.1 Bakgrund 

Det har tidigare gjorts studier på varför unga människor känner behov av att ta del av samt 

dela med sig av information på sociala medier. Detta behov har blivit en vana i dagens 

samhälle och att inte ha tillgång till informationen kan resultera i en stressfaktor för många 

unga (Dearman et al., 2008). Som nämndes i inledningen är träning och hälsa ett aktuellt 

ämne och allt fler väljer att uppdatera sina flöden med träningsinnehåll. Vissa menar att det 

till och med blivit lite av en hets kring ämnet (Teodoro & Naaman, 2013).  

 

I online health communities kan medlemmar få motivation av varandra och känna ansvar för 

att upprätthålla träningen genom att berätta om sina mål för andra medlemmar. I en tidigare 

studie ansåg till exempel en av de intervjuade personerna att man inte fick stöd när man 

postade hälso-/träningsrelaterade inlägg i nyhetsflödet på Facebook, utan att man mest fick 

sarkastiska kommentarer. De intervjuade personerna fick däremot positiv respons och ökad 

motivation av att posta liknande inlägg i dedikerade hälsogrupper (Newman et al., 2011). 

 

Mot denna bakgrund ansågs det vara intressant att i detta examensarbete kombinera dessa 

aktuella ämnen—sociala medier och träning. 

1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att undersöka vilka förväntningar användare av sociala medier, i detta 

fall Facebook, har när de delar med sig av sina träningserfarenheter och jämföra det med 

mottagarnas reaktion på informationen. Går de hand i hand eller stämmer sändarens 

förväntningar inte alls överens med mottagarens, och vad beror detta på i så fall? Rapportens 

resultat kan vara av intresse för exempelvis applikationtillverkare eftersom de genom denna 

studie kan ta del av sådant som mottagarna anser vara motiverande respektive irriterande. 

Resultatet kan användas som grund när applikationtillverkare utformar sina applikationer 

(som kan kopplas till Facebook eller liknande sociala medier). 

1.3 Avgränsningar 

Examensarbetet är avgränsat till att studera uppdateringar i en sluten grupp på Facebook. 

Detta för att få bäst resultat eftersom risken finns att det är för få som uppdaterar 

träningsrelaterat innehåll i det generella nyhetsflödet under arbetets undersökningsfas. Således 
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kunde det kontrolleras att deltagarna faktiskt blev utsatta för dessa typer av uppdateringar och 

därmed kunna dra slutsatser utifrån förutsättningarna. Undersökningsfasen pågick i 16 dagar. 

 

Facebook valdes som plattform för undersökningen eftersomanvändningen av Facebook bland 

arbetets målgrupp är väl utbredd—95 procent av svenskar i åldersgruppen 16-25 år använder 

Facebook (Nilsson, 2014).Dessutom är det ett socialt medie båda författarna använder och har 

goda kunskaper om.  

 

Den målgrupp som studien fokuserar på är människor bosatta i Stockholm mellan 18-25 år. 

Deltagarna i gruppstudien var civilingenjörsstudenter i medieteknik som gick kursen 

Programintegrerande kurs i medieteknik på KTH. 

1.4 Hypotes 

Med Epsteins studie och egna erfarenheter som bakgrund kan vi se att statusuppdateringar i 

många fall tolkas olika av sändare och mottagare, där uppdateringar som sändaren förväntar 

sig få positiva reaktioner av i själva verket mottas negativt (Epstein et al., 2015). Det finns 

självklart även fall där mottagarens reaktioner stämmer överens med sändarens, vilket leder 

oss till problemformuleringen. 

1.5 Problemformulering 

Frågan rapporten vill besvara är: 

 

Vilka faktorer påverkar huruvida träningsrelaterade inlägg på Facebook tolkas lika, 

alternativt olika av sändare och mottagare? 

 

Denna fråga sökes svar på genom besvarandet av följande specifika delfrågor: 

● Vad är det som triggar sändaren att lägga ut träningsrelaterade uppdateringar på 

Facebook? 

● Vilken information från sändaren påverkar mottagaren mest utifrån ett positivt, respektive 

negativt perspektiv? 

● Är det någon skillnad på reaktioner från mottagare som själv tränar, respektive inte 

tränar? 
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2. Teorier 

Här går vi igenom tidigare forskning och teorier rörande ämnet och förklarar begrepp som 

är centrala för studien. 

2.1 Tidigare forskning 

Det har tidigare gjorts studier på varför unga människor känner behov av att ta del av samt 

dela med sig av information på sociala medier . En sådan undersökning gjordes vid 

Washingtons universitet år 2014  där det centrala i studien var att undersöka hur och varför 

Twitter-användare delade med sig av information med sina följare. I deras rapport listar de 

några tänkbara orsaker till uppdateringar på sociala nätverk generellt (alltså inte enbart på 

Twitter), vilka är: 

● Efterfrågan av information. 

● Önskan efter känslomässigt stöd. 

● Sökande efter motivation eller ansvarsskyldighet. 

● Motivera eller informera sina mottagare. 

● Skapa intryck och identitet. 

(Epstein et al., 2015). 

 

Efterfrågan av information: För att erhålla någon form av information från sin publik 

(mottagare). Det kan t.ex. vara rekommendationer, råd till förbättringar eller tips på nya saker. 

(ibid.). 

 

Önskan efter känslomässigt stöd: För att erhålla stöd, dels från familj och vänner men även 

mottagare med liknande erfarenheter. (ibid.). 

 

Sökande efter motivation eller ansvarsskyldighet: För att erhålla motivation och 

ansvarsskyldighet genom att offentliggöra förpliktelser (löften) för sin publik. Genom att delta 

och samarbeta i en gemensam aktivitet kan det leda till att man känner mer ansvar att utföra 

uppgiften. En del människor väljer att dela med sig av sina planer och mål på sociala 

plattformar för att skapa upp en förpliktelsemekanism som hjälper till att hålla motivationen 

uppe för att fortsätta vara aktiv och uppnå sina mål. (ibid.). 

 

Motivera eller informera sin publik: Vissa människor strävar efter att motivera och informera 

sin publik genom att dela med sig av egna erfarenheter. En del delar också resultat av 

aktiviteter och mål, såsom att äta nyttigt eller att träna, för att motivera andra att göra 

detsamma. På plattformar där man kan dela sin positionering kan detta användas till att 

rekommendera platser man hittat eller för att komma överens om var man t.ex. kan möta upp 

sin kompis. (ibid.). 
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Skapa intryck och identitet: Människor delar även sina erfarenheter för att visa/förstärka sin 

identitet. Uppdateringar om en löprunda eller träningspass indikerar på att sändaren är en 

aktiv person, uppdateringar om musik indikerar om sändarens musiksmak. (ibid.). 

 

Även om det finns positiva aspekter med att människor idag kan offentliggöra det mesta av 

sina erfarenheter finns det också negativa sidor. År 2008 utfördes en studie som granskade hur 

människor påverkas av de oändliga möjligheterna att dela med sig av och ta del av andras 

information. Resultatet av studien visar att informationsbegäret blivit en sådan inbiten vana i 

dagens samhälle att saknaden av denna tillgång resulterar i en stressfaktor för många 

(Dearman et al., 2008). När man talar om träningsrelaterade uppdateringar på sociala flöden 

menar vissa att det blivit lite av en hets kring ämnet (Teodoro & Naaman, 2013).  

2.2 Uppdateringens sex faser 

Innan man delat information på ett socialt nätverk genomgår den sex faser vilka är: 

● Datadomän - vilken typ av data, genre, ska samlas och delas? T.ex. genre fysisk aktivitet. 

● Förberedning - i vilket format ska datan visas? T.ex. bild, text, länkformat etc.  

● Trigger - vad är det som föranleder delningen och vilket syfte har den? 

● Livslängd - hur länge är datan synlig? 

● Innehåll - vad är det som mottagaren ska se? 

● Publik - vem är mottagaren? 

(Epstein et al., 2015) 

2.3 Facebookgrupper kan hjälpa att förbättra den fysiska hälsan 

I en studie som utfördes år 2012 diskuteras huruvida en social plattform som Facebook kan 

hjälpa att förbättra den fysiska hälsan bland ungdomar. Det lyfts fram att Facebook, bland 

andra sociala nätverk, har ett antal användbara funktioner som kan förbättra de sociala 

stödinsatserna, till exempel genom att användare enkelt kan dela personlig information som 

sammanställs och visas för andra användare i realtid. Studien pågick i 12 veckor och gick ut 

på att deltagarna fick tillgång till hemsidan INSHAPE (Internet Support for Healthy 

Associations Promoting Exercise). INSHAPE tillhandahåller pedagogisk information 

relaterad till fysisk aktivitet och en ―personlig sida‖ där deltagarna kan sätta upp mål, följa 

sina dagliga fysiska aktiviteter samt se ett diagram som visar deras framsteg i förhållande till 

de egna målen och även nationella rekommendationer för fysisk aktivitet. Deltagarna fick 

även ansluta sig till en Facebookgrupp där målet var att uppmuntra och inspirera de övriga 

deltagarna, samt självklart även själv bli uppmuntrad/inspirerad, till en förbättrad fysisk hälsa. 

Resultatet av undersökningen visade dock ingen ökning när det gäller socialt stöd eller fysisk 

aktivitet. Däremot var deltagarna väldigt nöjda med att använda Facebookgruppen som ett 

kommunikationsmedel och de såg stora möjligheter för att denna typ av interaktion kan hjälpa 
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att engagera ungdomar till att förbättra den fysiska hälsan. Det tas även upp att styrkan på 

vänskapsband har betydelse för hur väl utbytandet av social support fungerar, samt hur stark 

verkan den har (Cavallo et al., 2012). 

2.4 Skillnad mellan vänner och Facebookvänner 

2.4.1 Dunbars tal — Antal sociala vänskapsband en människa kan ha 

Enligt studier utförda av Robin Dunbar kan människor endast ha cirka 150 betydelsefulla 

förhållanden på en och samma gång — detta kallas för Dunbars tal (Krotoski, 2010). Det är 

då stabila sociala vänskapsband det handlar om; förhållanden med personer som man till 

exempel vet vad de jobbar med, som man har någon slags historia med, inte bara känner igen 

och hälsar på.  

 

De ―vänner‖ utöver de närmaste ~150 är, enligt Dunbar, personer vi inte har lika nära band 

med; dessa förhållanden har inte samma djup och förpliktelse som förhållanden med nära 

vänner (npr, 2011). De ―vänner‖ på sociala medier såsom Facebook utöver de 150 nära 

vännerna är alltså bara bekanta eller folk vi känner igen som vi inte nödvändigtvis känner 

någon förpliktelse gentemot (Knight, 2012). 

2.4.2 Antal genomsnittliga Facebookvänner 

Facebookanvändare hade i genomsnitt 190 Facebookvänner enligt en studie utförd år 2011 

världen över. I USA var genomsnittet 214 vänner. Det högre genomsnittliga antalet vänner i 

USA kan enligt författarna bero på att Facebook användes i större utsträckning där än i andra 

länder när studien utfördes (Ugander et al., 2011). Andra studier utförda på universitet fann att 

deltagarna i genomsnitt hade 246 (Walther et al., 2008) respektive 272 vänner (Vanden 

Boogart, 2006). 

2.5 Begrepp 

2.5.1 Sociala medier 

―Sociala medier förser folk med ett sätt att dela idéer, innehåll, tankar och relationer online. 

Sociala medier skiljer sig från så kallad ‗mainstream-media‘ på så vis att vem som helst kan 

skapa, kommentera, och lägga till innehåll på sociala medier‖ (Scott, 2010, s. 38). Exempel på 

sociala medier är Facebook, Twitter, Instagram och Google+.  

2.5.2 Facebook 

Facebook grundades år 2004 och är en social nätverkstjänst där användare blir medlemmar 

genom att skapa individuella konton som blir till en personlig profil. Grundidén med tjänsten 

var att lättare kunna hålla kontakten med familj och vänner. Via sin profil kan man lägga upp 

meddelanden, även kallat statusuppdateringar. Man kan även publicera bilder, videor, gå med 

i intressegrupper, skapa event samt redigera och anpassa sin profil utifrån egna preferenser. 

Det man publicerar på Facebook kan ses av ens vänner. Vänner på Facebook kan alltså ta del 
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varandras profiler och därmed kan de kommunicera sinsemellan. Användare får även upp sina 

vänners statusuppdateringar och annan information om vad vännen sysslar med. Innan man 

blir vän med en användare måste en av parterna skicka en så kallad vänförfrågan till den 

andra som antingen accepterar förfrågan eller inte.  

2.5.3 Statusuppdatering 

En användares profil kallas även vägg som kan ses som en digital anslagstavla. Det är på 

denna vägg man delar med sig av olika typer av information, text, bild, länkar (se ovanstående 

stycke). Ett sådant meddelande kallas för statusuppdatering. Statusuppdateringar från ens 

vänner, och de man ―följer‖, blir synliga på Facebooks förstasida i det så kallade Nyhetsflödet 

som uppdateras kontinuerligt Under statusuppdateringen finns ett kommentarsfält som gör det 

möjligt att kommentera inlägget. Det finns även en gilla-knapp som fungerar som en intyg att 

man tycker om inlägget eller finner det särskilt intressant. Man kan alltså säga att 

statusuppdateringar är ett öppet kommunikationsmedel som man delar med sina 

Facebookvänner. Det finns dock möjligheter att justera hur publika man vill att ens 

statusuppdateringar ska vara. 

2.5.4 Träningsrelaterade statusuppdateringar 

Statusuppdateringar där sändaren refererar till en fysisk aktivitet som denne har utfört, utför 

eller ska utföra. Ett exempel på en träningsrelaterad statusuppdatering är en statusuppdatering 

där sändaren berättar om sitt senaste löppass. 



7 

 

3. Metoder 

I detta avsnitt tas de metoder som använts under arbetets gång upp. Hur enkäterna som 

användes utformades, vilka som svarade på dem och vilket syfte de olika enkäternas hade, gås 

igenom. Hur gruppstudien utfördes och hur de kategorier som användes för att kategorisera 

syftet med de olika inläggen togs fram tas sedan upp. Mer information om gruppstudiens 

deltagare tas också upp i detta avsnitt. 

 

För att besvara arbetets problemformulering valdes följande metoder:  

 

● Litteratursökning. Genom att läsa på om de studier som redan gjorts om ämnet fick 

arbetet en stabil grund att utgå ifrån. I den inledande litteratursökningen användes 

nyckelord som ‖social network‖, ‖excercise‖, ‖motivation‖, ‖posting‖, främst på Google 

Scholar. Utifrån resultaten från nyckelordssökningarna letade vi vidare genom att söka 

efter artiklar som de texter vi hittat refererade till. Efter det sökte vi vidare efter artiklar 

som hade citerat de texter vi hittat vid det laget. Till sist letade vi efter relevanta artiklar 

som förlagen till de redan hittade texterna ansåg vara relaterade.  

Under arbetets gång söktes nya artiklar upp vid behov genom liknande tillvägagångssätt 

som den inledande litteratursökningen, men främst genom nyckelordssökning. 

● Enkätundersökning. Enkäter användes dels för ta reda på grundläggande information 

om deltagarna i gruppstudien, dels för att få en mer generell bild av hur andra personer i 

målgruppen resonerade kring arbetets ämne. Utöver deltagarna i gruppstudien var målet 

att generera över 50 svar för att få tillräckligt med insamlad data. 

● Gruppstudie. En studie som genererade kvalitativ information om vilka sorters 

statusuppdateringar som påverkade mest, och på vilket sett de påverkade. Dessutom gav 

den data om hur statusuppdateringarnas sändningssyfte och sändarnas förväntningar 

skiljde sig från mottagarnas tolkningar, detta i samband med vilken slags data inläggen 

innehöll. 

3.1 Enkäter 

Tre enkäter användes under studiens gång.  

En enkät som gav information om ifall de som svarade delgett och mottagit träningsrelaterade 

statusuppdateringar på senaste tiden, vilken slags data inläggen innehöll, varför de postade 

inläggen, hur de trodde de egna inläggen blev mottagna av andra, vad de tyckte om andras 

inlägg, vilken slags data de föredrog att se samt hur ofta de själva tränar. 

 

Under gruppstudien användes två små enkäter som studiedeltagarna skulle fylla i varje gång 

de postade ett träningsrelaterat inlägg i Facebookgruppen, respektive när de reflekterade över 

en annan persons inlägg. Utifrån de enkäterna erhölls information om triggern till postandet 

av inlägget, varför den specifika data valdes, hur de trodde att inlägget skulle mottagas av 
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andra, vilken reaktion de hade på andras inlägg och om de tyckte om den data som inlägget 

innehöll.  

3.1.1 Respondenter 

För att lättast nå ut till så många som möjligt med den inledande enkäten distribuerades den 

via Facebook. Då enkäten hade skapats med hjälp av Google Forms gick det att på ett enkelt 

och smidigt sätt lägga upp dess länk i ett Facebookevent och därefter bjuda in personer som 

uppfyllde kraven för studiens målgrupp.  

Utöver detta fick även en grupp studenter som deltog i kursen ―Programintegrerande kurs i 

medieteknik‖ vid KTH att svara på enkäten. Det var även dessa studenter som deltog i 

gruppstudien. Totalt var det 62 som svarade på enkäten. 

 

Under arbetet användes, som beskrivet ovan, även två kortare enkäter som enbart ingick i 

gruppstudien och som skulle besvaras i samband med upplagt inlägg samt för att reflektera 

kring andras. Dessa två enkäter svarade endast de medverkande deltagarna i gruppstudien på. 

3.1.2 Utformning 

Enkäten som distribuerades via Facebook innehöll dels frågor med förbestämda 

flervalsalternativ, för att lättare kunna kategorisera och jämföra svaren, dels öppna frågor för 

att låta respondenterna kommentera och förklara på en lite djupare nivå. Deltagarna i enkäten 

fick vara anonyma, dels på grund av att det inte har någon relevans i rapporten att veta 

respondenternas identitet, dels på grund av att deltagarna känner en större trygghet genom att 

vara anonyma. Anonymiteten innebär nämligen att de inte kan bli belastade för sina svar 

senare (Cohen et. al 2000). 

 

För att eliminera risken för missförstånd samt vikten av att deltagarna verkligen förstår vad 

som menas med frågorna testades enkäterna av en testgrupp, bestående av andra studenter 

inom samma disciplin, innan användning i enlighet med vad Robinson (2002) skriver. Detta 

även för att på bästa sätt få ut den information som behövdes från enkäterna. Enkäterna 

skapades enligt Robinsons checklista för att undvika problem med formuleringen av frågorna. 
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3.2 Gruppstudie 

Den andra delen av undersökningen bestod av en gruppstudie där deltagarna var 

medieteknikstudenter som gick kursen Programintegrerande kurs i medieteknik på KTH. 

Gruppstudien pågick under två veckor och sammanlagt var det 8 deltagare varav hälften killar 

och hälften tjejer. Gruppdeltagarna fick gå med i en sluten Facebookgrupp som var skapad för 

studien. Därefter fick de instruktioner att lägga upp minst 3 inlägg/vecka och reflektera över 

minst 5 av de andra deltagarnas inlägg/vecka i två veckor. 

 

Inläggen skulle vara träningsrelaterade, till exempel i form av bilder, text, distansredogörelse, 

kartor, data från träningsappar etc. och läggas upp i samband med utförandet. I samband med 

postandet av inläggen fick de beskriva vilka förväntningar de hade och varför de valde att ha 

med just den data som förekom i inlägget.  

Svaren på frågan: ―Varför postade du denna statusuppdatering?‖ placeras i uppsatsen under 

olika kategorier som symboliserar olika anledningar till varför man väljer att lägga upp 

träningsrelaterade uppdateringar. När kategorierna skapades var utgångspunkten de tänkbara 

orsakerna till uppdateringar på sociala nätverk som tas upp i studien ―From ―nobody cares‖ to 

―way to go!‖: A Design Framework for Social Sharing in Personal Informatics‖ (Epstein et al. 

2015), som står beskrivna under rubriken Teorier. Nedan följer kategorierna: 

 

● Peppa/inspirera de andra. 

● Underhålla de andra. 

● Förhäva sig 

● Visa något nytt. 

● Behövde för studiens skull. 

● Övrigt. 

 

I reflektionerna skulle deltagarna beskriva hur de mottog de andras inlägg, och därav ge 

information om hur de tolkade inläggen för att kunna jämföras med sändarens förväntningar. 

 

Den första veckan lades 17 inlägg upp i gruppen och den andra veckan 14 stycken. Det var 

liknande resultat vid reflektionerna, 36 stycken under den första veckan och 22 den andra. 

Detta innebär att vi inte fick det antalet inlägg och reflektioner vi hade hoppats på, och valde 

därför att förlänga studien med ett par dagar. Totalt blev det 40 inlägg 83 reflektioner. 
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3.2.1 Deltagarna 

Tabell 1 visar en överblick på vilka personer som deltog i gruppstudien. Varje deltagare fick 

en färg för att lättare kunna återkoppla inläggen till deltagarna i avsnittet för Resultat samt i 

bilaga 6. Vilken färg respektive deltagare har står med i tabellen nedan.  

 

Tabell 1: Överblick på vilka personer som deltog i gruppstudien. 

 

Deltagare Kön Egna 

träningstillfällen/vecka 

Delat inlägg 

senaste 

månaden 

(innan 

studien) 

Sett inlägg 

senaste 

månaden 

(innan studien) 

Färg 

A Man 3-4 Nej Nej Röd 

B Kvinna 3-4 Ja Ja Blå 

C Man 5-6 Nej Ja Gul 

D Kvinna 0 Nej Nej Grön 

E Man 3-4 Nej Nej Magenta 

F Man 3-4 Nej Ja Turkos 

G Kvinna 3-4 Nej Ja Lila 

H Kvinna 5-6 Nej Ja Brun 
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4. Resultat 

Utifrån studiens frågeställning har det här valts att presentera ett urval av de resultat som 

genererades från enkäterna och gruppstudien. Resultaten som presenteras här är alltså de 

mest relevanta och intressanta svaren för studien. Resultaten på övriga frågor kan hittas i 

avsnittet för Bilagor. För att undvika förvillelse vid korrigering har stavfel i citat från 

enkätsvaren ej rättats till. 

4.1 Allmän enkät 

Här presenteras de resultat som genererades från enkäten som utfördes på 56 personer.  

 

Av respondenterna var det endast 6 stycken som någon gång under den senaste månaden lagt 

upp träningsrelaterade inlägg. De allra flesta svarade att inläggen innehöll bilder och text. Fler 

än hälften av respondenterna ansåg att deras inlägg mottagits positivt. Det var ingen som 

ansåg att inläggen mottagits negativt.  

 

Enkätkommentarer 1. Följande kommentarer gavs på frågan: ―Varför delade du med dig av 

din träning på sociala medier?‖: 

 

För att få uppmärksamhet antar jag. Lite bekräftelse. 

 

Det var årets första cykeltur. Andra gånger var jag stolt över en rundas tid 

eller längd. 

 

Skryt, följer/följs av många andra som pysslar med träning 

 

Kanske inte räknas som träning, det var en bild från gymmet i alla fall på 

"Rocka Sockorna"-dagen, kände att jag hade en anledning att posta då. 

Fast jag skulle ljuga om jag sa att jag inte samtidigt ville skryta lite om att 

jag var på gymmet också ¯\_(ツ)_/¯ 

 

Tycker om att lägga upp bilder och kunna kolla tillbaka på vad jag gjorde 

när jag blir äldre. Kul att kunna jämföra resultat av träningen ocksåv:) 

 

Tog en rolig bild i samband och ville dela min glädje. Inget om hur länge 

eller vad jag tränade 
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Figur 1. Respondenternas reaktion på deras vänners träningsrelaterade inlägg som de stött på 

i sitt flöde. 

 

 
Figur 2. Respondenternas reaktion i förhållande till hur ofta de själva tränar. Antal 

träningstillfällen är uttryckt i x gånger/vecka.  

 

Histogrammet i figur 1 visar respondenternas reaktion på deras vänners träningsrelaterade 

inlägg som de stött på i sitt flöde. 22,5% (19,6% av det totala antalet respondenter, med de 

som inte sett träningsrelaterade inlägg inkluderade) var positiva till inläggen, medan 32,7% 

(28,6%) var negativa. De övriga 44,9% (39,3%) var likgiltiga till inläggen. 
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Det som kan utläsas ur figur 2 är att de flesta som inte tränar alls samt de som tränar mycket 

(5-6 ggr/vecka) var minst positiva till träningsrelaterade inlägg. Fördelningen på de som 

tränar 1-2 ggr/vecka var mer jämn och det var lika många som var positiva som negativa i 

gruppen som tränar 3-4 ggr/vecka. Dock var de flesta i gruppen likgiltiga till inläggen.  

 

Enkätkommentarer 2. Följande är ett urval av de kommentarer som gavs på följdfrågan: ―Är 

det något speciellt som påverkar din reaktion på träningsrelaterade inlägg?‖: (Se alla 

kommentarer som gavs i bilaga 4) 

 

Är trött på dem, töntigt! Jag tränar för att jag mår så bra av det, inte för att 

andra ska tycka jag är duktig :) 

 

Att man själv inte tränar. Får lite ångest. 

 

Mest hur väl jag känner personen. Känner jag personen väl är det mer 

sannolikt att jag uppmärksammar denne än om jag bara är ytlig bekant. 

 

Jag brukar inte intressera mig för andras träningsrelaterade inlägg genom 

att gilla eller dela dem. Skälet till varför är nog att jag inte riktigt känner att 

det påverkar mig i min träning eller inte. 

 

Positivt med bilder, negativt med för mycket skryttext. 

 

Jag tycker det bidrar positivt då folk blir inspirerade och själva blir sugna 

på att ta tag i träningen. Då syftar jag på filmer och bilder som ger olika 

träningstips och till exempel peppade inlägg inför lopp och olika tävlingar. 

Däremot de som lägger upp extremt poserande bilder i träningskläder där 

det egentligen bara är självaste rumpan som syns tycker jag går fetbort. Jag 

tror människor med dålig självkänsla påverkas mer negativt av dessa bilder 

då de känner att de måste leva upp till "kraven" som de sätter på andra 

tjejer. 

 

Kul att se när det går bra för andra! Man blir själv motiverad att träna. 
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Figur 3. Här redovisas resultatet av frågan: ―Vilken slags data innehöll inläggen?‖ som 

besvarades av de personer som hade sett träningsrelaterade inlägg den senaste månaden.  

 

 
Figur 4. I detta diagram visas vilken slags data de som svarade att de sett träningsrelaterade 

inlägg den senaste månaden på enkäten föredrar att se i träningsrelaterade inlägg.  
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Histogrammet i figur 3 visar att bild och text är de data som flest har uppmärksammat i 

träningsrelaterade inlägg medan grafer och antal kalorier brända inte var lika förekommande. 

Bilder var också den slags data som de flesta föredrar att se i inläggen (figur 4). 

4.2 Gruppstudie 

4.2.1 Inledande enkät 

Under denna rubrik redovisas resultatet från den inledande enkäten som deltagarna i 

gruppstudien fick besvara. Enkäten är samma som den allmänna enkäten. En deltagare 

svarade endast på enkäten och var inte med i resten av studien; vi valde därför att inte räkna 

med denna person i resultatdelen. 

 

På frågan om deltagarna själva lagt upp träningsrelaterade statusuppdateringar på Facebook 

under den senaste månaden var deltagare B den enda i gruppen som svarade att den hade gjort 

det (se tabell 1), och svarade följande på frågan ―Varför delade du med dig av din träning på 

sociala medier?‖: 

 

Jag skrev en rolig kommentar som jag trodde skulle uppfattas som komisk 

av mina Facebook vänner. 

 

På frågan om deltagarna sett träningsrelaterade statusuppdateringar den senaste månaden 

svarade 5 av 8 att de hade gjort det (se tabell 1). Alla svarade att de var likgiltiga till hur de 

reagerar på inläggen. Deltagare F ger följdkommentaren: 

 

Om det är någonting som jag skulle vilja testa själv reagerar jag mer 

positivt. Annars är jag mindre intresserad. 

 

Deltagare E ger följande kommentar: 

 

Tror det mer handlar om den som postar, gör den det ofta (överdrivet) så 

kan det bli irriterande/att man blir likgiltig för det är inget nytt. Är det 

däremot ett genomtänkt och motiverande inlägg är det kul att läsa/se, i 

motsats till de som är mer åt "skrythållet". 
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Figur 5. Vilken slags data de inlägg deltagarna sett den senaste månaden innehöll. Alla 

deltagare som svarade på denna fråga har markerat alternativen ―text‖ och ―bild‖. 

 

 
Figur 6. Vilken slags data deltagarna som sett träningsrelaterade inlägg den senaste månaden 

föredrar att se i inläggen. 
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4.2.2 Facebookgrupp 

Här presenteras resultaten vi fick utifrån vår kvalitativa gruppstudie. Sammanlagt lades 40 

inlägg upp och 83 reflektioner av de inläggen skickades in under de två veckorna som studien 

pågick. 

 

Figur 7. Vilken typ av data inläggen bestod av.  

 

 

Figur 8.  Resultatet av kategoriseringen utifrån frågan ―Varför postade du denna 

statusuppdatering?‖ (Metoder, 3.2 Gruppstudie).  

 

I figur 7 kan man se att den mest förekommande datatypen var text, följt av bild. 14 inlägg 

innehöll endast text och 24 inlägg innehöll text i samband med annan data, vilket betyder att 
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över hälften av inläggen kombinerade text med någon annan datatyp. 18 st. av de 40 inläggen 

som lades upp innehöll en bild. 

 

Under kategorin ―Övrigt‖ i figur 8 hamnade kommentarer som inte passade in i någon av de 

andra kategorierna, bland annat kommentarerna: ―Jag var lite irriterad och kände för att skriva 

av mig. Tyckte synd om mig själv och ville ha lite sympati.‖ samt ―Dagen innan jag åker iväg 

på läger osv!‖. 

 
Figur 9. Diagrammet visar vad mottagarna av ett inlägg tyckte om den data inlägget innehöll. 
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Figur 10. Andel av reflektionerna över de mottagna inläggen där mottagaren var nöjd, inte 

nöjd eller likgiltig (eller inte hade kommentarer) gentemot inläggets data. 
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4.2.3 Sändaren och mottagarens tolkningar på inläggen 

I och med att deltagarna dels fick föra anteckningar över hur de trodde att de egna inläggen 

skulle mottas av de övriga och dels på hur de mottog varandras inlägg kunde vi jämföra hur 

lika/olika tolkningarna av inläggen var. Nedan presenteras två exempel på hur sändaren 

respektive mottagarna har resonerat kring inläggen. 

 

 

 
 

Egen kommentar Andras kommentarer 

- Jag tror att de kanske påminns om att simma är en bra 

träningsform och inspireras att testa det i kontrast till 

alla sina gymbesök. 

-Blir lite förvånad, den bästa typen av träning kan vara 

vad som helst. Det finns ingen typ som är bättre eller 

sämre än någon annan (om syftet är att må bra alltså, 

givetvis är det dumt att bara simma om du ska bli 

världsmästare på cykel). Den bästa träningen för alla 

personer är den träning som är roligast! 
Deltagare A. 
 
- Blev lite förvirrad då jag inte förstod vilken hon 

menade var den bästa träningen. Dansen, promenaderna 

eller simningen. 
Deltagare B. 

 

Figur 11. Ovanstående exempel visar när sändaren tänker att mottagarna ska bli inspirerade 

men de uppfattar inlägget som något förvirrande. 
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Egen kommentar Andras kommentarer 

- De blir antagligen sugna på att både träna och äta gott. -Jag blev sugen att köra ett gympass sent på kvällen för 

att slippa trängsel kring vikter och maskiner, det värsta 

som finns är att behöva stå i kö till olika maskiner. 

Sedan gillar jag att träna sent på kvällen, man blir trött 

och det är ännu skönare att gå och lägga sig. 
Deltagare F. 
 
- Ett tomt gym är (kanske konstigt...) väldigt lockande 

för mig. Så bilden inspirerade/gjorde mig taggad till att 

försöka komma in till gymmet på "lugna" tider. Och 

kanske lite avundsjuk för att mitt gym aldrig ser ut 

sådär. 
Deltagare G. 

 

Figur 12. Ovanstående exempel visar när sändaren och mottagarens uppfattningar stämmer 

överens.  
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5. Diskussion 

Nedan diskuteras resultatet som presenterades i avsnittet Resultat för att, med hjälp av 

delfrågorna, kunna besvara problemformuleringen.  

5.1 Inläggens data och struktur 

Vilken slags data inläggen i Facebookgruppen innehöll hade påverkan på hur inläggen 

mottogs av de andra gruppmedlemmarna. I figur 10 redovisas att den största andelen data, 

med 46.2%, var tillfredsställande medan mottagarna inte var nöjda eller likgiltiga till 16.9% 

respektive 36.9% av data. 

 

Det postades inga inlägg utan text (figur 7), men som figur 9 visar var mottagarna inte nöjda 

eller likgiltiga till majoriteten av inläggen med endast text. Majoriteten av mottagarna av 

inlägg där text förekom i samband med annan data var likgiltiga (eller reflekterade inte) över 

texten i inläggen. Bild, video, kartor och tidsangivelser var däremot tillfredsställande i 

majoriteten av inläggen de förekom i. Att bild var en populär dataform kunde urskiljas redan 

efter enkätresultaten där majoriteten föredrog just bilder i inläggen (figur 4 och figur 6) samt 

att de flesta inläggen som respondenterna stött på innehöll bilder (figur 3 och figur 5), ett 

resultat som alltså förstärktes efter gruppstudien.  

 

Med dessa resultat i åtanke kan slutsatsen om varför sändaren och mottagarnas reaktioner 

stämde bra överens i figur 12 dras utifrån att bild var en av de mest tillfredsställande 

dataformerna i inlägg. Inlägget i figuren innehåller visserligen både en bild och text men med 

tanke på att deltagare G kommenterade att det var just bilden som inspirerade dras slutsatsen 

att överensstämmelsen till stor del berodde på bilden. Inlägget i figur 11 innehöll ingen bild 

utan enbart en kort text och mottagarna blev något förvirrade utav det. Utifrån kommentaren 

från deltagare B berodde förvirringen på att det var svårt att tolka vilken träningsform 

sändaren syftade till. Hade sändaren valt att komplettera inlägget med en bild hade 

reaktionerna möjligtvis sett annorlunda ut.  

5.2 Sluten grupp vs. allmänna flödet 

Enligt våra resultat finns det en skillnad mellan reaktionerna på träningsrelaterade inlägg i en 

sluten grupp gentemot i det allmänna flödet. I en sluten grupp visade det sig att deltagarna var 

mer positivt inställda till de andras inlägg och blev inspirerade av varandra i större 

utsträckning än när respondenterna såg träningsrelaterade inlägg i det allmänna flödet. Det 

uppfattades även en skillnad på sändarnas anledningar till varför de delar med sig av 

träningserfarenheter i en sluten grupp gentemot i det allmänna flödet. Majoriteten av 

träningsrelaterade inlägg i det allmänna flödet läggs upp för att sändaren vill förhäva sin 

träning, vilket kan utläsas ur kommentarerna i enkätkommentarer 1. I en sluten grupp var den 

bakomliggande anledningen att motivera och inspirera övriga medlemmar (figur 8). Denna 
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skillnad kan ha att göra med att deltagare i en sluten grupp vet precis vilka mottagarna av 

inläggen är och alla är med och motiverar varandra. Som Newman et al. (2011) beskriver i sin 

studie får medlemmar i dedikerade hälso- och träningsgrupper ökad motivation och en mer 

positiv respons av de andra medlemmarna än i det allmänna nyhetsflödet, vilket förstärker 

vårt resultat att reaktionerna är mer positiva i sådana slutna grupper.  

 

De övergripande likgiltiga och negativa reaktionerna respondenterna i den inledande och 

allmänna enkäten hade (se figur 1) till deras Facebookvänners träningsrelaterade inlägg kan 

förklaras med hjälp av Dunbars tal tillsammans med hur många Facebookvänner användarna 

har i genomsnitt. Eftersom den genomsnittlige användaren har mellan cirka 60 till 122 fler 

Facebookvänner än de teoretiskt sett kan ha stabila sociala vänskapsband torde en stor andel 

av de personerna endast vara bekanta som användaren antingen inte bryr sig om de lägger upp 

ett träningsrelaterat inlägg eller irriterar sig på när de lägger upp sådana inlägg. Som kan läsas 

i enkätkommentarer 2 samt bilaga 4 var det flera respondenter som belyste just detta i 

enkäten, exempelvis gavs denna kommentar på frågan ―Är det något speciellt som påverkar 

din reaktion på träningsrelaterade inlägg?‖:  

 

Mest hur väl jag känner personen. Känner jag personen väl är det mer 

sannolikt att jag uppmärksammar denne än om jag bara är ytlig bekant. 

 

5.3 Respondenternas träningvana 

Här diskuteras resultaten med avseende på delfrågan ―Är det någon skillnad på reaktioner från 

mottagare som själv tränar respektive inte tränar?‖ i åtanke. 

5.3.1 Reaktionerna 

Vad man kan se från figur 2 är det de som inte tränar alls, 0 gånger/vecka, samt de som tränar 

mycket, 5-6 gånger/vecka, som regerar minst positivt på träningrelaterade 

statusuppdateringar. 0% av de som inte tränar och 11% av de som tränar 5-6 gånger/vecka 

upplever sådana uppdateringar som positiva i jämförelse med 30% av de som tränar 1-2 

gånger/vecka och 24% av de som tränar 3-4 gånger. En möjlig orsak till att personer som inte 

tränar alls antingen känner sig negativa eller likgiltiga till träningrelaterade inlägg är att 

intresset för träning inte finns hos personen. Vidare kan man se att 56% av de som tränar 5-6 

gånger/vecka är likgiltiga till uppdateringarna och en slutsats man kan dra av det är att de 

möjligtvis redan är dedikerade till en träningsplan som fungerar för dem och därav inte bryr 

sig i så stor utsträckning av vad andra gör.  

5.3.2 Vilka lägger upp? 

Av de sex personer som svarade att de någon gång har lagt upp en träningsrelaterad 

statusuppdatering tränar fem av dem 3-4 gånger/vecka och en tränar 5-6 gånger/vecka. 

Eftersom utfallet inte var särskilt stort kan vi inte med säkerhet dra för stora slutsatser kring 
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detta men man kan se en tendens att majoriteten av de som väljer att lägga upp 

träningsrelaterade inlägg tränar ‖lagom‖ mycket, varken lite eller mycket. Det visade sig 

utifrån kommentarerna (enkätkommentarer 1) som gavs på frågan: ―Varför delade du med dig 

av din träning på Facebook?‖ att majoriteten av personerna gör det för att framhäva sin 

träning, vilket Epstein et al. (2015) också beskriver är en av orsakerna till uppdateringar på 

sociala nätverk generellt, att skapa intryck och identitet. Att personer som inte tränar alls och 

personer som tränar mycket inte väljer att lägga upp sådana inlägg kan med stor sannolikhet 

ha att göra med att de själva inte upplever det som något särskilt positivt, som beskrivet i 

ovanstående stycke.  

5.4 Metodkritik 

5.4.1 Enkäter 

I delen av enkäten till allmänheten där det frågades hur många av respondenterna som lagt 

upp en träningsrelaterad statusuppdatering under den senaste månaden var det enbart 6 av 56 

som hade gjort det. Detta ger inte en så hög urvalsgrupp vilket leder till att några allmängiltiga 

slutsatser kring svaren inte kan dras. Däremot kan tendenser urskiljas.  

 

I enkäten ―Mottagande av inlägg‖ (se bilaga 3) ställdes en ledande fråga vilken var: ―Tyckte 

du om den data (bild, text, ljud, film, graf, etc.) som inlägget innehåller? Varför (inte)?‖. 

Detta var ett fel som gick igenom kontrollen mot Robinsons checklista. Frågan borde istället 

ha ställts på formen: ―Vad tyckte du om de data (bild, text, ljud, film, graf, etc.) som inlägget 

innehåller?‖. Detta fel upptäcktes efter att gruppstudien avslutats när svaren från deltagarna 

redan erhållits och gick därför inte att ändra. 

5.4.2 Gruppstudie 

Halvvägs in i studien, alltså efter första veckan, kunde en påminnelse ha skickats ut till 

deltagarna för att slippa bortfall och minskning av deltagande. 

Deltagare G var sjuk under studien och kunde därför inte träna vilket är anledningen till varför 

deltagaren inte lade upp några inlägg, deltagaren reflekterade dock över de andras inlägg. 

5.4.3 Respondenter och deltagare 

I och med att enkäten distribuerades via Facebook är det möjligt att personer som inte 

tillhörde den tilltänkta målgruppen svarade. Trots att målgruppen stod beskriven innan 

enkäten började kan det tänkas finnas personer som missade den informationen. Det borde ha 

ställts en kontrollfråga som verifierade att respondenten tillhörde målgruppen i början av 

enkäten. Denna miss har dock inte genererat en märkbar påverkan på resultatet.  

 

Urvalet av deltagare i gruppstudien tilldelades från kursen ―Programintegrerande kurs i 

medieteknik‖ vid KTH där deltagandet var ett obligatoriskt moment vilket betyder att gruppen 

mer eller mindre tvingades att lägga upp inlägg för att resultat skulle kunna genereras. Några 
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av deltagarna menade på att de egentligen inte brukar lägga upp träningsrelaterade inlägg. 

Detta kan också ha påverkat hur medlemmarna mottog de andras inlägg eftersom de visste att 

alla var tvungna att lägga upp ett visst antal inlägg även fast de inte ville; inläggen kan då ha 

setts som mindre autentiska. För att få ut de mest optimala resultaten skulle gruppstudien 

bestå av deltagare som är vana vid att lägga upp träningsrelaterade inlägg men på grund av 

tidsbrist att hitta sådana deltagare var det här den bästa lösningen.  

5.4.4 Litteraturkritik 

Det har av andra, än Robert Dunbar, utförts forskning kring antalet vänner en människa kan 

ha, och i flera av dessa har antalet varit större än Dunbars tal. I till exempel studier utförda av 

McCarty et al. (2001) var genomsnittet 291 stycken, med en median på 231.  



26 

 

6. Slutstats 

Här besvarar vi vår frågeställning genom att sammanfatta det vi diskuterat/argumenterat för, 

samt ger förslag till fortsatt forskning. 

 

Frågeställningen som styrde vårt arbete var: 

 

Vilka faktorer påverkar huruvida träningsrelaterade inlägg på Facebook tolkas lika 

alternativt olika av sändare och mottagare? 

 

Genom vår studie fann vi att de flesta som väljer att lägga upp träningsrelaterade inlägg via 

det allmänna flödet gör det av anledningen att förhäva sin träning. Mottagarna reagerar till 

stor del negativt till inläggen eftersom det uppfattas som skryt. Några menar på att det skapar 

en ångestkänsla om man själv inte tränar och att begreppet träning har blivit till en hets på 

sociala nätverk. En faktor som påverkar hur mottagaren tar emot inläggen är hur väl 

mottagaren känner sändaren. Är det någon som mottagaren känner väl är chansen större att 

reaktionen blir positiv i jämförelse med om mottagaren och sändaren känner varandra ytligt 

eller inte alls.  

 

Det visade sig också att reaktioner till träningsrelaterade inlägg är mer positiva om de läggs 

upp i en sluten grupp. Även orsakerna till varför sändaren väljer att dela med sig av sina 

träningserfarenheter ändras till mer positiva. De flesta lägger upp inlägg för att motivera och 

inspirera övriga medlemmar. Den troliga anledningen till skillnaden gentemot det allmänna 

flödet är för att gruppens medlemmar delar samma intressen vilket leder till att samhörigheten 

medlemmarna emellan blir starkare. Inläggen mottas med andra ord av en specifik publik 

istället för en allmän.  

 

Vilken typ av data träningsrelaterade inlägg innehåller visade sig också ha en betydande roll 

för hur de mottas. Om inlägget endast innehåller text är det större sannolikhet att reaktionerna 

blir negativa och att inlägget tolkas annorlunda av sändare respektive mottagare i jämförelse 

med om inlägget innehåller en bild. Innehåller inlägget både bild och text som kompletterar 

varandra ökar också sannolikheten för positiva reaktioner samt lika tolkning.  

 

Den mest bidragande faktorn till att träningsrelaterade statusuppdateringar ska tolkas lika 

mellan sändare och mottagare är att dessa parter känner varandra. I annat fall behövs mer 

information ges från sändaren för att mottagaren ska göra en likvärdig tolkning.  
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6.1 Förslag till fortsatt forskning 

I vår undersökning fann vi att olika typer av data i träningsrelaterade inlägg hade inverkan på 

mottagarnas reaktioner. Bilder var till exempel mer tilltalande än text, och grafer över ett 

träningstillfälle ville de flesta inte se i inläggen. Däremot var det mer acceptabelt med en karta 

som visar var man befunnit sig under träningstillfället. I fortsatt forskning vore det intressant 

att ta reda på vilka de bakomliggande faktorerna kring detta är. 

 

Det skulle även vara intressant att göra liknande undersökning igen om några år och jämföra 

resultaten. Idag är träning och hälsa ett högt aktuellt ämne i samhället. I framtiden är det 

möjligt att denna trend svalnat något. Därför vore det intressant att se om reaktionerna till 

träningsrelaterade inlägg har ändrats, och i så fall om de är mer positiva eller negativa, samt 

hur relationen mellan sändare och mottagare ser ut.  
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8. Bilagor 

8.1 Enkätutformning 

8.1.1 Bilaga 1: Allmän enkät 
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8.1.2 Bilaga 2: Enkät för postat inlägg 

 



36 

 

 

 

8.1.3 Bilaga 3: Enkät för mottagande av inlägg 
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8.2 Enkätsvar 

8.2.1 Bilaga 4: Svar på allmän enkät, 56 respondenter 

 
Figur 13. Hur många gånger i veckan de 56 respondenterna angav att de tränade. 

 
 

Sex av de 56 respondenterna uppgav att de hade delat med sig av sin träning på sociala medier 

den senaste månaden. 
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Figur 14. Vilken slags data de sex respondenterna som hade delat med sig av sin träning på 

sociala medier hade använt i sina inlägg. 

 

 
Figur 15. Hur de sex respondenterna som hade delat sin träning på sociala medier ansåg att 

deras inlägg hade mottagits av andra. 

 

Övriga kommentarer på din uppfattning av hur inläggen har mottagits 

Många likes, inga kommentarer  

 

Jag tror inte att jag skulle få lika många likes om det bara hade varit ett helt vanligt träningsinlägg, 

kanske för att jag själv inte tycker att sådana är intressanta. Men om det är ett inlägg som är lite 

speciellt och inte bara en skrytbild, alltså en bild som fler kanske kan relatera till, så mottas den 

nog mer positivt.  

 

Några trycker på gilla så det är inte helt ouppskattat, men det går inte att att veta vilka som i 

hemlighet hatar det. 
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87,5% (49 av 56) uppgav att de hade sett träningsrelaterade inlägg på sociala medier den 

senaste månaden. 

 

Kommentarer i samband med frågan: “Är det något speciellt som påverkar din reaktion 

på träningsrelaterade inlägg?” 

Jag brukar inte intressera mig för andras träningsrelaterade inlägg genom att gilla eller dela dem. 

Skälet till varför är nog att jag inte riktigt känner att det påverkar mig i min träning eller inte.  

 

Just de inläggen är instagrambilder som läggs upp av folk jag följer vars konton är kopplade till 

just träning. En av dessa jobbar t.o.m. med det. Dessa började jag följa då jag tränade för att få 

inspiration och motivation. Nu när jag inte tränar längre brukar jag ofta bara bläddra förbi utan att 

påverkas av dessa bilder på något sätt.  

 

sjukt ointressant, är i min mening en 100 % narcissitisk ovana 

 

Förstår inte vitsen med att lägga upp bilder och videos på sin träning, blir mest irriterad över 

sökandet av bekräftelse. Jätteduktigt att man tränar, men träna för tränandets skull och de fördelar 

som kommer av att man tränar. Inte för att man ska få sin dagliga dos av uppmärksamhet av 

andra människor. 

 

Jag bryr mig inte speciellt mycket om träning, därför är träningsrelaterade inlägg störande för mig. 

Brukar avfölja eller blockera folk som lägger upp "för mycket" störande innehåll, oavsett om det 

är träning eller annat.  

 

Jag har blivit motiverad att börja träna mer själv, vilket är positivt! Någon gång ibland kan det 

kännas lite jobbigt att se dessa inlägg, om jag t.ex är sjuk eller har fullt upp under en längre tid så 

att jag inte kan komma iväg och träna själv, men för det mesta blir jag peppad och glad 

 

Är trött på dem, töntigt! Jag tränar för att jag mår så bra av det, inte för att andra ska tycka jag är 

duktig :) 

 

Att man själv inte tränar. Får lite ångest. 

 

Det var någon som jag känner rätt så bra och därmed blir det mer intressant. Annars så brukar jag 

tycka att det är fullkomligt ointressant att läsa om andra människors prestation i sin träning. Jag 

kan respektera att folk blir mer motiverade genom att göra sin träning offentlig via sociala medier 

men det motiverar inte mig.  

 



40 

 

Man får ju lite ångest. 

 

Kul om man kan se info, typ karta, tid, längd osv 

 

Töntiga texter  

 

Jag tycker att det just nu råder en träningshets till en osund grad, lite att "vältränad är det nya 

sjuka" som det skrivits om. Jag tror att sociala medier sporrar de kroppsidealen att vi ska vara 

smala och/eller sjukt vältränade och bidrar till att människor mår dåligt över sina kroppar. 

 

TJA 

 

Inte direkt, mest att människor vill ha uppmärksamhet.  

 

Om de inte är någon jag känner speciellt väl är det inte så intressant. Sen beror det såklart på vad 

de är för träningsrelaterade inlägg. En löprunda, eller en status uppdatering om att någon är på 

gymmet är inte speciellt intressant men om någon har lyckats med något större såsom en tävling 

kan jag tycka att det är intressant. 

 

Dåligt samvete 

 

Vet inte 

 

Bryr mig inte om tider, kalorier mm. Vill mest ha peppen så uppskattar bilder eller video 

instruktioner.  

 

Nä, men de som delar sådana tenderar att dela väldigt väldigt ofta och då lessnar man. 

 

Beroende på vem som lägger upp den kan min inställning vara annorlunda. Till någon jag känner 

och som jag vet tränar mycket, reagerar jag positivt. Men folk som är på gymmet en gång i 

månaden och lägger upp bilder därför tycker jag mest att det är idiotiskt. 

 

Att alla lägger ut sådana statusar leder till att man vant sig vid dem. 

 

om man ser att personerna inte gör det för sin skull, om man ser att de har fel teknik och på så sätt 

skadar sig själva, om man märker att de endast skriver för att få massa uppmärksamhet  

 

Att det är för träningshetsigt, vilket ger mig ångest. 

 

Mest på ett skrytaktigt vis. 

 

Positivt med bilder, negativt med för mycket skryttext 
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Jag brukar jämföra det som läggs upp med mig själv och om jag själv skulle klara av att prestera 

samma resultat.  

 

Nej, inget särskilt 

 

Jag blir irriterad av att se hur mycket andra tränar. Det är inget som intresserar mig. 

 

brukar tänka "good for him/her" sen kanske man känner att man själv borde ta sig till gymmet.  

 

Jag har en vän på Facebook som ibland postar sina löprundor i feeden via appen RunKeeper. Han 

är en duktig löpare är nog värt att tillägga, han springer långt och har alltid en hög km/min 

genomsnitt. Jag tycker det oftast är lite irriterande när han postar på Facebook eftersom jag tycker 

att det är lite fullt att skryta om sina träningsprestationer på sociala medier. Och visst bidrar 

faktumet att han slår mina tider och sträckor med hästlängder till ökad irritation.. Men jag förstår 

samtidigt att det kan vara en slags motivation för honom. 

 

Jag tycker det bidrar positivt då folk blir inspirerade och själva blir sugna på att ta tag i träningen. 

Då syftar jag på filmer och bilder som ger olika träningstips och till exempel peppade inlägg inför 

lopp och olika tävlingar. Däremot de som lägger upp extremt poserande bilder i träningskläder 

där det egentligen bara är självaste rumpan som syns tycker jag går fetbort. Jag tror människor 

med dålig självkänsla påverkas mer negativt av dessa bilder då de känner att de måste leva upp 

till "kraven" som de sätter på andra tjejer. 

 

Om en människa uttrycker sig utdömande om andras motivations- och aktivitetsnivå, eller 

förmedlar någon slags "no excuses, andra är bara lata!!"-mentalitet så reagerar jag negativt; alla 

har inte samma förutsättningar eller ens vilja Att träna som en bodybuilder, det provocerar mig 

när folk utgår från detta. De försöker förmedla "Pep", men låter bara nedlåtande. Så länge folk 

delar med sig av Sin träning utan att värdera andras, och så länge det inte inbegriper vikthets så 

mottar jag oftast inlägg positivt.  

 

blir negativare om det är samma person som spamar med inlägg varje dag 

 

Bryr mig inte om dem precis som med matbilder folk lägger upp 

 

KroppsIdeal 

 

Nej, inte direkt. Jag brukar se de och sen inte tänka så mycket mer. 

 

Är det bara ett "kolla på mig, tar så här mycket i vikt och så här ser jag ut när jag posar i gymmet, 

ni som ligger i soffan har ingen ursäkt" som många träningsinlägg från bekanta på fb och 

instagram ser ut, så är jag extremt likgiltig. Är det däremot ett inlägg från en person som genuint 

vill visa sitt framsteg utan att trycka upp det i näsan på folk, kanske precis börjat träna eller bara 

har en rolig anekdot så är jag positiv. Allt handlar om tonen i inlägget.  
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Tycker det är väldigt lame att göra sånna inlägg 

 

De personer jag vet som lägger upp mycket träningsrelaterade inlägg på sociala medier gör det 

väldigt ofta, flera gånger i veckan och det är helt enkelt tröttsamt och ointressant. Jättebra att folk 

tränar och jag fattar grejen med att man är stolt och glad över att man gjort något bra/hälsosamt, 

nått personliga rekord etc. men i min feed är det några personer som tar mycket plats jag bryr mig 

inte så mycket. Tycker också att det kan vara irriterande med väldigt mycket tips och liknande. 

Det hittar man lätt på egen hand om man vill! 

 

Nej! :) 

 

Nej, tänker inte mycker på dem alls 

 

Jag tycker det är mer okej att lägga upp bilder/text på sig själva än på en skärm som visar hur långt 

man sprungit/ antal kalorier man bränt. 

 

Kul att se när det går bra för andra! Man blir själv motiverad att träna.  

 

Mest hur väl jag känner personen. Känner jag personen väl är det mer sannolikt att jag 

uppmärksammar denne än om jag bara är ytlig bekant. 

 

Folks skrytiga känsla i inläggen 

 

Spegelbilder där folk ser bra ut och texter om hur nice det ska bli att gå till gymmet, är irriterande. 

Så ser de flesta inläggen ut. Det är mer intressant med data som visar något intressant om 

prestationen.  

 

Om de känns skrytiga tycker jag bara det är drygt, i annat fall känner jag rätt /care. 
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8.2.2 Bilaga 5: Svar på allmän enkät, gruppstudiens 8 deltagare 

1 av de 8 deltagarna hade delat med sig av träningsrelaterade inlägg på sociala medier. 1 av 

deltagarna hade tidigare svarat att den inte tränade så den svarade inte på denna fråga. 

 

Varför delade du med dig av din träning på sociala medier? 

Jag skrev en rolig kommentar som jag trodde skulle uppfattas som komisk av mina Facebook 

vänner. 

 

 

På frågan "Vilken slags data innehöll inläggen?" svarade den deltagaren som hade delat med 

sig av sin träning på sociala medier att de innehöll text och bild. 

Den deltagare som hade delat med sig av träningsrelaterade inlägg svarade "Positivt" på 

frågan "Hur anser du att dina inlägg överlag har mottagits av andra?". 
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På frågan "Har du sett träningsrelaterade inlägg på sociala medier den senaste månaden?" 

svarade 5 av 8 deltagare "Ja"; 3 svarade "Nej". 

Alla 8 deltagarna svarade "Likgiltig" på frågan "Hur var din reaktion på inläggen överlag?". 

 

Kommentarer i samband med frågan: “Hur var din reaktion på inläggen överlag?” 

Tror det mer handlar om den som postar, gör den det ofta (överdrivet) så kan det bli irriterande/att 

man blir likgiltig för det är inget nytt. Är det däremot ett genomtänkt och motiverande inlägg är 

det kul att läsa/se, i motsats till de som är mer åt "skrythållet". 

Om det är någonting som jag skulle vilja testa själv reagerar jag mer positivt. Annars är jag mindre 

intresserad 

När det blir för många likadana inlägg, typ 3 gånger i veckan när en kompis tar en selfie på 

gymmet, tröttnar jag. Jag gillar när det är roligt åå något sätt. 

Jag brukar inte reflektera särskilt mycket kring de flesta träningsrelaterade inlägg, men om någon 

av mina konkurrenter publicerar en video på en träningsövning är det alltid någonting jag blir 

nyfiken på. 

Bryr mig inte så mycket. Jag tränar på elitnivå så det enda jag tänker på är folk som jag 

tränar/tävlar med/emot. De lägger kanske upp något de gjort på träningen. Så ligger det nära till 

vad jag själv gör så blir det positiv reaktion antar jag, annars brukar jag inte bry mig så mycket 

om "vanligt" folk som tränar.  
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8.3 Bilaga 6: Inlägg i Facebookgruppen 
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