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SYFTE &  
FRÅGESTÄLLNINGAR  Genom vår studie vill vi beskriva den inverkan 

Instagram har på tjejer och killar i årskurs tre på 
gymnasiet vad gäller kroppsideal avseende 
självidentitet, kultur och makt.  

 
Hur påverkar medier ungas uppfattning om  
kroppsideal? 

 
Vilken roll har Instagram vad gäller ungdomars 
syn på kroppsideal och identitetsskapande? 

 
 
METOD & 
MATERIAL Kvalitativ metod med två 

fokusgruppsdiskussioner som totalt innefattar 
tolv personer, sex tjejer och sex killar. Resultatet 
från våra fokusgrupper har analyserats med hjälp 
av kvalitativ innehållsanalys. 

 
RESULTAT  Vi har i vår studie sett tydliga samband mellan 

media, identitet och bekräftelse på så sätt att 
media påverkar ungas uppfattning om 
kroppsideal, deras identitet och 
bekräftelsebehov. 
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1. Disposition av uppsats 
 
Uppsatsen inleds med en introduktion och bakgrund till vårt ämne där 
historiska aspekter tas upp samt en beskrivning som visar på hur det ser ut 
idag. Vidare presenteras studiens syfte och de frågeställningar som kommer 
att studeras. I följande avsnitt tas tidigare forskning upp samt en analys av  
den, därefter lyfts de teoretiska utgångspunkterna fram som används 
i studien. I nästföljande avsnitt redogörs vår metod, tillvägagångssättet, urval 
och avgränsningar samt fördelar och nackdelar. I kapitlet efter presenterar vi 
resultatet från undersökningen samt en analys av resultatet. Vår uppsats 
avslutas med en diskussion kring metod, resultat och förslag på vidare 
forskning.  
 
 

2. Bakgrund och introduktion 
 

I samhället har det länge funnits föreställningar om hur idealkroppen ska se 
ut, både för män och för kvinnor1. Fram till 1800-talets slut uppnåddes 
idealet med hjälp av olika kläder såsom korsetter som formade midjorna och 
utfyllningar för att få större höfter. Lite senare under 1900-talet fick 
fenomenet bantning en stor genomslagskraft i Sverige och allt fler började 
modellera kroppen istället för att stänga in och gömma den i olika kläder2; 
som ett exempel började man redan på 1920-talet att göra reklam för så 
kallade avmagringstabletter3. Under 1920-talet började även allt fler kvinnor 
att arbeta utanför hemmet, vilket gjorde att de blev både betraktare och 
betraktade. Detta blev början till att både den manliga och kvinnliga kroppen 
alltmer sågs som ett objekt och nya ideal skapades. Kvinnan skulle vid denna 
tidpunkt vara platt och pojkaktig, och mannen skulle vara stark och 
muskulös4. Idag förknippas en idealkropp ofta, enligt vår erfarenhet, med en 
viss typ av form där tankarna förs till smala midjor, stora bröst, rutor på 
magen och armar lika stora som Karl Alfreds5. Enligt Svenska Akademien är 
ett ideal något som är fullkomligt och fulländat6 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 Qvarsell & Torell 2005:102 
2 Qvarsell & Torell 2005:103 
3 Qvarsell & Torell 2005:106 
4 Ibid 
5 Karl Alfred = tecknad figur som blir stark när han äter spenat 
6www.svenskaakademien.se 
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“Medierna bidrar till att definiera verkligheten omkring oss, 
därmed också till att definiera vilka vi är.”7  

Gripsrud 
 

 
Sedan bantning blev ett välkänt begrepp har kroppen flitigt diskuterats och 
kommenterats i olika medier8. Vi vill påstå att det idag är svårt att undvika 
det ständiga flödet gällande utseendet eftersom många olika mediekanaler 
ständigt uppdaterar oss med bilder och tips på hur vi ska uppnå detta ideal. 
Enligt Sandberg9 förser medierna oss med en slags mall för hur vi ska bygga 
upp våra kroppar.  
 
Under senare år har sociala nätverk och olika sorters communities utvecklats 
och blivit en samlingsplats för människor där intressen kan delas10. Dagens 
unga tjejer och killar står i centrum för medias utbud, då de är enkla att nå ut 
till och är flitiga användare av exempelvis sociala medier. Enligt rapporten 
”Svenskarna och internet”11 är det främst unga som använder sig av de 
sociala medierna, och Instagram har blivit den senaste samlingsplatsen. De 
mest aktiva användarna av sociala nätverk är unga flickor i åldern 16-25 år12.  
Enligt Jarlbro är ungdomarna inte bara lättillgängliga, de är även i en fas i 
livet där de söker en identitet vilket gör dem extra mottagliga för medias 
påverkan13. Många använder sig av sociala nätverk för att “peppa” sig själva 
och för att få en bekräftelse. Man kan bygga sitt eget varumärke i en värld där 
allt mer handlar om att synas och höras. Det handlar även om att bygga 
relationer till andra, och på så sätt få ännu mer bekräftelse 14. 

 
 

“Allt fler är allt mer intresserade av kropp, hälsa och 
utseende, som uttryck för den personliga identiteten, 

med konsekvensen att kroppen har kommit att 
betraktas som en enskild egendom.”15 

Sandberg 
 

I vår studie vill vi ta reda på hur medier påverkar ungas uppfattning om 
bland annat kroppsideal, och vi vill främst se hur bilder påverkar. Därför är 
Instagram, där man delar och kommenterar bilder, den sociala media vi 
kommer att fokusera på. På Instagram är det lätt att enbart spegla den bästa 
sidan av sig själv.  

 

7 Gripsrud 2011:19 
8 Qvarsell & Torell 2005:124 
9 Sandberg 2004:46 
10 Findahl 2013:34 
11 Findahl 2013:34-37 
12 Findahl 2013:33 
13 Sandberg 2004:47 
14 Hast & Ossiansson 2010:68 
15 Sandberg 2004:99 
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3. Återkommande begrepp 
 

Ideal och identitet är något många förknippar med hälsa. I vår studie 
fokuserar vi på bland annat ideal och identitet på Instagram, vilken är en 
relativt ny social media, och därför anser vi att det är relevant att känna till 
vissa begrepp. Detta för att förstå vårt syfte och våra frågeställningar, och för 
att kunna följa med i texten.  

 
 

3.1 Hälsa 
      

Enligt Nationalencyklopedin är hälsa ett svårdefinierbart begrepp och en  
allmän omfattad definition saknas16. WHO (World Health Organization)  
definierar hälsa som “[...]a state of complete physical, mental and social well- 
being and not merely the absence of disease or infirmity”17. Även Medin och 
Alexanderson är inne på samma spår18, de hävdar att begreppet hälsa ofta  
används i vardagsspråket utan några vidare reflektioner över vad det  
egentligen betyder. Inom litteraturen används istället ordet hälsofrämjande, 
men även det utan vidare förklaring av innebörden19. 
Nationalencyklopedin definierar hälsa som ett “tillstånd av välbefinnande och 
fullgoda kroppsfunktioner hos människa (eller djur); såväl om det tillfälliga 
som det mer permanenta kroppstillståndet”20. 
I vår studie kommer vi att utgå ifrån att hälsa är ett tillstånd där man 
befinner sig i både fysiskt och psykiskt välbefinnande.  
 
 

3.2 Ideal 
 

Ideal är något som är fullkomligt och fulländat21, och oftast också 
ouppnåeligt22. I vår studie kommer vi att prata om den så kallade 
idealkroppen vilken vi definierar som den kropp många strävar efter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 www.ne.se 
17 www.who.int 
18 Medin & Alexanderson 2000:21 
19 Ibid 
20 Medin & Alexanderson 2000:37 
21www.svenskaakademien.se 
22 www.ne.se 
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3.3 Identitet 
 

Enligt Svenska Akademien är identitet “att man är den man utger sig för”23, 
det vill säga hur man upplever sig själv och hur man uppfattas av andra. Vi 
utvecklar en uppfattning om oss själva, vi skapar oss en identitet och enligt 
Gripsrud betyder identitet enhet eller likhet24. Vidare menar Gripsrud att det 
finns två olika typer av identitet; den första är människans sociala eller 
kollektiva identitet vilken fås genom andra individers uppfattningar och 
tankar, samt vår kollektiva omgivning. Den andra typen av identitet är vår 
personliga identitet och för att komma fram till denna måste vi ställa oss 
frågan; “vem är jag?”25 

 
 
3.4 Media 
 

Nationalencyklopedin sammanfattar media som “kanaler för förmedling av 
information och underhållning”26. Idag finns det flera olika sorters 
mediekanaler; dagspress, radio, tv och internet vilka spelar en viktig roll 
inom de flesta samhällsområdena. De olika kanalerna präglar många 
människors dagliga liv då vi är beroende av medierna för vår orientering i 
omvärlden27. 

 
 

3.5 Sociala medier 
 

Sociala medier är ett samlingsnamn på olika kommunikationskanaler där  
användare kommunicerar direkt med varandra genom exempelvis text, bild  
eller ljud. Sociala medier kan skiljas från massmedier genom att de bygger på  
ett innehåll som produceras av användarna själva28, det vill säga genom 
internet har konsumenterna fått större makt då de väljer både vilka medier 
de ska producera samt vilka de vill konsumera29.  De allra flitigaste 
användarna av olika sorters sociala nätverk och communities är unga mellan 
9-24 år30.  
De första sociala nätverken växte fram under början av 2000-talet då sajter  
som Flickr lanserades31. 2005 lanserades Youtube, vilket blev en social 
mötesplats där användare kan lägga upp egna videos och titta på andras32. 
Facebook är det största sociala nätverket och hade år 2013 cirka en miljard 
användare globalt sett33.  

23 www.svenskaakademien.se 
24 Gripsrud 2011:20 
25 Gripsrud 2011:22 
26 www.ne.se 
27 Hadenius, Weibull & Wadbring 2011:17 
28 www.ne.se 
29 Hast & Ossiansson 2010:67 
30 Hast & Ossiansson 2010:69 
31 Gripsrud 2011:49 
32 Gripsrud 2011:50 
33 Findahl 2013:32 
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3.6 Instagram 
 

Instagram är en global social media vilken grundades och lanserades av 
Kevin Systrom och Mike Krieger år 201034. I februari 2013 presenterades det 
att det finns cirka 100 miljoner aktiva medlemmar världen över35, i Sverige 
används Instagram av cirka 1,2 miljoner36. 
På Instagram kan användare lägga upp bilder och dela med andra. För att få 
skapa ett konto måste man vara minst 13 år gammal37. Som användare kan 
man förändra och förbättra sina bilder med hjälp av olika filter, samt även 
märka dem med så kallade hashtags vilket gör det lättare för andra 
användarna att hitta specifika bilder. Bilderna man publicerar kan gillas och 
kommenteras av andra användare.  
Vid skapandet av ett konto kan användaren välja om kontot ska vara 
tillgängligt för alla, eller om det ska vara privat. Har du ett privat konto måste 
du godkänna de personer som vill följa dig38.  

 
 

3.7 #Hashtag 
 

En hashtag markerar viktiga nyckelord och gör inlägg sökbara för användare  
på Instagram39. Exempel på hashtags som ofta används på bilder som speglar  
hälsa och ideal är fitness, fitspo och healthy vilka vi kommer att använda oss  
av i vår studie.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 www.vanityfair.com 
35 Findahl 2013: 37 
36 www.blogg.tkj.se 
37 www.instagram.com 
38 www.instagram.com 
39 www.sprakradet.se 
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4. Syfte och frågeställningar 
 

Genom studien vill vi beskriva den inverkan Instagram har på tjejer och killar 
i årskurs tre på gymnasiet vad gäller kroppsideal, avseende självidentitet, 
kultur och makt. 

 
• Hur påverkar medier ungas uppfattning om kroppsideal? 

 
• Vilken roll har Instagram i ungdomars syn på kroppsideal och 

identitetsskapande? 
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5. Teoretisk referensram  
 

I detta kapitel tar vi upp tidigare forskning inom vårt område samt en analys 
av den. Därefter presenterar vi våra teoretiska utgångspunkter. 
 
 

5.1 Tidigare forskning 
 
Hälsa och ideal är något som ständigt återkommer i media och därmed finns 
det också mycket forskning inom just det området. Idealkroppen är något 
som länge har diskuterats i media men även ute i samhället40. Påminnelser 
finns överallt genom exempelvis tidningsrubriker om hur man får den 
“perfekta kroppen” och tv-reklam som propagerar för olika 
bantningsmetoder. Enligt oss har en stor del av människorna i dagens 
samhälle ett stort intresse för hälsa och är oerhört medvetna om sina egna 
kroppar och livsstil.  

 
Vi har funnit ett flertal vetenskapliga artiklar som behandlar kroppsideal, 
hälsa och medier, dock bara ett fåtal om Instagram. Forskning visar att 
människor använder den här typen av nätverk för att sprida skvaller och 
framhäva social status, samt för att skapa en identitet, ett så kallat ”socialt 
jag” för att få bekräftelse. För att göra detta delar man exempelvis bilder41.  
 
Vad vi har kunnat utläsa finns det heller inte speciellt mycket forskning i 
varken Sverige eller i övriga världen om hälsa på just Instagram, vi har 
endast hittat ett fåtal kandidatuppsatser. De vetenskapliga artiklar vi har 
funnit vilka berör hälsa och ideal i media, handlar nästan uteslutande om 
tjejer och hur de påverkas. Forskning om killar och kroppsideal är betydligt 
mindre och därför har vi valt att fokusera på både tjejer och killar i vår studie. 
Hur tänker de? Vad anser de om “hälsohetsen” på Instagram och skiljer det 
sig mellan tjejer och killar? Och i så fall hur? 
I vår studie kommer vi att utgå från vetenskapliga artiklar och böcker där det 
genomgående temat är hälsa och ideal i media. Böckerna och artiklarna tar 
upp forskning både nationellt och internationellt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 Qvarsell & Torell 2004:102 
41 Hast & Ossiansson 2010:75 
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5.2 Analys av tidigare forskning 
 

Då vi inte hittat några studier om tjejer och killar och kroppsideal på 
Instagram, har vi valt ut de artiklar som vi ändå anser är relevanta för vår 
studie och tar upp vårt tema. Det genomgående temat i artiklarna är hur 
bilder påverkar män och kvinnor. Nedan presenterar vi en del av den 
forskning vi tagit del av och som vi anser är relevant som ett 
bakgrundsperspektiv till vårt syfte, då vi avser att beskriva den inverkan 
Instagram har på tjejer och killar avseende självidentitet, medier, kultur och 
makt.  

 
Både Bessenoff42 och Harper och Tiggemann43 har gjort undersökningar där 
kvinnor med skilda kroppsuppfattningar fick titta på olika reklambilder i 
media för att se hur stor påverkan bilderna hade. Forskarna använde sig 
främst av två typer av reklam, en kategori med bilder på den idealiserade 
kvinnokroppen och en kategori med bilder som inte innehöll en idealiserad 
kvinna, utan rena produktbilder.  Även Yamamiya44 har gjort en 
undersökning för att ta reda på hur mediaideal påverkar unga kvinnor genom 
att låta de titta på bilder av kvinnliga modeller under en bestämd tidsram. 
Resultatet visade att de kvinnor som hade stor medievana och var aktiva 
inom olika sociala medier påverkades negativt vad gällde den egna 
kroppsuppfattningen. De kvinnor som däremot inte hade någon direkt 
medievana och inte var aktiva på sociala medier påverkades inte alls. 

 
Dessa tre undersökningar, oberoende av varandra, visade att kvinnor som 
var medvetna, intresserade av hälsa och skönhet samt hade en stor 
medievana påverkades negativt av bilderna. De kvinnor som däremot inte 
var lika medvetna och intresserade av hälsa och skönhet samt hade en 
mindre medievana påverkades i betydligt mindre utsträckning. De kvinnor 
som påverkades framkallade lättare ångest och missnöje över den egna 
kroppen, och var även mer benägna att bli deprimerade. 

 
Ett liknande resultat fick också Knobloch-Westwick och Romero45 när de 
gjorde en liknande studie, den inkluderade dock både män och kvinnor. De 
kom fram till att de män och kvinnor som var nöjda med sina kroppar inte 
blev särskilt påverkade av de bilder som visades på idealkroppar och 
normalbyggda kroppar. De män och kvinnor som inte var nöjda med sina 
kroppar blev däremot mer påverkade för att de i vanliga fall försökte undvika 
sådana bilder. Hos de som redan var missnöjda ökade den negativa 
inställningen till den egna kroppen. 

 
 
 

42 Bessenoff 2006:239 
43 Harper & Tiggemann  2007:649 
44 Yamamiya 2004:74 
45 Knobloch-Westwick & Romero 2011 
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Även Rysst46 har tittat på vilken uppfattning män och kvinnor har om den 
perfekta kroppen genom att dela in dem i grupper; män respektive kvinnor, 
tränar respektive tränar inte. Rysst lät de sedan ta del av fyra tidningars 
skildringar av idealkroppen för att ta reda på ifall det fanns skillnader mellan 
de olika grupperna. Resultatet visade att speciellt kvinnorna påverkades 
negativt och särskilt de som tränade och var medvetna om sina kroppar. 
 
Föreställningen om idealkroppen börjar enligt Hargreaves och Tiggemann47 
redan i tidig ålder. I sin studie undersökte de hur unga pojkar ville att den 
perfekta flickvännen skulle se ut och vara. De mest förekommande 
egenskaperna var att flickvännen skulle vara smal och atletisk. Resultatet 
visade att media påverkar pojkarnas förväntningar av hur en flicka ska se ut, 
vilket indirekt påverkar flickornas egen kroppsuppfattning. 
 

 
5.3 Teoretiska utgångspunkter 

 
De teoretiska utgångspunkterna vi har valt att använda oss av i vår studie är 
kritisk teori och Anthony Giddens teori om modernitet och självidentitet.  
 
 
5.3.1 Kritisk teori 
 
Kritisk teori intresserar sig för att “[...] kulturella traditioner och mäktiga 
aktörers handlande bidrar till att låsa den sociala verkligheten till förmån för 
vissa särintressen [...]”48. Teorin behandlar de generella tendenserna och 
kulturella traditionerna som finns i samhället. Den kritiska tolkningen 
fokuserar på bland annat omedvetna processer och maktförhållanden49. Vi 
anser att det finns en del normer och idéer i samhället som styr hur vi ska 
uppfatta den perfekta kvinno- och manskroppen, och att media, vilka vi ser 
som en mäktig aktör, bidrar till att förstärka dessa ideal. Att detta är mer 
eller mindre historiskt skapat är något som kritisk teori betonar50.  
 
Kritisk teori undersöker även hur exempelvis sociala institutioner och 
ideologier inskränker människors fantasi, självbestämmande och 
beslutsfattande. Främst riktas uppmärksamheten mot antaganden och 
föreställningar som tas för givna i samhället 51.  
Social dominans kan enkelt skapas52 genom att man exempelvis är medlem 
på ett socialt nätverk där man är ute efter att få bekräftelse och att skapa en 
identitet, man utger sig för att vara någon man inte är.  
 

46 Rysst 2010:71 
47 Hargreaves & Tiggemann 2003:539 
48 Alvesson & Sköldberg 2008:348 
49 Alvesson & Sköldberg 2008:305 
50 Alvesson & Sköldberg 2008:288 
51 Alvesson & Sköldberg 2008:348 
52 Ibid 
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Då sociala medier är lättillgängliga och används av en stor grupp människor 
blir det lättare för media att nå ut och påverka och på så sätt utöva makt. 
Media ”planterar ett frö” som vi som användare av sociala medier sedan 
sprider vidare genom att exempelvis dela och gilla. Genom att dela eller gilla 
någonting på ett socialt nätverk kan det ses av de vänner man har där, som i 
sin tur kan sprida informationen vidare till sina vänner.  
 
 
5.3.2 Anthony Giddens 

 
Giddens anser att kroppen har blivit en central del av självidentiteten och att 
den är i fokus i samhället. Han menar även att självidentiteten inte är något 
som vi föds med, utan snarare något som utvecklas i olika typer av 
interaktioner och berättelser om självet53. Därmed är självidentiteten en 
process som ständigt produceras och reproduceras genom individens 
handlingar i olika situationer och återspeglas på individen själv54. 

 
Självidentiteten formas även av modernitet, det vill säga Giddens menar att 
alla individer bidrar till att forma det sociala livet. Sociala medier både 
formar och formas av individerna eftersom det är något som vi dagligen 
använder oss av och kan ses som en del av moderniteten55. 
Då vi anser att Instagram påverkar människor genom bilder med hashtags så 
som fitspo, fitness och healthy, antar vi att detta påverkar identiteten. Dessa 
hashtags som ofta finns på bilder där utseendet är i fokus kan alltså 
sammankopplas med Giddens teorier. Han hävdar att identitetsskapandet 
och utseendet är mycket nära relaterade. Giddens nämner även att han ser på 
den typiska postmoderna människan som en högt individualiserad osäker 
person som hela tiden strävar efter perfektion. Enligt honom ser unga 
kvinnor ofta denna process som livslång56. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

53 Giddens 2005:94-96 
54 Giddens 2005:67,102 
55 Giddens 2005:94-105 
56 Giddens 2005:94-105 
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6. Metod 
 

Nedan presenterar vi de olika metoderna vi valt att arbeta efter, fördelar och 
nackdelar med dem, urval och avgränsningar och hur vi gått tillväga. 

 
 
6.1 Fokusgrupper 

 
I vår studie utgick vi från kvalitativ metod då vi ville ta del av tankar och 
åsikter utifrån tjejernas och killarnas perspektiv57. Kvalitativ metod används 
när man vill “[...] fråga människor hur och varför de gör saker eller vad de 
tycker och tänker”58. Den metod som vi ansåg vara mest lämpad för vår studie 
var fokusgrupper; en metod där människor möts för att diskutera ett visst 
ämne eller tema59. Hade vi istället gjort en kvantitativ undersökning hade vi 
inte fått ta del av deltagarnas tankar och funderingar på samma sätt eftersom 
den metoden mäter resultat i siffror60. 
Fokusgrupperna delade vi in efter kön, det vill säga en grupp med tjejer och 
en grupp med killar. Enligt Wibeck61 är det lämpliga deltagarantalet i en 
fokusgrupp fyra till sex deltagare, och vi strävade därför efter att få sex tjejer 
och sex killar i respektive grupp. Detta för att vi ville se hur tjejerna 
respektive killarna tycker och tänker om idealkroppen, om de påverkas och i 
så fall hur. Vi valde att dela upp killar och tjejer i två enskilda grupper för att 
få en uppfattning om hur åsikterna skiljde sig åt. Påverkas man lättare av det 
rådande idealet som tjej? Eller är det likadant för båda könen? 

 
Vi valde att utgå från Wibecks intervjuguide där det tas upp fem olika typer 
av frågor som man bör ha med i en gruppdiskussion; öppningsfrågor, 
introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor och avslutande frågor62. 
Detta för att deltagarna skulle få vissa riktlinjer men även för att alla skulle få 
en chans att göra sina åsikter hörda och få samtalet att flyta. Vi ville även 
uppmuntra dem till att utveckla ytterligare tankar och funderingar kring 
ämnet, och vi hoppades att det skulle leda till djupare diskussioner. Här var 
det av största vikt att våra frågor63 var tydliga och att målgruppen var 
intresserade av dem64. 

 
Som ett komplement till våra frågor använde vi oss även av ett antal bilder 
från Instagram som har taggats med fitspo, fitness och healthy för att vi ville 
se hur deltagarna reagerade och vad de tänkte kring den typen av bilder. 
Bilderna valdes ut strategiskt, så att vi fick en jämn fördelning på våra 
hashtags.  

 

57 Kvale & Brinkmann 2009:39 
58 Ahrne & Svensson 2012:10 
59 Ahrne & Svensson 2012:71 
60 Eliasson 2006:30 
61 Wibeck 2000:50 
62 Wibeck 2000:61 
63 Se bilaga 3 
64 Ahrne & Svensson 2012:76 
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6.2 Kvalitativ innehållsanalys 
 

För att kontextualisera deltagarnas svar på våra frågor har vi använt oss av 
kvalitativ innehållsanalys, vilken enligt Graneheim och Lundman65 används 
för att identifiera och kategorisera meningsbärande enheter och innehåll i en 
text. En innehållsanalys handlar om att tolka texter som varierar i djup och 
abstraktionsnivå. Den manifesta innehållsanalysen beskriver det som 
uttrycks i texten utan någon större tolkning. Vid den latenta 
innehållsanalysen sker däremot en tolkning av det underliggande i texten66.  

 
 

6.3 Fördelar och nackdelar 
 
Positiva och negativa sidor med användandet av fokusgrupper och enligt 
Wibeck innebär denna metod stora möjligheter67 . Tillvägagångssättet gör att 
forskaren kan gå djupare in på vad som ligger bakom människors tankar och 
erfarenheter. Deltagarna får dessutom chansen att diskutera med varandra 
och dela med sig av sina åsikter. En annan fördel är att man kan se vilken 
effekt det har när deltagarna får prata med varandra istället för att de 
intervjuas enskilt. Enligt Wibeck fattar individer beslut beroende på hur de 
tänker sig att andra kommer att reagera på deras handlingar68.  
En svaghet med fokusgrupper är att moderatorn kan ta en för stor roll och 
bestämma hur diskussionen förs. Detta problem finns dock inte enbart i 
fokusgrupper utan är vanligt även vid individuella intervjuer och 
enkätundersökningar69. En annan svaghet vi anser finns med fokusgrupper 
är att vissa personer lätt kan bli för dominanta och ta över diskussionen. Vi är 
även medvetna om att grupptryck kan leda till att deltagare inte vågar prata. 
Här måste vi vara uppmärksamma på att alla deltagare får uttrycka sin åsikt 
och ge alla lika stort utrymme.  
Ett problem som kan uppstå vid många intervjuer är att det kan vara svårt att 
veta hur villiga deltagarna är att ge en representativ bild av verkligheten70. Vi 
kan aldrig vara helt säkra på att de delar med sig av allt och säger vad de 
egentligen tycker.  

 
Precis som med fokusgrupper finns det nackdelar med att använda sig av 
innehållsanalys. En svårighet enligt Graneheim och Lundman är att välja ut 
de meningsbärande enheterna. Väljer vi för stora enheter riskerar vi att de 
innehåller mer än en företeelse, men vi väljer vi för små enheter riskerar vi 
att vårt material blir för splittrat. Oavsett vad vi väljer kan vi missa viktig 
information71. 

 
 

65 Graneheim & Lundman 2004 
66 Graneheim & Lundman 2004 
67 Wibeck 2000:126 
68 Wibeck 2000:127 
69 Wibeck 2000:128 
70 Wibeck 2000:129 
71 Graneheim & Lundman 2004 
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6.4 Urval och avgränsningar 
 

Vi har valt att inte undersöka andra sociala medier i vår studie, detta då vi 
fokuserar på hur bilder påverkar en yngre publik. Då Instagram har en 
betydligt yngre publik än vad andra sociala medier har och dessutom enbart 
handlar om bilder72, anser vi det nätverket som mest lämpligt för vår 
undersökning. Det har även gjorts en geografisk avgränsning då vår tidsram 
inte tillåter en mer omfattande undersökning, och vi valde därför en 
gymnasieskola i Skåne som vi båda två hade nära till. Ett av kraven för att 
medverka i vår studie var att ha ett användarkonto på Instagram.  

 
Åldersgruppen vi har undersökt valde vi dels efter statistik, dels utifrån egen 
erfarenhet. Statistiken visar på att drygt hälften av Instagrams användare är 
mellan 12-19 år enligt ”Svenskarna och internet”73, alltså anser vi att elever i 
årskurs tre på gymnasiet utgör en relativt stor del av användarna. 
Vi vet av egen erfarenhet att man som ungdom utvecklas mycket i just den 
åldern och det kan vara svårt att veta vem man är och vad man tycker och 
tänker. Du är varken vuxen eller barn men det finns ändå vissa förväntningar 
på hur du ska vara. En ålder där vi anser att man är relativt känslig och 
lättpåverkad.    
Annan bakgrund på våra deltagare såsom exempelvis etnicitet och 
klasstillhörighet har vi valt att inte ta hänsyn till i vår studie då vi enbart vill 
fokusera på likheter och skillnader mellan killar och tjejer. Tjejerna och 
killarna som intervjuades valdes ut av en lärare på skolan, vi har alltså inte 
haft någon möjlighet att påverka valet.  

 
De hashtags vi valt att fokusera på i vår studie valde vi för att de är några av 
de vanligaste nyckelorden på Instagram då #fitness har mer än 27 miljoner 
träffar74, #fitspo har nästan 6 miljoner träffar75 och #healthy har 15 miljoner 
träffar76 på Instagram. Alla hashtags avser att förmedla hälsa och ideal 
genom bilderna. De bilder som valdes ut till vår studie är taggade med de 
olika hashtags och därför anser vi dem lämpliga för vårt syfte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72 Findahl 2013:6 
73 Findahl 2013:6 
74 www.web.stagram.com 
75 www.web.stagram.com 
76 www.web.stagram.com 
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6.5 Tillvägagångssätt 
 

Vi började med att skicka ut ett informationsbrev via mail77 till fem 
gymnasieskolor i Skåne med en förfrågan om de var villiga att medverka i vår 
studie. Skolorna vi kontaktade låg nära oss rent geografiskt på grund av 
praktiska och tidsmässiga skäl. Vi fick svar från två olika skolor och valet föll 
på den som svarade först. Läraren, som svarade på vårt mail och som blev vår 
kontaktperson, bad vi om hjälp att sätta ihop två grupper, en med killar och 
en med tjejer. 

 
Inför fokusgruppsdiskussionerna förberedde vi oss genom att arbeta fram 
frågor och ta fram bilder vilka skulle fungera som ett underlag. Vi hoppades 
att frågorna och bilderna skulle skapa intressanta och givande diskussioner 
mellan deltagarna. Vi utformade även ett formulär för samtycke där eleverna 
fick godkänna och skriva under på vad vår studie går ut på, samt att 
materialet endast kommer att användas i studiesyfte.  
Under intervjuerna tänkte vi att en av oss skulle ha rollen som moderator och 
den andra rollen som observatör. Detta för att det kan vara enkelt att missa 
viktig information om båda pratar och ställer frågor78. Det är viktigt att 
observera hur deltagarna interagerar med varandra och vem som säger vad. 
Vi utformade våra frågor så att det skulle vara enkelt för deltagarna att 
diskutera dem och för att vi inte ville ta för stor plats samt styra samtalen för 
mycket79. Den beräknade tiden vi tänkt avsätta för våra intervjuer var cirka 
en timme per grupp, och inspelningen skulle ske med hjälp av våra 
mobiltelefoner.  

 
Vi fick tillgång till ett mindre grupprum på skolan, vilket var bra eftersom det 
är viktigt att intervjuerna utförs på en neutral plats där alla deltagarna kan 
känna sig bekväma. Vissa personer kan känna sig mer säkra och bli 
dominanta, medan andra känner sig osäkra och underlägsna på samma ställe. 
Genom att vi var på en neutral plats kunde detta lätt undvikas80.  

 
När vi väl skulle genomföra våra fokusgruppsdiskussioner blev det försenat 
på grund av att läraren vi varit i kontakt med hade glömt att sätta ihop en 
grupp med killar. Detta gjorde att han fick jaga rätt på dem i sista minuten 
och vi fick sitta och vänta, trots detta höll vi ändå tiderna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

77 Se bilaga 1 
78 Wibeck 2000:79 
79 Wibeck 2000:128 
80 Wibeck 2000:13 
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Den första diskussionen hölls måndagen den 11 november klockan 13:00.  
Vi började prata med killarna, vi berättade varför vi var där och de fick läsa 
och skriva under vårt formulär. Det var tänkt att en av oss skulle ha rollen 
som moderator och den andra som observatör, men under diskussionen 
frångick vi våra roller då vi rycktes med i samtalen och båda ställde frågor 
och följdfrågor. Detta var inget problem, då det var en så pass liten grupp 
kände vi att båda kunde ställa frågor samt observera utan att missa något 
viktigt. Intervjun med killarna tog cirka 40 minuter. De hade lätt för att prata 
och det blev en del högljudda diskussioner.  
 
Den andra diskussionen hölls måndagen den 11 november klockan 14:00 och 
tog cirka 55 minuter. Även här började vi med att presentera oss och berätta 
varför vi var där, och de fick läsa och skriva under vårt formulär. Här 
bestämde vi redan innan intervjun att göra likadant som tidigare, det vill säga 
att båda ställde frågor och observerade och även här fungerade det bra. 
Tjejerna pratade betydligt mer om det som kom upp under diskussionerna än 
killarna, men gled gärna över på andra ämnen också.   

 
Första steget i vår kvalitativa innehållsanalys var att läsa igenom vårt 
transkriberade material upprepade gånger för att få en tydlig bild av 
innehållet. Därefter valde vi ut meningsbärande enheter ur texten som 
speglade vårt syfte och sedan sorterade vi meningarna efter skillnader och 
likheter81. Därefter förkortade vi meningsenheterna för att få ett mer 
lättöverskådligt material, men utan att ta bort det väsentliga i texten. 
Meningarna sorterades sedan efter de skillnader och likheter som vi fann och 
de meningsenheter som inte hade relevans för vårt syfte tog vi bort. Våra 
meningsenheter abstraherades och därefter bildades koder vilka speglar 
meningsenheterna och dess innehåll och detta ledde till våra kategorier. 
Enligt Graneheim och Lundman82 är kategorierna de koderna med liknande 
innebörd. Under vår analysprocess var vi noga med att de kategorier vi valde 
ut fokuserade på vårt syfte83.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

81 Graneheim & Lundman 2004 
82 Graneheim & Lundman 2004 
83 Se bilaga 4 
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6.6 Forskningsetiska principer  
 

Då vi i vår studie har tagit del av deltagarnas egna tankar och åsikter finns 
det en del etiska aspekter att ta hänsyn till. Vi har följt de fyra huvudkrav som 
Vetenskapsrådet har sammanfattat; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet84. 
 
Informationskravet 
Vi som forskare ska informera deltagarna om vårt syfte med studiens syfte. 
Informationen som ges här kan vara mer eller mindre detaljerad, här ska 
dock våra namn samt vår institutionsanknytning finnas med för att 
underlätta kontakten. Studiens syfte och en beskrivning ska också finnas 
med. Det är viktigt att belysa att deltagandet är frivilligt och att det material 
vi samlar in enbart kommer att användas för vår studie85. 
Genom det mail86 vi skickade till skolorna informerade vi dem vilka vi är och 
vårt syfte med studien. Vi var även noga med att poängtera att informationen 
kommer att behandlas konfidentiellt.  

 
Samtyckeskravet 
Detta krav ger deltagarna rätten att själva bestämma över sin medverkan i 
vår studie. I studier där deltagarna är aktiva ska samtycke alltid skrivas 
under. Det är viktigt att ha i åtanke att om deltagarna är under femton år bör 
dessutom samtycke skrivas under av en förälder eller vårdnadshavare. 
Deltagarna i vår studie har även rätten att när som helst kunna avbryta sin 
medverkan87.  
Vi utformade ett formulär som vi hade med oss till intervjuerna där 
deltagarna fick skriva under på att de har rätt att när som helst avbryta sin 
medverkan, att de samtycker till deltagande, att diskussionen kommer att 
spelas in och att uppgifterna kommer att behandlas så att inga obehöriga kan 
ta del av dem88. 
 
Konfidentialitetskravet 
Det är viktigt att de personuppgifter vi samlar in förvaras så att inga 
obehöriga får tillgång till dem. Speciellt viktigt är detta när det handlar om 
etiskt känsliga ämnen89.  
Detta har vi haft i åtanke under uppsatsens gång genom att vi vara noga med 
att aldrig nämna varken deltagarna eller skolan vid namn. 

 
Nyttjandekravet 
De uppgifter vi samlar in om enskilda personer får endast användas i vårt 
studiesyfte. Deltagarna i vår studie har rätten att när som helst åberopa 
forskningsresultatet90.  

84 Vetenskapsrådet 2002:6 
85 Vetenskapsrådet 2002:7 
86 Se bilaga 1 
87 Vetenskapsrådet 2002:9 
88 Se bilaga 2 
89 Vetenskapsrådet 2002:12 
90 Vetenskapsrådet 2002:14 
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7. Resultat och analys 
 
 

Följande avsnitt behandlar kategorierna som skapades vid den kvalitativa 
innehållsanalysen; användandet av Instagram, ideal och påverkan, bekräftelse 
och identitet. Först presenterar vi resultat och analys från diskussionen med 
killarna och därefter redogör vi för diskussionen med tjejerna. Slutligen följer 
en sammanfattning och en utvärdering. 
 
 

7.1 Fokusgrupp - Killar  
 
 

7.1.1 Användandet av Instagram 
 

På frågan om varför killarna började använda Instagram blev svaret ungefär 
detsamma från alla i gruppen. De menade att alla andra hade det och då ville 
de också ha det, de föll enligt dem själva för ”grupptrycket”. En kille menade 
att Facebook blivit så full av reklam och en massa annat som man inte vill se, 
men på Instagram slipper man det. Man följer bara de man vill följa och det är 
lättare att följa personer som man inte pratar med i verkligheten, som till 
exempel kändisars fanpages. Killarna följer mest kompisar och 
fotbollsspelare på Instagram, och en kille berättade att han bara följer tio 
som han inte känner i verkligheten. Killarna var överrens om att Instagram är 
ett enkelt och socialt nätverk och att det är lätt att gilla andra användares 
bilder. Det är också mer anonymt än vad Facebook är, man behöver inte 
prata med folk om man inte vill. 

 
 

7.1.2 Ideal och påverkan 
 

Killarnas syn på ideal var också den ungefär densamma för alla i gruppen. En 
tjej ska vara ”sexig” med ”bra lökar”, mycket viktigt med en bra rumpa, tight 
kropp, bra ben – benen ska inte vara för smala. En tjej ska också ha bra mage, 
fina ögon, kinder, käkar och fint hår. Bra form helt enkelt. Killarna nämnde 
svenska artisten Agnes som exempel på en ”perfekt” tjej, även Beyoncé kom 
på tal, dock innan hon fick barn. Victorias Secret modeller är enligt killarna 
också snygga, även om de flesta är för smala. Killar ska däremot vara 
muskulösa, starka, ha bra rumpor, fint ansikte, bäckenmuskler och en snygg 
klädstil. En kille trodde att detta härstammar från stenåldern, att männen då 
skulle vara starka i flocken - och att detta sitter kvar än idag, vilket de övriga 
killarna var tveksamma till. 
Killarna diskuterade även om det manliga idealet är på väg att förändras, då 
de upplever att fler och fler killar strävar efter att se ut som de manliga 
modellerna och inte de råa muskelbergen. Pojkaktiga och ”söt-sexiga” killar 
som Justin Bieber och One Direction nämndes som exempel på nya ideal för 
killar. Även om killarna hade en klar bild av hur idealet ser ut, ansåg de att få 
lever upp till detta och menade att nio av tio ser ut som “vanliga” människor. 
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Vad gäller media och medias påverkan menade killarna att media har en 
mäktig roll i dagens samhälle när det gäller hur man ska se ut och hur man 
ska vara. Detta då de tyckte att media översköljer dem med bilder samt 
information om hur idealet uppnås. Killarna ansåg att till exempel film och 
musikvideor bidrar till att ideal skapas men att tjejer påverkas mer än killar. 
Killarna upplevde det som att tjejer ofta svälter sig själva och kan på lång sikt 
utveckla anorexia för att uppnå detta ideal, medan killar “bara” bygger 
muskler.  

 
 

“Killarna är liksom bara starka, då gymmar man ju...”  
Kille 

 
 

I vår undersökning kom det fram att killarna enbart fokuserade på träningen 
för att uppnå den perfekta kroppen. Alla deltagare i vår diskussion utförde 
någon typ av fysisk aktivitet och bland killarna var fotboll, hockey och 
gymträning vanligast. Killarna menade att de mest tränar för att se bra ut för 
både tjejer och killar. En kille nämnde att han ofta gav positiva komplimanger 
till andra killar som exempelvis ”vilka jävla armjävlar”. De killar i vår studie 
som tränade någon form av lagsport gjorde det delvis för att bli bättre på 
sporten och förebygga skador, men erkände att de ibland även tränade 
exempelvis biceps endast för utseendets skull. De hävdade att killar som 
enbart tränar på gym endast gör det för att se bra ut. 
 
 

“Främsta målet är att vara snygg, för då mår man ju bra.”  
Kille 

 
 

Killarna ansåg att det var “ett ess i ärmen” att ha en snygg kropp, men det var 
ändå inte det viktigaste för att bli omtyckt. Det räcker att man till exempel 
spelar hockey för att “få brudar”. Enligt killarna måste tjejer däremot vara 
snygga för att bli populära, och att vara “rapp i käften” är bara en bonus. 
När vi frågade om deltagarna var nöjda med sina kroppar skiljde sig svaret åt. 
Killarna svarade utan tvekan att de var nöjda. Jarlbro91 tar upp resultatet från 
en svensk undersökning gjord år 2000 där det framkom att 17 procent av 
killarna i åldern 13-17 år är missnöjda med sina kroppar, jämfört med 
tjejerna där 43 procent var missnöjda.  
Jarlbro tar även upp en rad andra studier i olika länder som behandlar 
samma ämne och där resultatet blivit liknande92. 
 
 
 
 
 

91 Jarlbro 2006:131 
92 Jarlbro 2006:132 
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Vi frågade killarna om det var lika viktigt att vara snygg när man har en 
partner som när man är singel, och de var överens om att det skiljer sig åt. 
Som singel bryr de sig mer om vad andra tycker om ens utseende medan de 
slappnar av och blir bekväma i sig själva i ett förhållande. När de har en 
partner behöver de ju inte ändra på sig och därför letar de inte efter 
bekräftelse på samma sätt. När de är i ett förhållande tränar de mest för sig 
själva, för att hålla sig i form, bli bättre på sporten och för att det är roligt.  
Killarna var även överens om att det är väldigt viktigt att vara snygg då 
utsidan är det första man ser. En kille sa att “utsidan ger insidan en chans”, 
vilket de andra killarna höll med om. 
 
 
7.1.3 Bekräftelse 

 
En av anledningarna till varför Instagram används var enligt killarna bland 
annat för att få bekräftelse från båda könen, både vad gäller utseende men 
även för att visa att man lever ett perfekt liv. Killarna pratade om strävan 
efter bekräftelse och de menade att killar exempelvis använder bilderna för 
att “få mycket brudar”. Killarna poängterade att de bara lägger ut bilder på 
sig själva de är nöjda med och där de tycker att de ser bra ut.  
 
 

“Man lägger ju inte upp en bild som är ful på sig själv.” 
Kille 

 
 

En av killarna tyckte att om en tjej lägger ut många bilder på sig själv, kan det 
leda till att man som kille tycker att denna tjej är för fixerad vid att få 
bekräftelse, vilket övriga killar instämde i. En annan kille nämnde det så 
kallade “horhatet”, och med detta menade han att tjejer ofta skriver elaka 
kommentarer till sådana bilder när de egentligen bara är avundsjuka.  

 
 

7.1.4 Identitet 
 

Jarlbro diskuterar detta och menar att ungdomar i allmänhet antas vara extra 
påverkbara på grund av att de befinner sig i en ålder där många försöker 
hitta sin egen identitet93. Killarna uppfattade sig själva som mer säkra nu när 
de börjat finna sig själva, då de ansåg sig gått igenom mycket när de var några 
år yngre. De trodde att det är värre för de som är femton år idag då många får 
sin första smartphone9495 i tidig ålder. Killarna menade att när man är så pass 
ung är man mer sårbar och förstår inte vad som är bra eller dåligt. Vidare 
menade killarna att det är stor skillnad mellan killar och tjejer. De antar att tjejer 
är mer ytliga, men att killar påverkas lika mycket av exempelvis idealet, men att 
de inte pratar lika mycket om det.  

 

93 Sandberg 2004:47 
94 smarttelefon = mobiltelefon med avancerade datorfunktioner och internetuppkoppling  
95 www.ne.se 
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7.2 Fokusgrupp - Tjejer 
 
 

8.2.1 Användandet av Instagram 
 

Flera av tjejerna berättade att de skaffade Instagram för att kunna redigera 
bilder, och att de då inte hade speciellt stor koll på vad Instagram verkligen 
var. Nästan alla kunde hålla med om att de skaffade det för att “alla andra” 
hade det.  
 
 

“Man vet egentligen inte varför man har det 
... men jag har ju det för att alla andra har det.”  

Tjej 
 
 
Det kom också fram att de tyckte att det var roligare än Facebook för att det 
endast är bilder på Instagram och att man slipper de reklamannonser som 
finns på Facebook, men även för att man själv kan välja vem som följer en 
genom att göra sitt konto privat. 
Genom Instagram ansåg tjejerna att de kunde komma lite närmre exempelvis 
kändisar för att se backstage-bilder och liknande, känslan av att få vara med i 
någon annans liv. Här var det vanligare för tjejerna än för killarna att följa 
personer som de inte känner privat. 

 
 
7.2.2 Ideal och påverkan 

 
Enligt tjejerna finns det ett tydligt ideal i samhället; tjejerna ska vara smala 
med en fast rund rumpa, lagom stora bröst och smal midja medan killarna 
ska ha definierade muskler. Ett ideal som få lever upp till i verkligheten, men 
det var ändå klart att det fanns en strävan efter det. Det var inte svårt att 
prata om detta ämne med tjejerna, här hade de betydligt mer att tycka till om 
än vad killarna hade. De upplevde även själva att de hela tiden översköljdes 
av olika tips och råd gällande träning och hälsa i media, något som de till viss 
del ansåg vara jobbigt. En av tjejerna berättade att hon försökte undvika så 
kallade inspirationsbilder på Instagram eftersom hon lätt blev stressad av 
känslan att behöva leva upp till det perfekta idealet. Flera av de andra 
tjejerna höll med om detta, och även tidigare forskning från Bessenoff 96, 
Harper och Tiggemann97 och Yamamiyas98 studier visar att de kvinnor som 
var aktiva inom sociala medier och som där tog del av bilder på idealkroppar, 
påverkades negativt vad gäller den egna kroppsuppfattningen. 

 
 

96 Bessenoff 2006:239 
97 Harper & Tiggemann 2007:649 
98 Yamamiya 2004:74 
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Tjejerna nämnde tjejtidningar där det ofta förekommer tips på hur man får 
drömkroppen, och en tidning som kom på tal var SOLO som nyligen hade en 
rubrik på framsidan vilken löd “Ät dig snygg”. En tjej tyckte att media är en 
form av envägskommunikation, det vill säga att vi från ett håll hela tiden blir 
matade med till exempel bilder och bantningstips, vilket är svårt att undvika. 
Även kompisars åsikter påverkar men då är det enklare att stå upp för sig 
själv och säga ifrån enligt en av tjejerna. 
Enligt en studie som Jarlbro99 presenterar visade det sig att unga tjejer och 
killar påverkades mest av kompisar, men har kompisarna i sin tur fått sin bild 
av idealet från media kan det diskuteras varifrån idealet egentligen kommer; 
media eller kompisarna? 

 
I strävan efter att uppnå den perfekta kroppen skiljde sig tillvägagångssätten 
åt för killarna och tjejerna. Medan killarna i princip enbart hängav sig åt 
träningen fokuserade tjejerna istället på att äta nyttigare. Detta kan ha att 
göra med att kvinnor i betydligt större utsträckning exponeras för 
reklamannonser om mat än vad män gör100. Tjejerna menade dock att det 
ofta var mycket snack och lite handling. En av tjejerna berättade om sin 
metod, “TGIF”, vilket står för Thank God It’s Friday. Metoden gick ut på att äta 
nyttigt måndag till torsdag för att sedan äta vad man vill fredag till söndag. 
Tjejerna var överens om att det bästa var att äta måttliga mängder av allt och 
hålla sig till godis på lördagar. Trots detta fick fem utav sex tjejer oftast dåligt 
samvete när de ätit något onyttigt eftersom de kände att kroppen förgiftats. 
Den sjätte tjejen hade känt likadant tidigare, men brydde sig numera inte 
längre om det då hon tränar mycket. 
 
 

“Det är ju inte så kul när man ligger där och äter glass 
och så kollar man insta…” 

Tjej 
 
 

Tjejerna i vår fokusgrupp tränade endast på gym och de flesta tränade mer 
eller mindre i perioder då de egentligen inte tycker att det är särskilt roligt 
utan mer ett tvång. Två av sex tjejer nämnde att de hade börjat träna för att 
före detta pojkvänner ansåg att de behövde det, alltså inte för att de själva 
ville. Alla tjejer var överens om att de tränade för att uppnå idealet, och att få 
en snygg kropp var viktigare än att till exempel känna sig stark eller kunna 
lyfta tungt.  
 
 

“[...]man vill ju göra det för sig själv, men det gör man ju inte.” 
Tjej 

 
 
 

99 Jarlbro 2006:133 
100 Sandberg 2004:47 
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När vi frågade om tjejerna var nöjda med sina kroppar blev svaret positivt 
från endast en av sex tjejer, de andra var tveksamma. Som vi tidigare nämnt 
tar Jarlbro101 upp att tjejer i åldern 13-17 år i större utsträckning är mer 
missnöjda över sina kroppar än vad jämnåriga killar är.  

 
En tjej i vår undersökning menade att det går att påverka sitt utseende till en 
viss del, det som inte går att påverka får helt enkelt accepteras. En annan tjej 
tyckte att det var svårt att bli nöjd med sin kropp, då det enligt media hela 
tiden finns saker som kan förbättras. När du exempelvis är nöjd med din 
mage ska du enligt tidningarna istället satsa på att få en rund rumpa och så 
vidare. 
Flera av tjejerna upplevde att de hade mer ångest när de var singlar än när de 
var i ett förhållande eftersom de kände att de var tvungna att vara snygga för 
“alla andra”. I ett förhållande kunde de däremot slappna av och bli bekväma i 
sig själv och letade inte efter bekräftelse på samma sätt. 
En fråga där båda grupperna var överrens var gällande utseendet; det är 
viktigt att vara snygg då utsidan är det första man ser.  

 
 

7.2.3 Bekräftelse 
 
Att Instagram används för att få bekräftelse var inget tjejerna försökte dölja, 
och de sa att de ofta la upp foton när de till exempel åt nyttigt eller var 
utomlands för att i sin tur få bekräftelse från andra och visa att de hade ett 
“perfekt” liv. Samtidigt sa de själva att detta bidrar till att man kanske får en 
snedvriden bild av både sig själv och andra, och ser man bara sådana 
“perfekta” bilder varje dag får man till slut hjärnspöken enligt en av tjejerna. 
Trots detta poängterade de att de bara lägger ut bilder de är nöjda med och 
ser snygga ut på. 
Idag har det nästan blivit en förutsättning att lägga ut allt man gör på 
Instagram enligt en av tjejerna och hon hade själv blivit ifrågasatt av sina 
kompisar ifall hon verkligen tränade då hon inte lade ut träningsbilder på 
Instagram eftersom hon inte kände att hon behövde just det 
bekräftelsebehovet. 
En annan av tjejerna tyckte att det var egoistiskt att hela tiden lägga ut 
halvnakna bilder på sin egen kropp just för att få bekräftelse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

101 Jarlbro 2006:131,132 
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7.2.4 Identitet 
 

Som vi tidigare nämnt tar Jarlbro tar upp frågan om identitet, att ungdomar 
antas vara extra påverkbara på grund av att de befinner sig i en ålder där de 
försöker hitta vem de är102.  
 
Tjejerna tyckte själva att de påverkades mer nu än när de var några år yngre, 
eftersom de upplevde att pressen och hetsen är större i samband med att 
sociala medier har utvecklats, idag har många till exempel Instagram och 
Facebook och är ständigt uppkopplade genom sin smartphone. De nämnde 
också att de blir påverkade från många olika håll som till exempel tidningar, 
tv-serier och musik.  
 
 

“Det känns som att det har blivit mer hets...” 
Tjej 

 
 
Enligt Sandberg103 tillhandahåller media mycket av grunden när det gäller 
den identitetsskapande processen hos människor; medierna formar och 
speglar vår kultur. Tjejerna trodde att jämnåriga killar påverkas mer av 
media än av kompisar då de upplever killarna som mer ärliga och raka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

102 Sandberg 2004:47 
103 Sandberg 2004:13 
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7.3 Bilder 
 

Nedan följer killarnas och tjejernas åsikter och kommentarer om de nio 
bilder vi visade vid diskussionstillfällena. 

 
 

7.3.1 #fitness 
 

Följande tre bilder är taggade med fitness på Instagram.  
 

 

 
Bild 1104 

 
 
 
 

 
Bild 2105 

 
 

104 www.statigr.am 
105 www.instagram.com 

Den första bilden som tjejerna och killarna 
fick titta på gestaltar två yngre killar som 
fotar sig själva framför spegeln. Killarnas 
och tjejernas reaktion var i princip likadan, 
de ansåg att båda killarna uppfyllde det så 
kallade idealet. Dock var killen till vänster 
avslappnad och killen till höger spände 
sig alldeles för mycket. Tjejerna menade 
dock att det inte är många som ser ut så i 
verkligheten. Fem av sex killar skulle kunna 
tänka sig att publicera en liknande bild på 
Instagram, den sjätte killen hade istället valt 
att lägga ut en mer avslappnad bild, tagen 
på stranden exempelvis.  

 

Bild nummer två visar en smal, 
lättklädd tjej. Tjejerna och killarna var 
överens om att tjejen på bilden var 
alldeles för smal och var därför inte 
heller ett ideal. De ansåg även att det 
inte var en fitnessbild. Tjejerna menade 
att ingen ser ut sådär när man tränar 
och ingen av dem blev heller 
inspirerade till att träna.  
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Bild 3106 
 

 

7.3.2 #fitspo 
 

De tre följande bilderna är taggade med fitspo på Instagram. Ingen kille hade 
hört begreppet tidigare, däremot var alla tjejerna bekanta med det. 

 
 

 
Bild 4107 

 
 

106 www.statigr.am 
107 www.statigr.am 

Den tredje bilden som vi visade gestaltar 
en muskulös kille som tränar. Alla killarna 
tyckte att det var snyggt och skulle gärna 
vilja se ut så utom en som tyckte att det låg 
för mycket arbete bakom. De tyckte även 
att bilden var mer naturlig än bild nummer 
ett. En tjej tyckte att det var “supersnyggt” 
medan de andra tyckte att det var för 
mycket muskler. De såg honom mer som 
ett snyggt objekt och “omänsklig”, och 
tjejerna poängterade att det inte på något 
sätt att var ett krav att ens pojkvän skulle 
se ut så. 

 

Den första bilden i denna kategori visar 
en lättklädd tjej bakifrån hållandes en 
surfingbräda. Tjejerna och killarna var 
överens om att tjejen på bilden var 
alldeles för smal och att hon inte såg ”fit” 
ut. Rumpan diskuterades men kanske 
främst för att den var iögonfallande och 
det första man ser. En kille ifrågasatte om 
hon surfade i verkligheten då han 
hävdade att surfartjejer har mer muskler. 
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Bild 5108 

 
 
 
 
 

 
Bild 6109 

 
 

 

 

 

 

 

108 www.statigr.am 
109 www.statigr.am 

Den femte bilden de fick se och diskutera 
kring föreställer en muskulös kille på 
gymmet. Bilden väckte inte någon direkt 
reaktion hos någon i grupperna, de flesta 
sa att de bara skulle bläddrat förbi den. En 
tjej ansåg det vara “skitsnyggt”, men alla 
tjejerna var överens om att de hade känt 
press på sig själva ifall de dejtat en sådan 
kille. De trodde att det skulle ske 
undermedvetet för att man vill passa in i 
killens livsstil. Killarna hade inget behov av 
att se ut som killen på bilden.  

 

Bild nummer sex visar ännu en lättklädd 
tjej. Tjejerna och killarna var överens om 
att tjejen på bilden såg mer naturlig och 
hälsosam ut än vad tjejerna på de 
tidigare bilderna gjort. Killarna tyckte 
tjejen var “godkänd”, men inte något 
perfekt ideal. En kille tyckte även att hon 
kunde vara lite smalare. En tjej uttryckte 
att hon var själv starkare än tjejen på 
bilden. 
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7.3.3 #healthy 
 

Följande tre bilder är taggade med healthy på Instagram.  
 
 

 
Bild 7110 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 8111 

 
 
 

110 www.statigr.am 
111 www.statigr.am 

Den sjunde bilden som killarna och tjejerna fick 
titta på visar en tjej i underkläder. Här frågade 
vi ifall de ansåg henne vara hälsosam med 
tanke på att bilden taggats med ”healthy”, 
vilket varken killarna eller tjejerna tyckte. En 
tjej ifrågasatte definitionen av hälsosamt och 
tyckte att man inte kunde säga att någon är 
hälsosam utifrån enbart en bild. Alla deltagare 
var överens om att tjejen på bilden såg alldeles 
för smal ut, nästan åt det anorektiska hållet. 
Även killarna hade svårt att definiera 
begreppet hälsosam och kom fram till att det är 
någon som varken är för smal eller för tjock. En 
kille hävdade att de bilder som taggas med 
”healthy” på Instagram oftast publiceras av 
tjejer som är naturligt smala i verkligheten, 
medan tjejer som tränar och är aktiva och som 
lägger ut träningsbilder på Instagram oftast 
egentligen är mer hälsosamma, vilket en annan 
kille höll med om.  

 
 

Bild nummer åtta visar en tjej i 
träningskläder. Här var killarna och 
tjejerna helt överens om att tjejen var 
alldeles för smal. Tjejerna menade att man 
inte kan träna sig till så smala ben utan det 
har med gener att göra. Killarna trodde 
dock att deras tjejkompisar skulle vilja se 
ut så då tjejer ofta strävar efter att vara 
smala, vilket tjejerna faktiskt sa att de inte 
ville. 
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Bild 9112 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

112 www.statigr.am 

Den sista bilden visar en tjej i trängskläder 
med texten “Do it for yourself”. Tjejerna 
tyckte att det var den bästa bilden som vi 
visat och att den var inspirerande. De ansåg 
henne vara ett uppnåeligt ideal med inte allt 
för mycket muskler, och hon såg frisk och 
hälsosam ut. Killarna tyckte att tjejen såg 
tränad och hälsosam ut. 
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7.4 Sammanfattning 
 

I detta avsnitt sammanfattar vi analys och resultat, det vill säga vi tar upp och 
visar de skillnader och likheter vi fann. Diskussionerna utgick från Instagram 
och kom mestadels att handla om ideal, identitet, medias påverkan och 
bekräftelse. Överlag hade killarna och tjejerna samma åsikter vid 
diskussionerna, det var endast ett fåtal punkter där åsikterna gick isär.  
 
Killarna och tjejerna började använda Instagram av ungefär samma 
anledning; “alla andra har det”. 
Tankarna om hur idealkroppen ser ut var likadana från både killarna och 
tjejerna; en tjej ska vara smal med stor rumpa och lagom stora bröst medan 
killarna ska vara muskulösa. De var överrens om att media påverkar dem 
mest, genom bland annat tv och tidningar. Båda grupperna menade att media 
sänder ut information och bilder på hur man ska se ut och hur man ska uppnå 
dessa krav. Speciellt tjejerna kände sig stressade över detta och tyckte att 
pressen på att ha en perfekt kropp var stor. Enligt dem var sociala medier en 
stor orsak till detta, nästan alla är idag ständigt uppkopplade och man blir på 
så vis hela tiden påmind om detta. Att undvika detta flöde är svårt då 
påverkan kommer från många olika håll.  
 
Vägen till idealkroppen såg olika ut för killarna och tjejerna; killarna 
fokuserade mest på träningen och tjejerna på att äta nyttigt. Det var även 
tjejerna som pratade mest om detta och gav flera exempel på att de kunde 
känna ångest över vad de åt. De kände ett visst tvång av att alltid försöka äta 
nyttigt. Det skiljde sig även åt när det gällde hur pass nöjda deltagarna var 
med sina kroppar; alla killarna var nöjda medan endast en av tjejerna var 
nöjd.  
En annan fråga där åsikterna gick isär handlade om identitet. Killarna 
menade att de var mer säkra nu än vad de var för några år sedan och tjejerna 
tyckte tvärtom. I och med den tekniska utvecklingen menade tjejerna att de 
känner en ständig press från många olika medier. Killarna menade däremot 
att det är svårare och jobbigare idag för de som är några år yngre då de redan 
vid tidig ålder får en smartphone och på så sätt kommer i kontakt med till 
exempel sociala medier där mycket av hetsen och pressen finns.    
 
När det kom till bekräftelse på Instagram var åsikterna ungefär desamma hos 
både tjejerna och killarna; de lade bara ut bilder de var nöjda med för att 
spegla ett perfekt liv. 
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7.5 Utvärdering  
 

Rent generellt är vi nöjda med intervjuerna, det blev intressanta diskussioner 
och samtalen flöt på över förväntan. Före intervjuerna var vi osäkra på om vi 
skulle få svar på våra frågor och om deltagarna skulle vara villiga att dela 
med sig av sina tankar och åsikter då vi inte har gjort några liknande 
intervjuer tidigare och har heller inte något att jämföra med. Vid flera 
tillfällen gled deltagarna över på andra ämnen som inte hade med vår studie 
att göra, vilket vi tydligt märkte när vi transkriberade materialet efteråt.  
 
Tanken från början var att en av oss skulle ha rollen som moderator och 
ställa frågorna och den andra skulle observera och föra anteckningar. Detta 
gled vi dock ifrån under diskussionerna då vi båda rycktes med i samtalen 
och ställde följdfrågor. Vi ställde även en del frågor som dök upp under tiden 
diskussionerna pågick, men som vi ansåg vara passande för vår studie.  
 
Deltagarna valdes ut av en lärare på skolan och vi kunde alltså inte påverka 
valet. Vi visste inte om deltagarna kände varandra sedan tidigare eller vad de 
har för roller på skolan – var de till exempelvis framåt eller blyga? Vissa av 
killarna upplevde vi som högljudda och pratiga, medan andra inte tog lika 
stor plats. Detta var betydligt jämnare i tjejgruppen där alla pratade ungefär 
lika mycket. Ifall detta påverkade svaren kan vi bara spekulera i och detta 
kommer vi att diskutera djupare i följande avsnitt.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 
 



8. Slutsats och diskussion 
 

Den här delen av uppsatsen har vi delat upp i metoddiskussion, 
resultatdiskussion och slutsats samt förslag på vidare forskning.  Vi kommer 
att diskutera och återkoppla till teorier, tidigare forskning samt till vårt syfte 
och frågeställningar. 

 
 

8.1 Metoddiskussion 
 
Vi är nöjda med valet av metod och fick uppfattningen av att deltagarna 
delade med sig av vad de egentligen tyckte och tänkte och vi fick en bra 
diskussion. Att välja fokusgrupper framför enskilda intervjuer anser vi var till 
vår fördel i studien eftersom det dels sparade oss tid, dels antar vi att 
ungdomar i det åldersspann vi valde har lättare för att öppna sig i en grupp 
med likasinnade. Att deltagarna även gick på samma skola och antagligen 
visste vilka de andra eleverna var förmodar vi har bidragit till att de kunde 
känna sig avslappnade och prata om ämnet utan problem. Vi är medvetna om 
att diskussionen hade kunnat bli annorlunda, men eftersom deltagandet var 
frivilligt valde alltså eleverna själva att dela med sig av sina tankar och 
erfarenheter. En annan fördel med denna metod är att vi fick se hur 
deltagarna interagerade med varandra och hur deras första reaktion var vid 
de olika frågorna och bilderna. Detta ledde även till en rad ny frågor och 
insikter under diskussionens gång.  
Vid våra intervjuer märkte vi tydliga skillnader mellan grupperna vad gäller 
hur stor plats deltagarna tog. Tjejerna var väldigt måna om att alla skulle få ta 
lika stor plats i diskussionerna och prata lika mycket, medan killarna överlag 
pratade rätt ut och i mun på varandra. 

 
För att analysera materialet från intervjuerna valde vi att arbeta utifrån en 
kvalitativ innehållsanalys. Vi upplevde att det var svårt att veta hur stora 
respektive små meningsbärande enheter vi skulle välja ut för att inte riskera 
att missa viktig information.  
Enligt Graneheim och Lundman113 är det nästföljande momentet, 
kategoriindelningen, ett svårt moment i processen. Detta upplevde vi när vi 
skulle dela in våra enheter till relevanta kategorier, då vi hade några 
meningar som skulle kunna passa in under mer än en kategori.  

 
Den tidigare forskningen som vi har jämfört vårt resultat med kommer 
främst från vetenskapliga artiklar som vi fann via bibliotekets sökmotor. 
Ingen av artiklarna är skrivna av svenska författare av den enkla anledningen 
att inga studier är gjorda i Sverige inom vårt ämne. Trots detta anser vi att 
det är relevant att jämföra vår studie med artiklarna; de behandlar samma 
ämne och visar på likheter om hur killar och tjejer tycker angående ideal och 
hälsa. 

 

113 Graneheim & Lundman 2004 
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8.2 Resultatdiskussion 
 

Vårt syfte med studien var att beskriva den inverkan Instagram har på killar 
och tjejer i årskurs tre på gymnasiet vad gäller kroppsideal, avseende 
självidentitet, kultur och makt. Under arbetets gång såg vi tydliga samband 
mellan media, identitet och bekräftelse på så sätt att media påverkar 
människors uppfattning om kroppsideal, deras identitet och 
bekräftelsebehov. Instagram anser vi är ett typiskt exempel på en sådan 
media då det är lättillgängligt och enkelt för människor att både påverka 
samt påverkas genom bilder. 
 
 
Media och påverkan 
 
Både killarna och tjejerna i vår studie ansåg att media har en mäktig roll i 
dagens samhälle när det kommer till hur män och kvinnor ska se ut. De ansåg 
att de blir påverkade genom olika mediekanaler som till exempel tidningar 
och sociala medier med information och bilder på hur man uppnår idealet. 
När vi visade ett antal bilder för deltagarna som publicerats på Instagram, 
visade det sig att alla hade samma föreställning av hur en idealkropp ser ut. 
De var dock överrens om att många av tjejerna på bilderna egentligen var för 
smala och att killarna hade för mycket muskler. Bilderna vi visade är 
typexempel på sådana som ofta förekommer i media och som ska föreställa 
det ideal som finns i samhället. Även om deltagarna menade att idealen är 
ouppnåeliga, kände de att de ändå påverkas av dem och omedvetet strävade 
efter att uppnå dessa ideal. Tidigare undersökningar gjorda av Bessenoff114, 
Harper och Tiggemann115 samt Yamamiya116 visar att särskilt kvinnor som är 
aktiva på sociala medier och som där tar del av bilder på idealkroppar, 
påverkas negativt vad gäller den egna kroppsuppfattningen. Likt dessa 
forskare vill vi visa på att detta kan leda till att kvinnor utvecklar ångest och 
missnöje över den egna kroppen.  Även Knobloch-Westwick och Romeros117 
undersökning visar på att bilder på idealkroppar påverkar de män och 
kvinnor negativt, som redan är missnöjda med sin egen kropp. Det framkom i 
undersökningen att de i vanliga fall försöker undvika sådana bilder, och detta 
kom även upp under vår intervju med tjejerna. En tjej nämnde att hon 
försöker undvika bilder på idealkroppar på Instagram då hon inte ville bli 
negativt påverkad vad gällde sin egen kropp och flera andra tjejer höll med.  

 
 
 
 
 
 
 

114 Bessenoff 2006:239 
115 Harper & Tiggemann 2007:649 
116 Yamamiya 2004:74 
117 Knobloch-Westwick & Romero 2011 
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Idag är svårt att inte påverkas då det finns såpass många olika mediekanaler 
som når oss dygnet runt. Att helt avskärma sig från detta är i princip omöjligt. 
Facebook ser vi som en av de största sociala medierna där spridningen 
av  reklam och nyheter tar allt större plats. Detta var även något som 
deltagarna i våra intervjuer påpekade och var en av anledningarna till varför 
de börjat använda Instagram, där detta inte alls förekommer.  
2011 ägnade varje invånare i Sverige ungefär fem timmar om dagen till press, 
radio, tv och internet118, och vi påstår att de timmarna inte har blivit färre 
idag, snarare tvärtom eftersom den tekniska utvecklingen hela tiden går 
framåt. 
 
Det har länge funnits en hel del normer och tankar i samhället som styr hur vi 
ska uppfatta en perfekt kropp119, och här anser vi att de flesta medier bidrar 
till att förstärka dessa ideal. Detta anser vi kan kopplas till kritisk teori, vilken 
intresserar sig för de generella tendenserna och kulturella traditionerna som 
finns i samhället. Den kritiska tolkningen fokuserar på bland annat 
omedvetna processer och maktförhållanden120. 

 
 
“Det finns makt utan ansvar, som kan utövas utan att den som 
utövar den egentligen riskerar något. Medieföretagens makt 

och mäktiga journalisters makt är tveklöst av den senare 
typen.”121  

Hvitfelt & Nygren 
 
 

Medier anser vi har ett stort inflytande på människor då de hela tiden finns 
runt omkring oss, är lättillgängliga och påverkar genom både ord och bilder; 
därmed har medier makt över oss. Enligt Alvesson och Sköldberg bidrar 
massmedier och reklam till att göra människor osäkra. De förmedlar 
konsekvent ett ideal som anspelar på storslagen perfektion, vilket i sin tur 
belastar självkänslan122.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

118 Hadenius, Weibull & Wadbring 2011:17 
119 Qvarsell & Torell 2005:102 
120 Alvesson & Sköldberg 2008:350 
121 Hvitfelt & Nygren 2008:350 
122 Alvesson & Sköldberg 2008:312 
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Identitet 
 
Resultatet från våra intervjuer samt tidigare forskning visar att särskilt 
kvinnor upplever ångest och missnöje över den egna kroppen då de tar del av 
bilder på ideal i media. Även det resultat som Rysst kom fram till i sin 
undersökning, där hon lät kvinnor och män ta del av tidningars skildringar av 
idealkroppar, visade att särskilt kvinnor som tränar och är medvetna om sina 
kroppar påverkades negativt123. De bilder vi visade under intervjuerna var 
typiska exempel på sådana idealkroppar. Även Sandberg bekräftar detta då 
hon i sin avhandling konstaterar att tidigare forskning visar på att kvinnor i 
större utsträckning utsätts för motsägelsefulla budskap vad gäller kropp och 
kost än vad män gör124. 
Giddens menar är självidentiteten är något som utvecklas hela tiden, och 
denna påverkas enligt oss av medier. Han menar också att det fokuseras mer 
och mer på kroppen i samhället125, och vi vet själva att det ständigt 
diskuteras i media hur vi ska vara och hur vi ska se ut vilket vi anser 
påverkar både självkänslan och identiteten. Att man i olika medier hela tiden 
både medvetet och omedvetet blir påverkad av all information om hur vi kan 
uppnå idealet gör att man kan blir mer osäker på sig själv och ifrågasätta vem 
man är och hur man ska vara.  

 
Killarna och tjejerna i vår studie hade olika syn på identitet; killarna ansåg sig 
vara mer säkra i sin identitet nu än tidigare, medan tjejerna tyckte tvärtom. 
Tjejerna uttryckte att de känner mer press nu än tidigare på grund av bland 
annat sociala medier, och Instagram var inget undantag. Instagram är ett 
enkelt och snabbt sätt att påverka med bilder, och dagligen läggs det upp fler 
bilder än vi kan räkna till, många av dem är så kallade hälsobilder. Dessa 
hälsobilder är dock snarare bilder på halvnakna kroppar med magrutor och 
“perfekta” rumpor vilka ofta taggas med exempelvis fitness, fitspo och 
healthy. Vissa av dessa bilder anspelar på ohälsosamma ideal och sex, vilket 
vi anser inte har något med träning eller hälsa att göra, utan handlar snarare 
om rent bekräftelsebehov. Många yngre användare kan då få en snedvriden 
bild av vad som egentligen är hälsosamt. 

 
Idag växer barn upp i ett samhälle där de tidigt får ta del av mediers 
konstanta flöde.  Redan i 7-8 års ålder får de en smartphone126, vilket gör att 
de tidigt blir beroende av att ständigt hålla sig uppdaterade och att synas på 
sociala medier och de blir på så sätt mottagliga för bilder som visar 
idealkroppar. Här vill vi dra en liknelse till den undersökning som 
Hargreaves och Tiggemann har gjort127. Deras resultat visade att media 
påverkar pojkarnas förväntningar av hur en flicka ska se ut, vilket leder till 
att flickornas egen kroppsuppfattning påverkas. Ju tidigare ungdomar börjar 
använda sig av exempelvis sociala medier, ju tidigare skapas även 
förväntningar på bland annat utseendet.  

123 Rysst 2010:71 
124 Sandberg 2004:48 
125 Giddens 2005:94-96 
126 Findahl 2013:40 
127 Hargreaves & Tiggemann 2003:539 
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Ungdomar befinner sig i en ålder där det kan vara svårt att veta vem man är 
och vad man egentligen tycker och tänker och de påverkas av allt som finns 
runt omkring dem. Även Jarlbro menar att ungdomar i allmänhet antas vara 
extra påverkbara just för att de befinner sig i en ålder där man försöker hitta 
sin egen identitet128. 

 
Användandet av Instagram påstår vi påverkar ungdomars identitetsskapande 
till viss del, genom att de delar en bild av sig själva till andra skapar det en 
viss uppfattning om dem hos andra användare. Den information de väljer att 
dela med sig av ska spegla deras liv, men många av tjejerna och killarna i vår 
studie menade att det var lätt att endast visa de positiva sidorna och försköna 
sitt liv. Det handlar alltså om att skapa en positiv bild av sig själv. 
 
 
Bekräftelse 
 
Skapandet av identiteten anser vi också påverkas genom att de spenderar 
mycket tid i sociala medier, där bekräftelsebehovet är stort. Många av våra 
deltagare tänkte på att endast lägga ut bilder som skulle få så många 
personer som möjligt att gilla bilden. Här vill vi dra en koppling till kritiskt 
teori, som diskuterar social dominans och hävdar att många människor är ute 
efter bland annat bekräftelse för att stärka sitt ego129. Flera av dem lade 
endast ut bilder när de till exempel reste, tränade eller åt nyttig mat, då det 
fick dem att framstå som “perfekta”. Våra deltagare menade att bilder på 
Instagram ofta förskönar verkligheten och att det är lätt att skapa en annan 
bild av sig själv vilket leder till att även andra uppfattar dig så som du 
egentligen inte är. Giddens menar att det har blivit allt viktigare i dagens 
samhälle att aktivt välja en livsstil130, vilket vi anser görs när man väljer vilka 
bilder som publiceras på Instagram. Det vill säga ett aktivt val görs av hur 
man framställer sig själv för andra användare. Längre fram anser vi att detta 
kan leda till att ett “falskt” jag utvecklas, att de positiva sidorna förstärks och 
till slut kanske man utger sig för att vara någon man faktiskt inte är.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

128 Sandberg 2004:47 
129 Alvesson & Sköldberg 2008:348 
130 Giddens 2005:102 
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8.3 Slutsats 
 

Den ökande medialiseringen av samhället har idag gett medierna ökad 
makt131 och överallt blir vi påverkade av vad olika mediekanaler sänder ut. Vi 
anser att det främst är dagens unga tjejer och killar som står i centrum för 
medias utbud, då de använder olika medier och i synnerhet sociala medier. 
Som vi nämnt tidigare är ungdomar enligt Jarlbro i en fas i livet där de söker 
en identitet och lätt påverkas av omgivningen, framförallt medias 
påverkan132. Vi har i vår uppsats sett samband mellan media och identitet på 
det sätt att media påverkar ungdomarnas uppfattning om kroppsideal och 
deras identitet.  
 
Deltagarna i vår studie menade att de blev påverkade av media, och 
framförallt de sociala medierna. Påverkan genom speciellt bilder som speglar 
idealkroppar leder enligt både vår studie samt tidigare undersökningar till 
att särskilt tjejer kan utveckla till exempel ångest och missnöje över den egna 
kroppen. Instagram skulle kunna beskrivas som en stor bildbank, där 
användare både kan publicera och ta del av bilder som är tänkta att 
återspegla idealet. I vår studie tittade vi på bilder som på Instagram taggats 
med fitness, fitspo och healthy, vilka alla är tänkta att återge ett hälsosamt 
ideal att sträva efter. Merparten av dessa bilder visar dock endast smala tjejer 
och muskulösa killar, vilket även våra deltagare tyckte stämde överrens med 
rådande ideal som finns i samhället. Samtidigt som de faktiskt strävade efter 
det, ansåg de att det var ouppnåeligt.  

 
Är det Instagram som har ett ansvar för de bilder som publiceras, eller är det 
upp till användarna? Utvecklingen av sociala medier anser vi har lett till att vi 
som användare idag har större makt, då vi är med och skapar och publicerar 
innehållet. Vi kan inte längre skylla på att det enbart är media som förstärker 
idealen, då vi själva är med och påverkar och bidrar till de idéer och 
förväntningar som skapas. Vi måste alltså själva ta ansvar för vad vi 
publicerar och tänka på konsekvenserna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

131 Hvitfelt & Nygren 2008:44 
132 Sandberg 2004:47 
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8.4 Förslag på vidare forskning   
 

Under arbetet med vår studie har andra frågor växt fram som vi anser skulle 
vara intressanta att forska vidare kring. Främst skulle en bredare och djupare 
undersökning inom samma ämne kunna göras för att få ett mer överförbart 
resultat. 
 
Att intervjua ännu yngre tjejer och killar i samma syfte skulle vara en 
intressant aspekt, då vi insett att användandet av olika medier börjar i tidig 
ålder. Vi syftar här på att barn tidigt lär sig att använda datorer och 
smartphones på ett sätt som inte gjordes för några år sedan. Vi påstår att 
utvecklingen av sociala medier har lett till att barnen lär sig att ständigt vara 
uppkopplade och mottagbara för all slags information, till exempel bilder på 
kroppar som ska spegla idealet. Vi antar att man i den åldern är för ung för 
att förstå vad som är rätt eller fel, men att man omedvetet tar åt sig och tror 
på det som media säger. 
 
Vi valde att ha en grupp med killar och en med tjejer för att sedan kunna 
jämföra resultaten från de olika grupperna och visa på eventuella skillnader, 
men i en fortsatt studie hade det varit intressant att undersöka om resultaten 
blivit annorlunda ifall gruppen hade bestått av både killar och tjejer. 
Interagerar deltagarna på olika sätt beroende på om grupperna består av 
enbart killar, tjejer eller en blandning? 
 
En annan intressant undersökning skulle vara att jämföra ungdomar i åldern 
10-15 år med de som är mellan 30-35 år. Detta för att se om, och hur de blir 
påverkade av media beroende på när användandet av till exempel internet 
och sociala medier börjar.   
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Bilaga 1 
 

Informationsbrev till skolorna 
 

  
Hej! 

 
Vi är två studenter som läser strategisk kommunikation på Högskolan i Halmstad. 
Under höstterminen gör vi vår kandidatuppsats där vi har tänkt undersöka hur tjejer 
och killar i årskurs tre på gymnasiet påverkas av den ständiga “hälsohetsen” i media. I 
vår uppsats kommer vi att titta närmre på Instagram, hur man reagerar på olika 
“hashtags” som har med hälsa och ideal att göra. 
 
Vi har tänkt använda oss av två fokusgrupper, en med sex tjejer och en med sex killar, 
där de kommer att få ett antal frågor och bilder att diskutera kring. Deltagarna 
kommer att vara helt anonyma i vår uppsats, och måste vara aktiva på Instagram. 
Det vi nu undrar är om ni är intresserade av att medverka i vår studie, och om det finns 
någon möjlighet att få utföra dessa intervjuer på er skola. 
 
Datumen vi har tänkt oss är under hela vecka 46 och i början av vecka 47, tiderna kan 
ni anpassa, vi är flexibla. 
Intervjuerna kommer att ta cirka en timme och vi skulle gärna se att vi kunde använda 
oss av en lokal på skolan. 
 
Vi skulle uppskatta om ni kunde göra en förfrågan till eleverna om det finns ett intresse 
för att delta i vår undersökning. 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Sara Jonsson 
Emma Gustafsson 
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Bilaga 2  
 

Formulär för ett godkännande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Skriftligt informerat samtycke 
 
Jag har fått information om studien och förstår att mitt deltagande i 
studien är helt frivilligt. Jag har rätt att avbryta min medverkan i studien 
när som helst utan att behöva ange någon orsak till avbrottet. 
 
Jag samtycker till deltagande i studien om vad tjejer och killar tycker och 
tänker om hälsohetsen i media, samt om de bilder på Instagram som 
speglar dagens kroppsideal.  
 
Diskussionen kommer att spelas in och anteckningar kommer att föras 
under tiden. 
 
Kriteriet för att Du tillfrågas är att du går i årskurs tre på gymnasiet 
samt är aktiv på Instagram. Du kommer att vara helt anonym i vår studie.  
 
Deltagare 
Underskrift: 
___________________________________________ 
 
Namnförtydligande: 
___________________________________________ 
 
Ort, datum: 
___________________________________________ 
 
Ansvarig för studien 
Underskrift: 
___________________________________________ 
 
Namnförtydligande: 
___________________________________________ 
 
Ort, datum: 
___________________________________________ 
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Bilaga 3 
 

Underlag för fokusgruppsdiskussionerna 
 
 

Öppningsfrågor: 
Varför använder du Instagram samt hur länge har du använt det? 
Är du mest aktiv genom att lägga upp bilder eller titta på andras? 
Söker ni efter vissa speciella bilder som är taggade med något särskilt? Varför? 
 
Introduktionsfrågor: 
Vad är hälsa för dig och är det viktigt att vara hälsosam? 
 
Om vi säger idealkropp, vad säger ni då? (Både det egna samt motsatt kön) 
 
Är du nöjd med din kropp? 
Om du inte är nöjd med den är det för att du anser att den inte lever upp till idealet? 
(Vice versa) 
 
Upplever ni att det finns mycket bilder på Instagram som kretsar kring ideal, skönhet, 
vad som är perfekt osv. 
Är de ofta taggade med fitspo, fitness eller healthy? 
Är detta något som du är medveten om och vad tänker du kring det? 
 
Övergångsfrågor: 
Hur då? 
Hur menar du då? 
(djupare in på ämnet) 
 
Nyckelfrågor: 
Finns det en “perfekt” kropp? 
Hur ser den i så fall ut? 
Vem säger vad som är perfekt? 
Hur speglas den perfekta kroppen på Instagram? 
Visa bilder på #fitspo #fitness #healthy 
 
Avslutande frågor: 
Vad påverkar er mest vad gäller ideal, utseende och skönhet, är det kompisar, 
tidningar, bilder, sociala medier, reklamannonser, filmer, kändisar? 
Är det något som vi glömt ta upp? 
Är det något vi missat som ni tycker är viktigt? 
Någon som vill tillägga något? 
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Bilaga 4. 
 

Analysschema 
 
 

 
Meningsenhet 

 
Kondenserad 
meningsenhet 

 
Kod 

 
Kategori 

”Man vet 
egentligen inte 
varför man har 
det… men jag har 
ju det för att alla 
andra har det.” 

 
Alla andra har 
det. Man vet inte 
varför. 

 
Användning, 
grupptryck. 

 
Användandet 
av Instagram 

”Främsta målet är 
att vara snygg, för 
då mår man ju 
bra.” 

 
Är man snygg 
mår man bra. 

 
Utseende, uppnå 
perfektion. 

 
Ideal och 
påverkan 

”Ja men jag lägger 
ju bara upp bilder 
där jag tycker jag 
är snygg eller ifall 
jag gör något 
roligt liksom.” 

 
Bilder när jag är 
snygg eller gör 
något roligt. 

 
Snygg, rolig, 
uppmärksamhet. 

 
 
Bekräftelse 

 
”Jag är mer säker 
nu än när jag var 
typ 15.” 

 
Mer säker nu. 

 
Självförtroende, 
osäkerhet. 

 
Identitet 
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